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ΔΙΑΒΑΣΤΕ

• Κλιμακώνεται η επίθεση του ιμπεριαλισμού

• Ομιλία του Προέδρου της Κούβας
στην εκδήλωση υποστήριξης της Επανάστασης

• Απορρίπτει η Κούβα τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Ξεκίνησε ο εμβολιασμός παιδιών στην Κούβα
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ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Στις 11 Ιούλη, η Κούβα έζησε πρωτόγνωρες 
γι’ αυτήν καταστάσεις, όταν μια ομάδα αντε-
παναστατών «αντιφρονούντων» βγήκε στους 

δρόμους της πρωτεύουσας με συνθήματα κατά της 
Επανάστασης και της κυβέρνησης και ορισμένοι 
προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων, βανδα-
λισμούς, προπηλακισμούς και ύβρεις. Τα γεγονότα 
αυτά είχαν προετοιμαστεί νωρίτερα μέσα από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου με πρόσχημα 
την αντιμετώπιση του κορονοϊού, καλούσαν τη λε-
γόμενη διεθνή κοινότητα να επέμβει, φτιάχνοντας 
«ανθρωπιστικούς διαδρόμους» και προχωρώντας 
σε «ανθρωπιστική επέμβαση».

Τα γεγονότα αυτά δεν ήταν ουρανοκατέβατα. 
Τον τελευταίο χρόνο, μικρές αντεπαναστατικές 
ομάδες πραγματοποιούσαν «διαμαρτυρίες» έξω 
κυρίως από το υπουργείο Πολιτισμού, απαιτώντας 
«σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», «πο-
λιτικές ελευθερίες» και «δημοκρατία». Όλα αυτά 
σχεδιασμένα και χρηματοδοτημένα από την κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ, σε στενή συμμαχία με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και αντιδραστικές κυβερνήσεις 
της Λατινικής Αμερικής και με άμεσο βοηθό την 
αντικουβανική μαφία που ζει στο Μαϊάμι.

Άμεση ήταν η αντίδραση της συντριπτικής 
πλειονότητας του κουβανικού λαού. Μετά το κάλε-
σμα του ΚΚ Κούβας και του Α’ Γραμματέα της Κε-
ντρικής Επιτροπής του και Προέδρου της χώρας, 
Μιγέλ Ντίας-Κανέλ, που απευθυνόταν σε «όλους 
τους επαναστάτες (…) σε όλους τους κομμουνι-
στές, να βγουν στους δρόμους σε κάθε μέρος όπου 
πραγματοποιούνται τέτοιες προβοκάτσιες σήμερα 
(…). Δεν θα παραδώσουμε την κυριαρχία μας, ούτε 
την ανεξαρτησία του λαού, ούτε την ελευθερία αυ-
τού του έθνους», κατέβηκε στους δρόμους και στή-
ριξε την Επανάσταση και την κυβέρνησή του με 
επαναστατικά συνθήματα και σημαίες της Κούβας 
και της 26ης του Ιούλη.

«Οι δρόμοι ανήκουν στους επαναστάτες και 
όχι στους μισθοφόρους», φώναζαν μέλη του ΚΚ 
Κούβας, της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών, εργα-
ζόμενοι, μαζικές οργανώσεις, ο λαός της Κούβας. 
Ο ίδιος ο Πρόεδρος της χώρας πήγε μαζί με άλλα 
στελέχη στο δήμο Σαν Αντόνιο δε λος Μπάνιος, 26 
χλμ. μακριά από την Αβάνα, όπου είχαν ξεκινήσει 
οι «διαμαρτυρίες» και συζήτησε με τους κατοίκους.

Η στιγμή που πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα 
ήταν προσεκτικά επιλεγμένη. Εκείνο τον καιρό, 
λόγω προβλημάτων και ελλείψεων που υπήρχαν 
στη χώρα, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρ-
χαν βλάβες στο σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
άρα και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, μετατροπές 
ξενοδοχείων σε νοσοκομεία για να αντιμετωπιστεί 
η πανδημία, κ.ά. Αυτή την κατάσταση εκμεταλλεύ-
τηκαν οι ιμπεριαλιστές, οι κύριοι υπαίτιοι λόγω 
του 60-χρονου αποκλεισμού, που καθημερινά γί-
νεται όλο και πιο σκληρός.

Την όλη κατάσταση εκμεταλλεύτηκαν αμέσως 
οι ιμπεριαλιστές. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δήλωσε 
ότι «οι ΗΠΑ συμπαραστέκονται στο λαό της Κού-
βας και στο αίτημά του για ελευθερία και απαλλα-
γή από την τραγική λαβή της πανδημίας και τις δε-
καετίες καταστολής και οικονομικών δεινών που 
υπέστη από το αυταρχικό καθεστώς», ενώ κάλεσε 
«το κουβανικό καθεστώς να ακούσει τους πολίτες 
και να υπηρετήσει τις ανάγκες του σε αυτή την 
κρίσιμη στιγμή, και όχι να πλουτίζει το ίδιο». 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σχεδόν ένα μήνα 
πριν είχε συζητήσει στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα 
της Κούβας και είχε πάρει και σχετικό ψήφισμα 
ενάντια στην Κούβα για δήθεν παραβίαση των 
«ανθρωπίνων δικαιωμάτων», μίλησε για το «δι-
καίωμα της ειρηνικής έκφρασης του κουβανικού 
λαού» και κάλεσε την κουβανική κυβέρνηση «να 
ακούσει αυτές τις διαμαρτυρίες δυσαρέσκειας». 

Τα γεγονότα βρήκαν πλατιά κάλυψη από τα 
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διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και στη 
χώρα μας, που παρουσίασαν εικόνες από άλλες 
χώρες, από διαμαρτυρίες στην Αίγυπτο την εποχή 
της λεγόμενης «Αραβικής Άνοιξης», ή από την Αρ-
γεντινή, αλλά ακόμα και εικόνες από διαδηλώσεις 
μέσα στην ίδια την Κούβα υπέρ της Επανάστασης… 
Λίγο καιρό πριν, στις 23 Ιούνη, η Γενική Συνέλευ-
ση του ΟΗΕ συζήτησε για 29η συνεχή φορά το 
ψήφισμα της Κούβας κατά του αποκλεισμού που 
εγκρίθηκε και φέτος με συντριπτική πλειοψηφία. 
Συγκεκριμένα, 187 χώρες ψήφισαν υπέρ της άρ-
σης του αποκλεισμού, 3 κατά (ΗΠΑ, Ισραήλ και 
Βραζιλία), ενώ 2 απείχαν (Κολομβία και Ουκρανία). 

Λίγες μέρες μετά τα γεγονότα, στις 26 Ιούλη, το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ κυκλοφόρησε μια απαράδεκτη 
ανακοίνωση κατά της Κούβας που μιλάει, ανάμε-
σα σε άλλα, για «μαζικές συλλήψεις» και απαιτεί 
«την πλήρη αποκατάσταση της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο». Την ανακοίνωση υπέγραψαν συνολικά 
20 υπουργοί Εξωτερικών αντιδραστικών κυβερ-
νήσεων απ’ όλον τον κόσμο, ανάμεσά τους και η 
ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, εκτός από τις 
ΗΠΑ και την Ελλάδα, υπέγραψαν από την Ευρώπη 
οι κυβερνήσεις της Αυστρίας, της Κροατίας, της 
Κύπρου, της Τσεχίας, των τριών Βαλτικών χωρών 
(Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, γνωστών για 
την προσκόλλησή τους στη «δημοκρατία»…), του 

Κοσσυφοπέδιου, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας 
Μακεδονίας, της Πολωνίας και της Ουκρανίας, 
από τη Λατινική Αμερική της Βραζιλίας, της Κο-
λομβίας, του Ισημερινού, της Γουατεμάλας, της 
Ονδούρας, από την Ασία της Νότιας Κορέας και, 
φυσικά, του Ισραήλ.

Τα σχέδια του ιμπεριαλισμού κατά της Κού-
βας δεν τέλειωσαν. Προσπάθησαν και άλλη φορά 
να προκαλέσουν επεισόδια, αλλά χωρίς επιτυχία. 
Παρόλα αυτά δεν θα σταματήσει τις προσπάθειές 
του να ανατρέψει την Κουβανική Επανάσταση. Γι’ 
αυτό και το κίνημα αλληλεγγύης με τον κουβανικό 
λαό πρέπει να βρίσκεται διαρκώς σε επαγρύπνηση. 
Να εξακολουθήσει να στηρίζει αποφασιστικά τον 
κουβανικό λαό και τους αγώνες του. Τα σχέδια του 
ιμπεριαλισμού είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. 
Ο κουβανικός λαός θα αντισταθεί για μια ακόμα 
φορά στους επιθετικούς σχεδιασμούς και στις προ-
σπάθειες επέμβασης. Έχει πλάι του τους λαούς 
όλου του κόσμου, και φυσικά και τον ελληνικό λαό, 
που καταδίκασε μαζικά τα παλιά και τα νέα ιμπε-
ριαλιστικά σχέδια κατά της σοσιαλιστικής Κούβας. 
Το κίνημα αλληλεγγύης με την Κούβα πρέπει να 
συνεχίσει να απαιτεί να σταματήσει αμέσως ο απο-
κλεισμός και να αφεθεί ο κουβανικός λαός ελεύθε-
ρος να συνεχίσει να ακολουθεί το δρόμο που μόνος 
του διάλεξε πριν από 62 χρόνια
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Α Π Ο Ρ Ρ Ι Π Τ Ε Ι  Η  Κ Ο Υ Β Α
Τ Ι Σ  Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Ε

Ο κουβανός υπουργός 
Εξωτερικών Μπρούνο 
Ροδρίγες, απέρριψε τις 

δηλώσεις που έκανε ο ύπα-
τος εκπρόσωπος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής, Ζο-
ζέπ Μπορέλ, για τα γεγονότα 
που συνέβησαν στην Κούβα 
στις 11 του Ιούλη λέγοντας 
ότι «ψεύδεται και χειραγω-
γεί, (…) ενώ δεν τολμάει να 
ονομάσει με το όνομά του 
τον απάνθρωπο αποκλεισμό 
των ΗΠΑ», που εκτός των 
άλλων παραβιάζει και την 
ευρωπαϊκή κυριαρχία.

 Στις δηλώσεις του ο Μπορέλ μιλάει για: «καταστολή ειρηνικών διαμαρτυριών» για 
«βάσανα» που περνάει ο κουβανικός λαός και ζητάει «εσωτερικές οικονομικές μεταρρυθ-
μίσεις». Κι όλα αυτά χωρίς να αναφέρει ούτε μια λέξη για τον 60-χρονο αποκλεισμό που 
έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και που όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν καταδικάσει 
λίγες μέρες πριν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στην ανακοίνωση που η ΕΕ εξέδωσε στις 29 Ιούλη, εκφράστηκε η «αναμφίβολη στήριξη» 
σε όσους συμμετείχαν στα γεγονότα και απαιτήθηκε η απελευθέρωση των συλληφθέντων. 
Επίσης το κείμενο αναφέρει ότι θα είναι «ένα καλό βήμα στη σωστή κατεύθυνση» αν αρ-
θούν οι απαγορεύσεις ώστε οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Κούβα να μπορούν να 
εισάγουν περιορισμένες ποσότητες τροφίμων και φαρμάκων. Ακόμα αναφέρεται η ανάγκη 
μεταρρυθμίσεων και θεωρείται χρήσιμη η «χαλάρωση των εξωτερικών περιορισμών, συ-
μπεριλαμβανομένων των εμβασμάτων και των ταξιδιών», λες και όλα αυτά έπεσαν από τον 
ουρανό.

Πρόκειται για τη γνωστή φλυαρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα βάζει όλα σε ένα 
τσουβάλι κι ενώ καταστέλλει με το παραμικρό τις διαμαρτυρίες των ευρωπαίων εργαζο-
μένων και συλλαμβάνει πολίτες των χωρών μελών της όταν διαδηλώνουν, «κόπτεται» για 
αυτά που θεωρεί ανθρώπινα δικαιώματα και «δημοκρατία» στην Κούβα.

Αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια σειρά κυβερνήσεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο 
επέδειξαν άμεσα την επίδραση του αποκλεισμού και της επιθετικής πολιτικής της κυβέρ-
νησης των ΗΠΑ σαν την κύρια υπεύθυνη για την κρίση που περνάει η Κούβα. 
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(…) Για μια ακόμα 
φορά, η επιδημιολο-
γική κατάσταση στην 
Κούβα και στον κόσμο 
εμποδίζει τη συμμε-
τοχή μας σ’ αυτή τη 
συνάντηση με φυσική 
παρουσία, όπως ήταν 
η επιθυμία μας. 

Από την τελευταία 
συνάντηση τον περα-
σμένο Απρίλη, οι επι-
θέσεις και η εχθρότη-
τα της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ ενάντια 
στην Κούβα έχουν 
οξυνθεί. Η κυβέρνηση 
του Τζόζεφ Μπάιντεν 
επέλεξε όχι μόνο να 
διατηρήσει, αλλά και 
να σκληρύνει το πα-
κέτο των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων 
ενάντια στην Κούβα, που ο πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ, με καιροσκοπικό, εσκεμμένο και σκλη-
ρό τρόπο, ενίσχυσε μέσα στην ανοιχτή μάχη 
ενάντια στην COVID-19 στη χώρα μου. 

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη που 
πρόσφεραν τα κράτη σας στο ψήφισμα «Ανάγκη 
να μπει τέλος στον οικονομικό, εμπορικό 
και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ 
ενάντια στην Κούβα», στη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ στις 23 του περασμένου Ιούνη, που 
έδειξε για μια ακόμα φορά την αποφασιστική 
υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας σ’ αυτό 
το δίκαιο αίτημα. Στον αποκλεισμό, που παρα-
βιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τη Χάρτα του ΟΗΕ, 
έχουν προστεθεί τα βλαβερά αποτελέσματα που 

προκάλεσαν στην οικονομία μας πάνω από 16 
μήνες αντιμετώπισης της πανδημίας, η μείωση 
των εσόδων μας λόγω της πτώσης του τουρι-
σμού και τα αρνητικά αποτελέσματα της κλι-
ματικής αλλαγής, με σημαντική επίδραση στην 
αγροτική οικονομία.

Σαν κομμάτι της καμπάνιας ενάντια στην 
Κούβα, τους τελευταίους μήνες έχει εξαπολυ-
θεί μια πολιτικο-επικοινωνιακή επιχείρηση, 
που χρηματοδοτείται με πόρους της κυβέρνη-
σης των ΗΠΑ, που έχει σκοπό να αποσταθερο-
ποιήσει την κατάσταση στη χώρα μας και έχει 
επιπλέον προκαλέσει ενέργειες ακραίας βίας, 
όπως η τρομοκρατική επίθεση στην Πρεσβεία 
μας στο Παρίσι. 

Μετά από τις ταραχές και τις βανδαλικές 
ενέργειες που συνέβησαν στην πρωτεύουσα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΕΡΟ,

ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΚ,
ΣΤΟ ΕΥΡΩΑΣΙΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
20.8.2021



6   ΙΟΥΛΗΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2021

και σε μερικά άλλα μέρη της χώρας μας, στις 
11 του περασμένου Ιούλη, η κατάσταση σήμερα 
είναι απόλυτα ήρεμη και οι θεσμοί μας λειτουρ-
γούν κανονικά. Αλλά η Κούβα εξακολουθεί να 
είναι αντικείμενο διάχυσης ψευδών πληροφο-
ριών που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα 
για μια συνέχιση, υποτίθεται, των ταραχών στη 
χώρα, για κατασταλτικές 
ενέργειες και αυθαίρετες 
συλλήψεις, που διέδωσαν 
και μερικά διεθνή μέσα με 
γνωστά ακροδεξιά διαπι-
στευτήρια. Όλα αυτά αποτε-
λούν σχέδιο που δοκιμάζουν 
οι ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα 
και άλλες αδελφές χώρες 
σε πολλαπλές ευκαιρίες. Οι 
λαοί και οι κυβερνήσεις της 
Λευκορωσίας και Ρωσίας 
υπήρξαν αντικείμενο πα-
ρόμοιων επιχειρήσεων και 
γνωρίζουν τους κινδύνους 
που αυτές συνεπάγονται. 

Στο όνομα του λαού και 
της κυβέρνησής μας, ευχα-
ριστώ τα πολυάριθμα δείγματα υποστήριξης, 
που εκδηλώθηκαν μέσω δωρεών τροφίμων, 
φαρμάκων και επιμελητειακής στήριξης, κα-
θώς και για τα διαρκή δείγματα αλληλεγγύης 
των κρατών μελών της Ένωσης και επαναδια-
βεβαιώνω ότι η Κούβα θα εξακολουθήσει να 
υπερασπίζεται το σοσιαλιστικό κράτος δικαί-
ου και κοινωνικής δικαιοσύνης, θα επιμείνει 
στην οικοδόμηση ενός 
ανεξάρτητου, κυρίαρχου, 
δημοκρατικού, ανθηρού 
και βιώσιμου έθνους 
και θα συνεχίσει να εί-
ναι μια χώρα ειρήνης, 
δεσμευμένης με την αλ-
ληλεγγύη και την ευημε-
ρία όλων των λαών του 
κόσμου. 

Στην πρόθεσή της να 
εξακολουθήσει να προω-
θεί τη διεθνή συνεργασία 
και τη διεθνή αλληλεγ-
γύη, σε ένα παγκόσμιο 
σκηνικό όλο και πιο πο-
λύπλοκο, η Κούβα επιβε-
βαιώνει τη δέσμευσή της 
να αναπτύξει τους οικο-

νομικούς, εμπορικούς, χρηματοπιστωτικούς 
δεσμούς και τους δεσμούς συνεργασίας με την 
Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση και τα κράτη 
μέλη της, με τα οποία μας ενώνουν στενοί δε-
σμοί φιλίας και αδελφοσύνης. Δίνουμε ιδιαίτε-
ρη σημασία στο να προχωρήσουν οι διατμημα-
τικές ανταλλαγές και τη στήριξη της δουλειάς 

σε τομείς κοινού ενδια-
φέροντος με τις χώρες της 
Ένωσης. Μια από τις προ-
τεραιότητες της ατζέντας 
μας πρέπει να είναι η αντι-
μετώπιση της πανδημίας 
της COVID-19, που έχει 
εξαπολύσει μια πολυτομε-
ακή κρίση και αποτελεί μια 
πρόκληση για την ανάπτυ-
ξη των εθνών μας. Έχουμε 
τη σταθερή πεποίθηση ότι 
μόνο η κοινή προσπάθεια 
θα επιτρέψει να φρενάρου-
με τη διάδοση της πανδη-
μίας και να ελαχιστοποιή-
σουμε τις συνέπειές της. 

Με αυτή την αρχή, επα-
ναλαμβάνουμε το ενδιαφέρον μας να προχω-
ρήσουμε στην αποτελεσματική ανταλλαγή με τα 
κράτη μέλη της Ένωσης, θέτοντας στη διάθεσή 
σας την πείρα των κουβανών επαγγελματιών 
στο χειρισμό της ασθένειας, και το αποτέλεσμα 
των επιστημονικών ερευνών που έχουμε πραγ-
ματοποιήσει για την προφύλαξη και τη θερα-
πεία της. 

Ευχαριστούμε για την υποστήρι-
ξη που πρόσφεραν τα κράτη σας 
στο ψήφισμα «Ανάγκη να μπει 

τέλος στον οικονομικό, εμπορικό 
και χρηματοπιστωτικό αποκλει-
σμό των ΗΠΑ ενάντια στην Κού-
βα», στη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ στις 23 του περασμένου 

Ιούνη, που έδειξε για μια ακόμα 
φορά την αποφασιστική υπο-

στήριξη της διεθνούς κοινότητας 
σ’ αυτό το δίκαιο αίτημα.



ΙΟΥΛΗΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2021   7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

ΜΙΓΕΛ ΝΤΙΑΣ-ΚΑΝΕΛ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2021

Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Κύριε Πρόεδρε,
Ζούμε σε αβέβαιους καιρούς, κάτω 

από την ολέθρια επίδραση μιας παν-
δημίας που όξυνε τις διαρθρωτικές 
ανισότητες και την παγκόσμια κρί-
ση, ο ρόλος της πολυμέρειας και των 
Ηνωμένων Εθνών είναι κάθε φορά 
και πιο σημαντικοί, και η διεθνής συ-
νεργασία ήταν ανεπαρκής.

Η εφαρμογή νεοφιλελεύθερων 
συνταγών δεκαετίες ολόκληρες έχει 
μειώσει την ικανότητα των κρατών 
να φροντίσουν τις ανάγκες του πλη-
θυσμού τους. Οι πιο ευάλωτοι έμειναν χωρίς 
φροντίδα, ενώ οι πλούσιες χώρες, οι ελίτ και 
οι φαρμακευτικές υπερεθνικές αυξάνουν τα 
κέρδη τους.

Το να ενώσουμε προσπάθειες και θελήσεις 
για το καλό της ανθρωπότητας, σήμερα δεν 
είναι μόνο επείγον, είναι και ηθικά κάτι που 
δεν μπορεί να αναβληθεί. Πάνω από 4,5 εκα-
τομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω της 
πανδημίας, που επιδείνωσε τις συνθήκες ζωής 
στον πλανήτη. Οι συνέπειές της και η επίδρα-
σή της σε όλες τις κοινωνίες είναι σήμερα 
αναρίθμητες, αλλά είναι ήδη γνωστό ότι δεν 
θα είναι εφήμερες. Το επιβεβαιώνει η Έκθεση 
για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021. 
Σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Οργάνωση Εργασί-
ας, προβλέπει ότι το 2022 θα υπάρχουν στον 
κόσμο 205 εκατομμύρια άνεργοι. Βλέποντας 
όλα αυτά, ήδη κινδυνεύει ο Στόχος Βιώσιμης 
Ανάπτυξης να εξαλειφθεί η φτώχεια το 2030, 
ημερομηνία για την οποία προβλέπεται ένα 
ποσοστό φτώχειας του 7%, δηλαδή περίπου 

600 εκατομμύρια άνθρωποι. 
Σ’ αυτό το καταθλιπτικό πλαίσιο, τα εμ-

βόλια κατά της COVID 19 ήταν μια ελπίδα. 
Πάνω από 5 δισεκατομμύρια δόσεις είχαν 
διαχειριστεί συνολικά τον Αύγουστο του 2021 
Ωστόσο, πάνω από το 80% απ’ αυτές χρησιμο-
ποιήθηκαν παγκόσμια σε χώρες με μεσαία ή 
υψηλά έσοδα, των οποίων ο πληθυσμός αντι-
προσωπεύει πολύ λιγότερο από το μισό των 
κατοίκων του πλανήτη. Εκατοντάδες εκατομ-
μύρια άνθρωποι σε χώρες με χαμηλά έσοδα, 
περιμένουν ακόμα την πρώτη δόση τους και 
δεν μπορούν καν να υπολογίσουν αν θα την 
πάρουν ποτέ.

Κι όσο συμβαίνουν αυτά, είναι αδιανόητο 
ότι το 2020 τα παγκόσμια στρατιωτικά έξοδα 
ήταν σχεδόν δύο τρισεκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ. Πόσες ζωές θα είχαν σωθεί αν αυτοί οι 
πόροι είχαν κατευθυνθεί στην υγεία ή στην 
παραγωγή και διάθεση εμβολίων; Οι πιθανές 
απαντήσεις σ’ αυτό το ερώτημα περνάνε από 
μια αλλαγή παραδείγματος και από την αλλα-
γή μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων βαθιά άνι-
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σης και αντιδημοκρατικής, που βάζει μπροστά 
τον εγωισμό και τα ευτελή συμφέροντα μιας 
μειοψηφίας από τις νόμιμες φιλοδοξίας εκα-
τομμυρίων ανθρώπων.

Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε 
ότι πρέπει να σταματήσει η σπατάλη των φυ-
σικών πόρων και τα ανορθολογικά πρότυπα 
παραγωγής και κατανάλωσης του καπιταλι-
σμού, αρπακτικά του περιβάλλοντος και υπαί-
τιοι για την κλιματική αλλαγή που απειλεί 
την ύπαρξη του ανθρώπινου είδους. Η προ-
σπάθεια πρέπει να είναι συλλογική, αλλά οι 
αναπτυγμένες χώρες έχουν την ηθική υπο-
χρέωση να αναλάβουν την πιο υψηλή ευθύνη 
γιατί είναι οι κύριοι αίτιοι της σημερινής κα-
τάστασης και διαθέτουν τους πόρους γι’ αυτό.

Πρέπει να αγωνιστούμε για να επικρατή-
σουν η αλληλεγγύη, η συνεργασία και ο αμοι-
βαίος σεβασμός, αν θέλουμε να ανταποκρι-
θούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες και τους 
πόθους όλων των λαών και να διατηρήσου-
με το πιο πολύτιμο: την ανθρώπινη ζωή και 
αξιοπρέπεια. Οι λαοί μας έχουν το δικαίωμα 
να ζουν σε ειρήνη και ασφάλεια, σε ανάπτυ-
ξη, ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Ένας 
ΟΗΕ ανανεωμένος, εκδημοκρατισμένος και 
δυναμωμένος καλείται να παίξει έναν κεντρι-
κό ρόλο στην προσπάθεια.

Κύριε Πρόεδρε,
Κάτω από την ηγεσία και τη μόνιμη προ-

τροπή των ΗΠΑ, προωθείται ένα επικίνδυνο 
διεθνές σχίσμα. Με την ολέθρια χρήση και 
κατάχρηση των καταναγκαστικών οικονομι-
κών μέτρων, που έχουν γίνει κεντρικό εργα-
λείο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, η 
κυβέρνηση αυτής της χώρας απειλεί, εκβιάζει 
και πιέζει κυρίαρχα κράτη να δηλώνουν και 
να δρουν ενάντια σε εκείνους που ονομάζει 
αντίπαλους. Απαιτεί από τους συμμάχους της 
να δημιουργούν συνασπισμούς για να ανα-
τρέπουν νόμιμες κυβερνήσεις, να μην εκπλη-
ρώνουν εμπορικές δεσμεύσεις, να εγκατα-
λείπουν και να απαγορεύουν συγκεκριμένες 
τεχνολογίες και να εφαρμόζουν αδικαιολόγη-
τα δικαστικά μέτρα ενάντια σε πολίτες των 
χωρών που δεν υποκύπτουν. Συνηθίζει να 
χρησιμοποιεί τον όρο «διεθνής κοινότητα» για 
να ορίσει τη μικρή ομάδα κυβερνήσεων που 
συνοδεύει χωρίς ποτέ να αμφισβητεί τη θέλη-

ση της Ουάσιγκτον. Οι υπόλοιπες χώρες, η 
συντριπτική πλειονότητα αυτού του Οργανι-
σμού, φαίνεται πως δεν χωράμε στον ορισμό 
της «διεθνούς κοινότητας» που εκθειάζουν οι 
ΗΠΑ.

Είναι μια συμπεριφορά που σχετίζεται με 
την ιδεολογική και πολιτιστική αδιαλλαξία, με 
μια έντονα ρατσιστική επίδραση και ηγεμονι-
κούς στόχους. Δεν είναι δυνατό ούτε αποδε-
κτό να ταυτίζεται το δικαίωμα στην οικονο-
μική και τεχνολογική ανάπτυξη ενός έθνους 
σαν απειλή. Όπως και δεν είναι δυνατό να 
αμφισβητούμε το δικαίωμα κάθε κράτους να 
αναπτύσσει το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνι-
κό και πολιτιστικό σύστημα που έχει επιλεχτεί 
κυρίαρχα από το λαό του.

Με λίγα λόγια, σήμερα συναντάμε απα-
ράδεκτες πολιτικές πρακτικές στο διεθνές 
πλαίσιο που είναι ενάντια στην παγκόσμια 
δέσμευση να υπερασπιζόμαστε τη Χάρτα του 
ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του κυρίαρχου 
δικαιώματος στην αυτοδιάθεση. Ανεξάρτητα 
και κυρίαρχα κράτη οδηγούνται κάτω από 
πολλαπλές πιέσεις να υποκύψουν στη θέληση 
της Ουάσιγκτον και σε μια τάξη πραγμάτων 
που βασίζεται στους ιδιότροπους κανόνες της.

Κύριε Πρόεδρε,
Πάνω από 60 χρόνια τώρα η κυβέρνηση 

των ΗΠΑ δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό τις 
επιθέσεις της ενάντια στην Κούβα, αλλά αυτή 
την κρίσιμη και γεμάτη προκλήσεις στιγμή για 
όλα τα έθνη, η επιθετικότητά της ξεπερνάει 
τα όρια. Ο πιο σκληρός και μακρόχρονος οι-
κονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός 
αποκλεισμός που έχει εφαρμοστεί ενάντια στο 
οποιοδήποτε έθνος, έχει σκληρύνει με τρόπο 
καιροσκοπικό και εγκληματικό μέσα στην 
πανδημία.  Η σημερινή κυβέρνηση των Δημο-
κρατικών διατηρεί σε ισχύ χωρίς αλλαγές τα 
243 περιοριστικά μέτρα που ψήφισε η κυβέρ-
νηση του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανο-
μένης της συμμετοχής της Κούβας στο δόλιο 
και ανήθικο κατάλογο χωρών που υποτίθεται 
ότι προωθούν την τρομοκρατία.

Σ’ αυτό το πλαίσιο που εξαπολύεται ενάντια 
στη χώρα μας ένας μη συμβατικός πόλεμος, 
στον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατευθύνει 
με τρόπο δημόσιο και εμφανή, πολλά εκατομ-
μύρια, μέσα από καμπάνιες χειραγώγησης και 
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ψεμάτων, που εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογί-
ες πληροφόρησης και άλλες ψηφιακές πλατ-
φόρμες για να παρουσιάσουν στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό μια απόλυτα ψευδή εικόνα 
της κουβανικής πραγματικότητας, να σπεί-
ρουν σύγχυση, να αποσταθεροποιήσουν, να 
μειώσουν το κύρος της χώρας και να δικαιο-
λογήσουν το δόγμα της αλλαγής καθεστώτος. 
Όλα αυτά τα κάνουν για να σβήσουν την Κου-
βανική Επανάσταση από τον παγκόσμιο πο-
λιτικό χάρτη. Δεν δέχονται εναλλακτικές στο 
μοντέλο που αντιλαμβάνονται για την πίσω 
αυλή τους. Το σχέδιό τους είναι ανώμαλο και 
ασύμβατο με τη δημοκρατία και την ελευθερία 
που εκθειάζουν. Όμως οι εχθροί μας πρέπει να 
έχουν ξεκάθαρο ότι δεν θα παραδώσουμε την 
Πατρίδα μας και την Επανάσταση που διάφο-
ρες γενιές πατριωτών μας κληροδότησαν.

Σήμερα θέλω να επαναλάβω μπροστά 
στη σεβαστή και πραγματική κοινότητα 
των εθνών που κάθε χρόνο ψηφίζει σχεδόν 
ομόφωνα ενάντια στον αποκλεισμό αυτό που 
είπε πριν από κάμποσα χρόνια ο στρατηγός 
Ραούλ Κάστρο: «Η Κούβα δεν φοβάται το 
ψέμα ούτε γονατίζει μπροστά στις πιέσεις, στο 
να μας βάζουν όρους ή να μας επιβάλλουν, 
απ’ οπουδήποτε κι αν προέρχονται…».

Κύριε Πρόεδρε,
Οι τεράστιες προκλήσεις δεν μας τρο-

μάζουν. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε για 
την Κούβα. Εφαρμόζουμε την ανιδιοτελή αλ-
ληλεγγύη με όσους χρειάζονται την υποστή-
ριξή μας και επίσης την αποδεχόμαστε με ευ-
γνωμοσύνη από κυβερνήσεις, λαούς, φίλους 
και την κουβανική κοινότητα στο εξωτερικό. 
Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να ευχαρι-
στήσω όλους για τη στήριξή τους σ’ αυτή τη 
συγκυρία που εξυψώνει τις αξίες της ανθρω-
πότητας και τη χωρίς όρους διεθνή συνεργα-
σία και χωρίς ανάμειξη.

Ταυτόχρονα, σε απάντηση αιτημάτων που 
δεχτήκαμε και με βάση τη βαθιά αλληλέγ-
γυα και ανθρωπιστική τάση της, η Κούβα 
έστειλε πάνω από 4.900 συνεργάτες, οργα-
νωμένους σε 57 ιατρικές μπριγάδες, σε 40 
χώρες και εδάφη που επλήγησαν από την 
COVID-19. Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι στον 
τομέα της υγείας δεν σταμάτησαν ούτε ένα 
λεπτό τη μάχη με την πανδημία έξω και μέσα 

στην Κούβα. Είναι οι ίδιοι που βγήκαν στους 
δρόμους να βοηθήσουν το λαό της Αϊτής μετά 
τον καταστροφικό σεισμό πριν από μερικές 
βδομάδες. Αυτοί που ταξιδεύουν από τα πιο 
απομονωμένα μέρη σε μια επαρχία της Κού-
βας και, χωρίς να βγάλουν από πάνω τους 
τη σκόνη του δρόμου, πάνε να προσφέρουν 
την πείρα και τις γνώσεις τους για να σώζουν 
ζωές. Είναι πολύ περισσότερο από καθημερι-
νοί ήρωες, η περηφάνια του έθνους μας και 
σύμβολα δικαιοσύνης. Δεκάδες προσωπι-
κότητες, χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν την 
υποψηφιότητά τους για το βραβείο Νόμπελ 
της Ειρήνης. 

Επίσης νιώθουμε περήφανοι για την κου-
βανική επιστημονική κοινότητα που μέσα σε 
τεράστιες ελλείψεις, δημιούργησε τρία εμ-
βόλια και τρία υποψήφια εμβόλια κατά της 
COVID-19. Αντιπροσωπεύουν την υλοποίηση 
της ιδέας του Αρχηγού Διοικητή της Κουβα-
νικής Επανάστασης που το 1960 διαβεβαίωσε 
ότι «το μέλλον της πατρίδας μας θα πρέπει να 
είναι αναγκαστικά ένα μέλλον των ανθρώπων 
της επιστήμης…». Χάρη στην υποστήριξη των 
γυναικών και αντρών επιστημόνων και στο 
προσωπικό υγείας, τις πρώτες δέκα μέρες 
αυτού του μήνα είχαν δοθεί πάνω από 15,8 
εκατομμύρια δόσεις των εμβολίων Abdala, 
Soberana 02 και Soberana Plus, και ένα 37,8 
% του κουβανικού πληθυσμού είχε ολοκλη-
ρώσει το εμβολιαστικό σχήμα. Φιλοδοξούμε 
να έχουμε πετύχει την πλήρη ανοσοποίηση 
του πληθυσμού στα τέλη του 2021, πράγμα 
που θα επιτρέψει να προχωρήσουμε στην 
πάλη ενάντια στην αναβίωση της πανδημίας. 

(…) Επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστι-
κότητα της Κούβας να εξακολουθήσει να εκ-
θέτει με σαφήνεια τις αλήθειες της, όσο κι αν 
ενοχλούν κάποιους, να υπερασπίζεται αρχές 
και αξίες στις οποίες πιστεύουμε, να στηρίζου-
με τις δίκαιες υποθέσεις, να αντιμετωπίζουμε 
τις παραβιάσεις, όπως αντιμετωπίσαμε την 
ξένη επίθεση, την αποικιοκρατία, το ρατσισμό 
και το απάρτχαϊντ και να παλεύουμε ακού-
ραστα για περισσότερη δικαιοσύνη, ευημερία 
και ανάπτυξη των λαών μας που αξίζουν έναν 
καλύτερο κόσμο.

Σας ευχαριστώ.
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Αγαπητέ Στρατηγέ Ραούλ Κάστρο Ρους, ηγέτη της 
Κουβανικής Επανάστασης,
Λαέ της Κούβας, Κουβανές και Κουβανοί,
Συμπατριώτες, 

Ζήτω η Ελεύθερη Κούβα! Ελεύθερη από ξένες ανα-
μείξεις και ελεύθερη από το μίσος που έχουν ξεση-
κώσει αυτοί που εδώ και 60 χρόνια σφίγγουν το 
λαιμό του έθνους για να το κάνουν να εκραγεί και 
τώρα θέλουν να εμφανιστούν σαν σωτήρες μας. Να 
σταματήσουν τα ψέματα, τη δυσφήμιση και το μί-
σος. Η Κούβα είναι βαθιά αλλεργική στο μίσος. Και 
δεν θα είναι ποτέ χώρα μίσους! Τίποτα καλό δεν χτί-
ζεται από το μίσος. Το μίσος μας στερεί το χρόνο για 
να αγαπήσουμε και ακόμη και την ίδια την αγάπη 
αν το αφήσουμε να μπει ως αντίδραση ενάντια στο 
μίσος που μας επηρεάζει αρνητικά.

Το ζήσαμε αυτές τις μέρες μίσους που ξεχείλιζε 
στα κοινωνικά δίκτυα, δίκτυα όχι και τόσο «κοινω-
νικά» δίκτυα, που ήταν η μόνιμη παρέα γονιών και 
παιδιών αυτούς τους ατέλειωτους μήνες της παν-
δημίας, σε σημείο που πολλοί περνούν περισσότε-
ρο χρόνο συνδεμένοι στο δίκτυο παρά με την οικο-
γένεια. Αυτή την οικογένεια, που ενωμένη μπορεί 
να είναι άτρωτη μπροστά σε οτιδήποτε την απειλεί.

Μια μητέρα μου έλεγε χθες ότι η έφηβη κόρη 
της ρώτησε, με δάκρυα στα μάτια, αν αυτή ήταν 
η Κούβα, όταν είδε τις εικόνες των πράξεων βίας 
που μοιράζονταν στο Facebook ορισμένοι φίλοι της. 
Οι κάτοχοι αυτών των δικτύων, οι δικτάτορες των 
αλγορίθμων τους, όπως σωστά καταγγέλλει ένα 
πρόσφατο ντοκιμαντέρ, έχουν ανοίξει στο μίσος 
τις πύλες από τις ισχυρές πλατφόρμες τους χωρίς 
τον παραμικρό ηθικό έλεγχο. Είναι ένα μίσος που 

σπάει την οικογένεια, τους φίλους, την κοινωνία και 
απειλεί να οδηγήσει πολλές από τις αξίες μας στον 
κάλαθο των αχρήστων. Ο βομβαρδισμός εικόνων 
φορτωμένων με βία, αίμα, διαμαρτυρίες, κραυγές, 
βανδαλισμούς, απειλές, παρενοχλήσεις και κατα-
στολή δεν σταμάτησε τις τελευταίες έξι ημέρες.

Τις προηγούμενες βδομάδες, αναπτύχθηκε μια 
έντονη πολιτικο-επικοινωνιακή επιχείρηση από 
μια μεγάλη πλατφόρμα δηλητηρίασης των μέσων 
ενημέρωσης, που χρηματοδοτήθηκε από την κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ και από τον πολιτικό μηχανισμό 
της Φλόριντα. Στόχος της ήταν να ενθαρρύνει τα-
ραχές και αστάθεια στη χώρα, εκμεταλλευόμενος τις 
δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, ο 
εντεινόμενος αποκλεισμός και τα 243 μέτρα της κυ-
βέρνησης Τραμπ.

Εκείνες τις μέρες πραγματοποιήθηκαν πράξεις 
μη συμβατικού πολέμου που περιλάμβαναν εκκλή-
σεις για κοινωνικό ξέσπασμα, για βία, επιθετικότητα 
κατά αστυνομικών, για βανδαλισμούς και δολιοφθο-
ρές. Για αυτό χρησιμοποίησαν συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης και Big Data, κυβερνοτρομοκρατικές 
ενέργειες και ενέργειες κυβερνοτρομοκρατίας για 
να προωθήσουν τη χειροποίητη κατασκευή και 
χρήση όπλων ή εμπρηστικών στοιχείων, ολοκληρω-
μένες ενέργειες παρενόχλησης, εκβιασμού ή χρημα-
τοδότησης ψηφιακών ηγετών ή διεθνών επιρροών. 
Είχαν τη συνενοχή μιας ισχυρής υπερεθνικής που 
τους επέτρεπε να παραβιάζουν τους δικούς τους 
κανονισμούς ατιμώρητα και αγνόησαν τις νόμιμες 
καταγγελίες των χρηστών και ορισμένων μέσων τύ-
που και πρακτορείων καλωδιακής τηλεόρασης.

Η κουβανική τηλεόραση επισήμανε τους στόχους 
αυτής της εκστρατείας ανασυνθέτοντας τα γεγονότα 

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΓΕΛ ΝΤΙΑΣ-ΚΑΝΕΛ

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ,

17.7.2021

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΓΕΛ ΝΤΙΑΣ-ΚΑΝΕΛ

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ,

17.7.2021

Μετά τα γεγονότα στις 11 Ιούλη και τις μεγάλες διαδηλώσεις του κουβανικού λαού που βγήκε 
στους δρόμους για να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του, στις 17 του μήνα οργανώθηκε στην 
Αβάνα μεγάλη συγκέντρωση με στόχο να επιβεβαιωθεί η υποστήριξη του κουβανικού λαού 
στην κυβέρνηση, το Κόμμα και την Επανάσταση. Στο λαό απευθύνθηκε ο Μιγέλ Ντίας-Κανέλ, Α’ 
Γραμματέας του ΚΚ Κούβας και πρόεδρος της χώρας. < <
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της περασμένης Κυριακής με τη σειρά. Αρχικά, 
κάλεσαν στις διαμαρτυρίες, μετά κατασκευάστηκε 
η ψευδής αφήγηση των γεγονότων για να προκα-
λέσει συναισθηματικές αντιδράσεις αλληλεγγύης με 
τους διαδηλωτές και ύστερα εξαπολύθηκαν ενέρ-
γειες βανδαλισμού που σημειώθηκαν ώρες πριν 
από την αυτοσχέδια εμφάνισή μας στην τηλεόραση, 
επιστρέφοντας από το Σαν 
Αντόνιο δε λος Μπάνιος. 

Ο δρόμος της ντροπής 
είναι ξεκάθαρος. Εκ των 
υστέρων, όλα τα γεγονότα 
παρουσιάστηκαν με άτα-
κτο τρόπο, σαν να ήταν το 
αποτέλεσμα της νόμιμης 
έκκλησής μας προς τους 
επαναστάτες να υπερασπι-
στούν την Επανάσταση. 
Η ιστορία προορίζεται να 
ειπωθεί ανάποδα. Ό,τι κι 
αν ειπώθηκε, οι εκκλήσεις 
για ενότητα, ειρήνη και 
αλληλεγγύη μεταξύ όλων 
δεν μετράνε. Η κακόβου-
λη ερμηνεία είναι ότι ονο-
μάστηκε εμφύλιος πόλεμος. 
Θα μπορούσαμε να διαλύσουμε τα λεγόμενα fake 
news, να ανατρέψουμε τα ψέματα, να δείξουμε πώς 
κατασκευάστηκε ολόκληρη η ψευδής πραγματι-
κότητα της Κούβας σε εικονικό περιβάλλον, αλλά 
έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά στην 
εθνική ψυχή, η οποία έχει στις πιο ιερές αξίες της 
την ηρεμία των πολιτών, τη συνύπαρξη, την αλλη-
λεγγύη και την ενότητα.

Βρισκόμαστε κάτω από την επιτηδευμένη φωτιά 
ενός κυβερνοπολέμου που περιλαμβάνει στα επιθε-
τικά εργαλεία του την κυβερνοτρομοκρατία και την 
τρομοκρατία των μέσων ενημέρωσης. Οι καταγγε-
λίες του υπουργού Εξωτερικών της Κούβας την πε-
ρασμένη Τρίτη δεν έχουν απαντηθεί. Δεν έχει γίνει 
καν προσπάθεια απάντησης από τις αρχές της Ρε-
πουμπλικανικής κυβέρνησης της Φλόριντα σχετικά 
με τα κονδύλια που διατίθενται σε αυτά τα σχέδια, 
με τα οποία σκοπεύουν να επιτεθούν στη χώρα και, 
ταυτόχρονα, να την αφοπλίσουν από τα πιθανά 
μέσα άμυνας που έχει.

Όχι μόνο το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και 
ο ιστότοπος της Προεδρίας, η δημοφιλής πύλη ει-
δήσεων και αναλύσεων της κουβανικής πραγμα-
τικότητας, η Cubadebate, η [εφημερίδα] Γκράνμα, 
η [εφημερίδα της νεολαίας] Χουβεντούδ Ρεμπέλντε 
και, πρακτικά, όλα τα δημόσια μέσα ενημέρωσης της 
Κούβας υφίστανται συνεχόμενες επιθέσεις με άρνη-
ση παροχής υπηρεσιών στη μέση μιας αποτρόπαι-
ης εκστρατείας δαιμονοποίησης της κυβέρνησης. 
Προσπαθούν να αποσιωπήσουν κάθε εναλλακτική 

στο αντικουβανικό αφήγημα που ξετυλίγεται σή-
μερα σε εξώφυλλα που κινδυνολογούν. Οι φίλοι 
της Κούβας, που γνωρίζουν και υποφέρουν από τη 
χειραγώγηση και τη σιωπή, δεν μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στα κουβανικά μέσα ενημέρωσης και μας 
έχουν στείλει αναφορές άρνησης πρόσβασης.

Στο αποκορύφωμα των ψεμάτων χρησιμο-
ποιούνται ψευδείς εικόνες, 
πράγμα που έχει ήδη τεκ-
μηριωθεί καλά από τους 
δημοσιογράφους μας, εν-
θαρρύνονται και δοξάζονται 
η περιφρόνηση και η κατα-
στροφή περιουσιών, ο εξα-
ναγκασμός για επίθεση και 
η απειλητική παρενόχληση 
πολιτών και οικογενειών. 
Αυτή τη στιγμή, αυτό που 
βλέπει ο κόσμος από την 
Κούβα είναι ένα ψέμα, σε 
έναν ολόκληρο λαό που 
ξεσηκώθηκε ενάντια στην 
κυβέρνηση και σε μια κυ-
βέρνηση που καταστέλλει το 
λαό της. Δεν είναι περίεργο 
που, κάτω από αυτόν το 

βομβαρδισμό των μέσων ενημέρωσης, κάποιοι αμ-
φιβάλλουν και βγάζουν λόγους υποθέτοντας έναν 
διαχωρισμό που δεν υπάρχει.

Δεν κρίνω, δεν καταδικάζω. Καταλαβαίνω ότι τα 
όπλα του αντιπάλου είναι συντριπτικά, αλλά πλάι 
στο λαό, με το λαό και για το λαό, η Επανάσταση συ-
νεχίζεται! Όχι με δηλώσεις, αλλά με γεγονότα. Όταν 
η ετικέτα SOSΜatanzas έσβηνε στον κυβερνοχώρο, 
δίπλα στην [πόλη] Ματάνσας και σε ολόκληρη την 
Κούβα δεν φάνηκαν οι υποστηρικτές της ανθρω-
πιστικής επέμβασης. Υπήρχε ο ίδιος ευγενής και 
αλληλέγγυος λαός που υποφέρει από τις συνέπειες 
του αποκλεισμού και υπήρχε η κουβανική κυβέρ-
νηση.

Ποιος δεν σοκαρίστηκε όταν έμαθε ότι βάνδαλοι 
του χειρότερου είδους λιθοβόλησαν την παιδική αί-
θουσα του νοσοκομείου Κάρδενας, αναγκάζοντας 
παιδιά και μητέρες να αναζητήσουν καταφύγιο στα 
μπάνια ή κάτω από τα κρεβάτια του ιδρύματος;

Αύριο θα πρέπει να ειπωθούν πολλές προσωπι-
κές ιστορίες για τη λαϊκή αντίδραση στην επίθεση 
και την παρενόχληση, για το πόσο οι δυνάμεις της 
τάξης έπρεπε να συγκρατηθούν λόγω της φροντίδας 
που τους ζητήθηκε για να αποφύγουν υπερβολές. 
Αλλά να μην πλανάται κανένας: η πλειονότητα του 
λαού, ο ίδιος λαός αγχωμένος και εκνευρισμένος 
από τις ελλείψεις που απαιτεί από εμάς καλύτερη 
διαχείριση της κυβέρνησης, ζητάει επίσης να στα-
ματήσει η βία.

<
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Συμπατριώτες:
Κανένα ψέμα δεν ειπώθηκε κατά τύχη ή από 

λάθος. Όλα είναι ψυχρά υπολογισμένα σύμφωνα 
με το εγχειρίδιο για το μη συμβατικό πόλεμο. Έχει 
μιλήσει ήδη ο απαράδεκτος Oργανισμός Aμερικανι-
κών Κρατών, υπουργείο αποικιών στον οποίο έχου-
με την τιμή να μην ανήκουμε.

Δεν σπεκουλάρουμε. Κάποιοι μιλούν για να μι-
λήσουν άλλοι αργότερα. Εκεί καραδοκεί η σκληρή 
πτέρυγα του Κογκρέσου των ΗΠΑ που ακονίζει 
τα δόντια της και απαιτεί από τους πολιτικούς της 
αντίπαλους της σημερινής κυβέρνησης να δράσουν 
τώρα ενάντια στην Κούβα, να συγκαλέσουν το 
Συμβούλιο Ασφαλείας και να θεωρήσουν εχθρι-
κή πράξη και απειλή στην ιερή Εθνική Ασφάλεια 
της αυτοκρατορίας κάθε προσπάθεια μαζικής μετα-
νάστευσης προς τις ακτές της.

Τίποτα από αυτά δεν είναι καινούργιο. Έχουν 
προσπαθήσει κι άλλες φορές. Είναι ο τρόπος τους 
να στριμώξουν την αντίπαλη διοίκηση και να προ-
σπαθούν να την κάνουν να εκπληρώσει το στόχο 
που δεν επιτεύχθηκε ποτέ, να σβήσει από το χάρτη 
το κακό παράδειγμα αυτού του μικρού νησιού, απο-
φασισμένου να παραμείνει κυρίαρχο και ανεξάρτη-
το όταν τόσοι πολλοί λυγίζουν στις διαταγές τους. 

Σχεδόν με το μητρικό γάλα, οι γονείς μας μας 
ενστάλαξαν μια προειδοποίηση του Χοσέ Μαρτί: «Οι 
άνθρωποι πάνε σε δύο στρατόπεδα: είναι αυτοί που 
αγαπούν και δημιουργούν, και εκείνοι που μισούν 
και καταστρέφουν», μας είπε ο Απόστολος. 

Η Κούβα θα συνεχίσει να δημιουργεί! Το κάνει 
αυτή τη στιγμή, με τα δύο πρώτα εμβόλια της Λα-
τινικής Αμερικής: Abdala και Soberana. Το κάνει 
επίσης με μια άλλη είδηση που η  κακία θέλησε να 
κρύψει: την εκατό τα εκατό αποτελεσματικότητα 
απέναντι στη βαρύτητα και το θάνατο που απέδειξε 
η τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών του Abdala. 
Όταν ένας λαός έχει φτάσει τόσο μακριά στην πραγ-
ματοποίηση των ονείρων του και στην κατάκτηση 
δικαιωμάτων, που για το μισό πλανήτη είναι χίμαι-
ρα, δεν τον σταματά ούτε η βία ούτε ο φόβος.

Τίποτα από αυτά που καταγγέλλουμε σήμερα δεν 
μας απομακρύνει από την απαραίτητη αυτοκριτική, 
από την εκκρεμή διόρθωση, από τη βαθιά αναθε-
ώρηση των μεθόδων και του τρόπου δουλειάς μας 
που συγκρούονται με τη θέληση για εξυπηρέτηση 
του λαού, λόγω της γραφειοκρατίας, των εμποδί-
ων και της αναισθησίας κάποιων που έκαναν τόση 
ζημιά. Σήμερα έρχομαι να επαναλάβω τη δέσμευση 
για δουλειά και για απαίτηση για την εκπλήρωση 
του προγράμματος που έχουμε θέσει στους εαυτούς 
μας ως κυβέρνηση και ως λαός, αναθεωρημένο υπό 
το πρίσμα των πιθανών λαθών αυτών των ετών 
έντονων πιέσεων, ιδιαίτερα των δύο τελευταίων.

Συμπατριώτες:
Δεν είναι ιδιοτροπία που συναντιόμαστε εδώ σή-

μερα το πρωί εν μέσω μιας περίπλοκης επιδημιολο-
γικής κατάστασης. Σεβόμενοι στο μέτρο του δυνα-
τού τα υγειονομικά μέτρα και τη φυσική απόσταση, 
σας καλέσαμε για να καταγγείλουμε για άλλη μια 
φορά τον αποκλεισμό, την επίθεση και τον τρόμο. 
Δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε αυτή τη συ-
νάντηση, ο εχθρός εκτοξεύτηκε για άλλη μια φορά 
με ό,τι έχει για να καταστρέψει την ιερή ενότητα και 
την ηρεμία των πολιτών.

Επιβεβαιώνουμε ότι η Κούβα ανήκει σε όλους! 
Μοιράζομαι μαζί σας συναισθήματα και προβλη-
ματισμούς, διαθέσεις και πεποιθήσεις. Μπορούμε 
να έχουμε περισσότερα μόνο αν δημιουργήσουμε 
περισσότερα. Θα πετύχουμε αυτό που σκοπεύουμε 
να κάνουμε σπρώχνοντας όλοι μαζί το έργο μας. 
Μπροστά μας έχουμε το τεράστιο παράδειγμα της 
κουβανικής επιστήμης, που έβαλε στόχο και πέτυ-
χε σε χρόνο ρεκόρ και σχεδόν χωρίς πόρους, δύο 
εμβόλια και άλλα υποψήφια εμβόλια που μας επι-
τρέπουν να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με ελπίδες 
που άλλοι λαοί δεν έχουν.

Αν έχουμε καταφέρει κάτι τόσο κολοσσιαίο και 
δύσκολο, τι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε σε 
άλλους τομείς; Και, κυρίως, όσο περισσότερο θα 
μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τους εκκρεμείς 
διαλόγους, σώζοντας το κοινωνικό έργο, δίνοντας 
μεγαλύτερη προσοχή σε ευάλωτους τομείς, στις γει-
τονιές, με τη βοήθεια της πείρας του έργου που μας 
άφησε ο Επικεφαλής Κομαντάντε σε χρόνια τόσο 
δύσκολα όσο αυτά. Σε αυτό κάλεσε ο Χεράρδο.

Η Κουβανική Επανάσταση έσβησε για πάντα 
τους σπόρους της κακίας, του μίσους, της ατιμίας 
και του εγκλήματος. Για το λόγο αυτό είναι σημαντι-
κό να αναζητήσουμε τις βαθιές αιτίες της βίας που 
σπρώχνει για να αναδυθεί μπροστά στις ανάγκες 
και να εκπληρώσουμε το έργο που εκκρεμεί για να 
κυριαρχήσει στην κουβανική κληρονομιά το γονί-
διο των γενναίων, των έντιμων, των δίκαιων, των 
ευτυχισμένων παιδιών αυτής της κουβανικής γης. 

«Μόνο η αγάπη μετατρέπει τον πηλό σε θαύμα / 
Μόνο η αγάπη φωτίζει ό,τι διαρκεί», τραγουδήσαμε 
χιλιάδες φορές με τον Σίλβιο. 

Να βάλουμε δύναμη στην κοινή δουλειά, μια 
δύναμη στο μέγεθος των δυσκολιών μας! Μαζί 
μπορούμε! Ζήτω η κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σο-
σιαλιστική Κούβα! Η Κούβα της αγάπης, η Κούβα 
της ειρήνης, η Κούβα της ενότητας, η Κούβα της 
αλληλεγγύης! Η Κούβα όλων των Κουβανών που, 
όπου κι αν βρίσκονται, δουλεύουν για να τη δουν 
να προχωράει με τα δικά της πόδια και τα χέρια 
της προς ένα πεπρωμένο δυνατής ευημερίας! Να 
δώσουμε δύναμη στην Κούβα! Να δώσουμε δύναμη 
στην Πατρίδα, στην Επανάσταση, στο Σοσιαλισμό! 
Θα νικήσουμε! 
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Η Κούβα για μια ακόμα φορά αποδείχτηκε πρωταγωνιστής και μάλιστα στον τομέα του παι-
δικού εμβολιασμού. Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που άρχισε το μαζικό εμβολιασμό 

παιδιών κατά της COVID-19 για τις ηλικίες από 2 μέχρι 18 ετών. Ήδη στις αρχές Σεπτέμβρη 
είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση Soberana 02 τα 1,6 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι, 
τα 900.000 ηλικίας 2-11 ετών. Το εμβόλιο πήρε την άδεια στις 3 Σεπτέμβρη κι έτσι η Κούβα 
ανέπτυξε πρώτη σ’ όλο τον κόσμο Εθνική Καμπάνια για Παιδιά ενάντια στην COVID-19. 

Το εμβόλιο Soberana 02 του Ινστιτούτου Εμβολίων Φίνλεϊ (IFV), αφού αποδείχτηκαν η 
ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του γι’ αυτή την ηλικιακή κατηγορία, πήρε 
από το Κέντρο για τον Κρατικό Έλεγχο Φαρμάκων, Εξοπλισμού και Ιατρικών Μηχανημάτων 
(CECMED) έγκριση για τη χρήση του.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Υγείας, Χοσέ Άνχελ Πορτάλ Μιράντα, αυτό  αποτελεί 
«ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει η χώρα στη στρατηγική ανοσοποίησης και προφύλα-
ξης, στο μικρότερο δυνατό διάστημα, των παιδιών και εφήβων». Μάλιστα, αποδεικνύεται πιο 
αποτελεσματικό στις ηλικίες αυτές σε σχέση με τον πληθυσμό 19-80 ετών. Στο πρώτο κύμα της 
πανδημίας η νόσηση στις ηλικίες 2-18 ήταν 200 περιπτώσεις, στο δεύτερο κύμα 600 παιδιά 
και έφηβοι και σήμερα μιλάμε για 115.000. Και αν και στην αρχή οι προσβεβλημένοι ήταν κυ-
ρίως ενήλικες, σήμερα υπάρχει αυξημένο ιικό φορτίο σε μικρά παιδιά. Μάλιστα πρόσθεσε ότι 
«η Κούβα προχωράει με τη δύναμη που διαθέτει επειδή έχει ένα δικό της εμβόλιο, ασφαλές και 
αποτελεσματικό δεκαετιών παιδικής ανοσοποίησης, πράγμα που επέτρεψε να εξαλειφθούν και 
να ελεγχθούν πολυάριθμες ασθένειες».
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Ση μ α ν τ ι κ ή 
ήταν και 

φέτος η συμ-
μετοχή της 
Κούβας στους 
Ολυμπιακούς 
και Παραο-
λ υ μ π ι α κ ο ύ ς 
Αγώνες που 
πραγματοποι-
ήθηκαν χω-
ρίς θεατές στο 
Τόκιο, παρά τα 
μεγάλα προ-
βλήματα που 
υπάρχουν, κυ-
ρίως λόγω του 
αποκλεισμού 
που έχουν επι-
βάλει και ενισχύουν όλο και περισσότερο οι ΗΠΑ, αλλά και της πανδημίας.  

Οι αθλητές της Κούβας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Νησί, κατάφεραν να κα-
τακτήσουν 15 μετάλλια συνολικά, και συγκεκριμένα 7 χρυσά, 3 αργυρά και 5 χάλκινα και να βρεθεί 
η χώρα τους στη 14η θέση ανάμεσα σε 200 αποστολές, ξεπερνώντας πολλές αναπτυγμένες χώρες 
και όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσά τους τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Αργεντινή. 

Στόχος της Κούβας ήταν να κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στις 20 πρώτες χώρες. Με τη 14η θέση 
και τα 15 μετάλλια είχε 22,05% αποτελεσματικότητα σε μετάλλια, δηλαδή σε κάθε 4 αθλητές ένα 
μετάλλιο. 

Κι όλα αυτά χάρη στην κρατική μέριμνα που παρέχει σε όλο το λαό δωρεάν το δικαίωμα στην 
άθληση και τη φυσική αγωγή, που ξεκινάνε από το νηπιαγωγείο ακόμα και καλύπτουν όλα τα σχο-
λικά και φοιτητικά έτη. Στην Κούβα μάλιστα υπάρχουν δύο ισότιμοι υπουργοί αθλητισμού: ο ένας 
γενικά για τον αθλητισμό και ο άλλος για το σχολικό αθλητισμό, όπου και ανακαλύπτονται τα παιδιά 
με τις περισσότερες δυνατότητες.

Χαρακτηριστικό γεγονός αυτών των αθλητικών αγώνων ήταν ο περίφημος αγώνας πυγμαχίας 
ανάμεσα σε δύο Κουβανούς, στην κατηγορία βαρέων βαρών, στα 91 κιλά. Βρέθηκαν αντιμέτωποι ο 
Χούλιο Σέσαρ Λα Κρους και ο Εμανουέλ Ρέγες, Κουβανός που έχει καταφύγει στην Ισπανία λόγω 
διαφωνιών και αγωνίστηκε με τα χρώματά της. Νίκησε ο Χούλιο Λα Κρους, που πανηγύρισε τη νίκη 
του φωνάζοντας: «Πατρίδα και Ζωή όχι, Πατρίδα ή θάνατος, φυσικά, Θα νικήσουμε!» Θυμίζουμε ότι 
το Πατρίδα και Ζωή είναι το σύνθημα των αντεπαναστατών.

Αλλά και στους Παραολυμπιακούς η Κούβα είχε επιτυχίες, κατακτώντας την 35η θέση με 6 με-
τάλλια συνολικά, δηλαδή 4 χρυσά, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ



ΙΟΥΛΗΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2021   15

Η ΚΟΥΒΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Στα τέλη Ιούλη, αντεπαναστάτες επιτέθηκαν στην Πρε-
σβεία της Κούβας στη Γαλλία και έριξαν τρία κοκτέιλ 

μολότοφ, που προκάλεσαν πυρκαγιά, που τελικά σβήστη-
κε από μέλη της Πρεσβείας. Το συμβάν είχε σχέση με τα 
γεγονότα που έγιναν στην Κούβα στις 11 του Ιούλη προ-
κειμένου να φανεί ότι η χώρα βρίσκεται σε χάος και οι 
θεσμοί της δεν λειτουργούν. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια γεγο-
νότα σε βάρος διπλωματικών αποστολών. Στις 30 Απρί-
λη του 2020, στις δύο τα ξημερώματα, έγινε επίθεση με 
πυροβόλο όπλο στην Πρεσβεία της Κούβας στις ΗΠΑ, που βέβαια αποσιωπήθηκε από το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ.

Η Κούβα κατάγγειλε επίσημα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την τρομοκρατική επί-
θεση ενάντια στην Πρεσβεία της στο Παρίσι και κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι προωθεί 
τη βία, με τη χρηματοδότηση αντεπανασταικών ομάδων και μισθοφόρων.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ο τομέας των κατασκευών 
στην Κούβα αποτελεί ένα 

σημαντικό κομμάτι του εργατι-
κού δυναμικού που απασχολεί 
260.000 εργαζόμενους, απ’ αυ-
τούς οι 52.000 περίπου σχετίζο-
νται με μη κρατικές υπηρεσίες. 
Παρά τα προβλήματα που προ-
κάλεσε η πανδημία, οι εργασί-
ες συνεχίζονται, αν και παρου-
σιάζεται μέσα στο 2021 αρκετή 
καθυστέρηση.

Όπως δήλωσε ο υπουργός 
Κατασκευών, Ρενέ Μέσα Βιγιαφάνια, παρόλη τη ζημιά που προκάλεσαν η COVID-19 και η ενίσχυ-
ση του αποκλεισμού των ΗΠΑ, υπήρξε έμφαση στα προγράμματα με μεγαλύτερη κοινωνική και 
οικονομική επίδραση, όπως οι κατασκευές που αφορούν στον τουρισμό, στη διατροφή του πληθυ-
σμού, την ενέργεια και τις ανανεωμένες πηγές ενέργειας, την υδραυλική, την υγεία, τη βιοφαρμα-
κευτική και βιοτεχνολογική βιομηχανία, κ.ά.
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Η ΚΟΥΒΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΒΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Στις αρχές Σεπτέμβρη, 
κουβανοί επιστήμονες 

ενημέρωσαν διαδικτυακά 
συναδέλφους τους στο Πα-
νεπιστήμιο του Χάρβαρντ 
στις ΗΠΑ και εκπροσώπους 
της διεθνούς επιστημονικής 
κοινότητας για τις προόδους 
τους στα εμβόλια της γραμ-
μής Soberana 02, Soberana 
Plus και Soberana 01 κατά 
της COVID.

Όπως πληροφόρησε 
τους συναδέλφους του ο 
διευθυντής του Ινστιτούτου 
Φίνλεϊ Εμβολίων (IFV), Βι-
σέντε Βέρες, ιδιαίτερα ση-
μαντική ήταν η συνεργασία του Ινστιτούτου με άλλα ιδρύματα της Κούβας, όπως το Κέντρο 
Μοριακής Ανοσολογίας (CIM), το Κέντρο Βιοπαρασκευασμάτων και το Πανεπιστήμιο της Αβάνας 
στην ανάπτυξη των εμβολίων.

Τόνισε ότι τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών με το Soberana 02, που 
εφαρμόστηκε σε δύο δόσεις συν μία του Soberana Plus, έδειξε μια αποτελεσματικότητα 91,2% 
απέναντι στην ασθένεια. Επίσης έδωσε λεπτομέρειες για τις μελέτες για το παιδιατρικό εμβόλιο 
Soberana Pediatría, στο οποίο εφαρμόστηκε το ίδιο σχήμα σε 350 παιδιά μεταξύ 3 και 18 ετών 
στην Αβάνα. Επίσης ανέφερε τη σημασία του Soberana Plus, του μοναδικού στον κόσμο που έχει 
αναπτυχθεί για όσους βρίσκονται σε ανάρρωση από τον COVID.

Αυτή τη στιγμή, το Ινστιτούτο IFV ασχολείται με διάφορες μελέτες με το Soberana Plus, και σε 
διεθνές επίπεδο με χώρες όπως η Ιταλία, για την εφαρμογή του και σαν ενισχυτικό στα υπάρχο-
ντα εμβόλια και απέναντι στη διάδοση διαφόρων μεταλλάξεων του SARS-COV-2.

ΚΟΥΒΑΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΣΕ ΒΙΕΤΝΑΜ ΚΑΙ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Τα εμβόλια στην Κούβα δεν σώζουν κόσμο 
μόνο στην ίδια την Κούβα, αλλά και αλ-

λού, σε άλλες χώρες, όπως στο Βιετνάμ και 
στη Βενεζουέλα. Στα τέλη Σεπτέμβρη, η Κού-
βα είχε πουλήσει στο Βιετνάμ 900.000 δόσεις 
του εμβολίου Abdala, ενώ δώρισε και άλλες 
150.000 δόσεις. Η Βενεζουέλα παρέλαβε τη 

δεύτερη αποστολή, ενώ η πρώτη είχε φτάσει 
στη χώρα τον Ιούνη με 300.000 δόσεις. Με τη 
Βενεζου-
έλα έχει 
υ π ο γρ α -
φεί συμ-
φωνία για 
12 εκα-
τομμύρια 
δόσεις. 
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ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 26 ΙΟΥΛΗ

Στις 21 Ιούλη, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος 
Φιλίας και Αλληλεγγύης πραγματοποίησε 

στο αίθριο των γραφείων του Συλλόγου Φυλα-
κισθέντων, Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-
1974 (ΣΦΕΑ), στο πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο 
Ελευθερίας, εκδήλωση αλληλεγγύης για να τι-
μήσει τα 68 χρόνια από την επίθεση στο στρα-
τώνα Μονκάδα, στις 26.7.1953. Την εκδήλωση 
παρακολούθησε πλήθος κόσμου, και για το γεγο-
νός ότι έγινε 10 μέρες μετά τις προβοκατόρικες 
«διαμαρτυρίες» στην Κούβα και όλοι ήθελαν να 
ενημερωθούν από πρώτο χέρι.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του αντιπροέδρου του ΣΦΕΑ, Σπύρου Χαλβατζή, που έκ-
φρασε την αλληλεγγύη των ελλήνων αγωνιστών κατά την 7ετία προς την Κούβα και το λαό της, ανα-
φέροντας: «Σ’ εμάς πέφτει το καθήκον στήριξης του κουβανικού λαού και της Επανάστασης».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου, Νίκος Καρανδρέας, για 
να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό, που ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι η επέτειος της επίθεσης στο στρα-
τώνα Μονκάδα υπενθυμίζει ένα κομβικό πολιτικό γεγονός στην ιστορία της Κούβας, αλλά ταυτόχρονα 
την τιμούμε για να στηρίξουμε «το μακρόχρονο αγώνα ενάντια στις επιθέσεις του ιμπεριαλισμού, με πιο 
πρόσφατη τη νέα, προ 10 ημερών καλά σχεδιασμένη επίθεση».

Αμέσως μετά, ο Μπάμπης Ζαφειράτος, μέλος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου, απήγγειλε ένα 
ποίημα που έγραψε για την Κούβα που χειροκροτήθηκε από τους παραβρισκόμενους.

Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η Πρέσβειρα της Κούβας στην Ελλάδα, Σέλμις Μαρία Ντομίν-
γκες Κορτίνα, και η Κατερίνα Γεράκη, Α’ αντιπρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου. 

Η πρέσβειρα της Κούβας ενημέρωσε διεξοδικά για τα τελευταία γεγονότα και την κατάσταση στην 
Κούβα σήμερα και τόνισε ότι οι ιμπεριαλιστές προσπαθούν να εμφανίσουν την Κούβα σαν μια χώρα που 
καταρρέει προκειμένου να δικαιολογήσουν μια «ανθρωπιστική επέμβαση» των ΗΠΑ, για να σώσουν 
δήθεν τον κουβανικό λαό και ανάφερε τα αποτελέσματα που έχει ο οικονομικός, εμπορικός και χρημα-
τοπιστωτικός αποκλεισμός, που έγινε ακόμα πιο σκληρός με τα νέα, 243 μέτρα που πήρε η κυβέρνηση 
Τραμπ και εφαρμόζει και σκληραίνει παραπέρα η σημερινή κυβέρνηση Μπάιντεν. Επίσης κατάγγειλε 
και την ιδεολογική υπονόμευση που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χειραγώγηση των συνειδή-
σεων μέσω των δήθεν παραβιάσεων των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» του κουβανικού λαού και της 
έλλειψης «δημοκρατίας».  

Ανέφερε ότι τα γεγονότα στις 11 Ιούλη ήταν πρωτόφαντα για την Κούβα, που δεν έχει ξαναζήσει 
βανδαλισμούς και επιθέσεις τέτοιου μεγέθους από τις ομάδες που ζουν στο εσωτερικό της χώρας και 
χρηματοδοτούνται αδρά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τόνισε για μια ακόμα φορά τη στήριξη του λαού 
της Κούβας και των μαζικών του οργανώσεων στην Επανάσταση, που φάνηκε με τις μεγάλες διαδη-
λώσεις που έλαβαν χώρα αμέσως μόλις συνέβησαν τα γεγονότα και κατέληξε: «Ο κουβανικός λαός (…) 
δεν θα παραιτηθεί από την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας».

Θύμισε ότι εκδηλώσεις σαν αυτή έχουν μεγάλη σημασία για να φανούν τα ψέματα και οι συκοφα-
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ντίες που εκτοξεύονται κατά της Κουβανικής Επανάστασης και ευχαρίστησε στο όνομα της κυβέρνησης 
και του λαού της Κούβας για τις πολυάριθμες εκδηλώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης που έγιναν 
και εξακολουθούν να γίνονται στη χώρα μας. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η Κατερίνα Γεράκη, Α’ αντιπρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου, 
που αναφέρθηκε στα γεγονότα στις 26.7.1953 και τόνισε ότι «η 26η Ιούλη 2021 είναι μέρα μνήμης και 
αναστοχασμού, αλλά και αντίστασης, αγώνα, αλληλεγγύης. Η καρδιά μας βρίσκεται στην Κούβα, μαζί με 
το λαό που αντιπαλεύει τα νέα ιμπεριαλιστικά σχέδια εναντίον του. Την ίδια στιγμή, η σκέψη μας και 
η δράση μας δυναμώνει από τα διδάγματα της 26η Ιούλη του 1953». Απάντησε διεξοδικά στα δήθεν 
επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι εχθροί της Κουβανικής Επανάστασης σε όλο τον κόσμο, με όποιο 
προσωπείο κι αν παρουσιάζονται και κατάληξε:

«Η κουβανική Επανάσταση νίκησε και θα νικήσει και σήμερα ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση, 
που δέχεται. Σε όσους εδώ στην Ελλάδα, ματαιοπονούν να πείσουν για το αντίθετο, τους καλούμε να 
σταματήσουν, να μην κουράζονται. Δεν θα τους περάσει. (…) Εδώ η αλληλεγγύη στο Νησί της Επανάστα-
σης εκφράζεται διαχρονικά, από την πρώτη στιγμή της νίκης, από τον ελληνικό λαό, χιλιάδες φίλους της 
Κούβας και μπριγαδίστες, από διανοούμενους, ανθρώπους της Επιστήμης, της Τέχνης και του Πολιτι-
σμού, από φορείς και πολιτικά κόμματα (…)

Εδώ υπάρχει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης, που μετρά πάνω από 55 
χρόνια δράσης και διεθνιστικής αλληλεγγύης στο Νησί της Επανάστασης. Εδώ υπάρχει ταξικό εργατικό 
και αγωνιστικό λαϊκό κίνημα, που παλεύει και από την πρώτη στιγμή εναντιώθηκε στην ιμπεριαλιστική 
επέμβαση, με ανακοινώσεις, ψηφίσματα καταδίκης και άλλες δράσεις από δεκάδες σωματεία, Ομοσπον-
δίες, Εργατικά Κέντρα, συλλόγους και φορείς».

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΟΥΒΑΝΙΚΟ 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

δραστικών ευρωβουλευτών, με πρόσχημα για άλλη μια φορά τη δήθεν παραβίαση των «ανθρωπίνων 
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 πα-
λιότερη «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 πραγμα-
τικότητα 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 συμφωνίες συνεργασίας κ.ά.

Διαχρονική επιδίωξή τους είναι η συκοφάντηση των επιτευγμάτων της Κουβανικής Επανάστασης 
και η ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της, η επίδειξη πυγμής και η τρομοκράτηση του κουβανικού 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 σύ-
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στημα υγείας, το εκτεταμένο σύστημα πρόληψης, την αμεσότητα της έρευνας και δημιουργίας εμβολίων, 
το μικρότερο ποσοστό θανάτων από τον κορονοϊό παγκόσμια και την έμπρακτη έκφραση της πραγματι-
κής 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 μαζι-
κούς 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 ιμπερια-
λιστικούς οργανισμούς και στηρίζουν την επιθετική πολιτική των στρατηγικών τους συμμάχων, 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 πο-
λύτιμη πείρα. Δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς που τάχα κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, 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 συνεχίσει 
να εκφράζει την αλληλεγγύη στον αγώνα του, ιδιαίτερα για την άρση του βάρβαρου αποκλεισμού των 
ΗΠΑ και το κλείσιμο της παράνομης βάσης τους στο Γουαντάναμο, ενάντια σε κάθε παρέμβαση στα εσω-
τερικά της Κούβας από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.

Αθήνα, 9 Ιούνη 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΗΕ

Στις 23 Ιουνίου 2021 έρχεται προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισμα που καταδι-
κάζει 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 κουβανικού 
λαού και έχει στοιχίσει σωρευτικά στην Κούβα πάνω από 145 δισεκατομμύρια δολάρια. Το γεγονός 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 κυβερνή-
σεις 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 απλόχερα 
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 υιο-
θετηθεί 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 
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στις αλλεπάλληλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την κατάργηση του αποκλεισμού 
κατά της Κούβας και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης καλεί την κυβέρνηση να 
υποστηρίξει και φέτος το σχετικό ψήφισμα. 

Αθήνα, 17-6-2021

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε το νέο σχέδιο ιμπεριαλιστικής επέμβασης στα εσωτερικά της 
Κούβας, που υλοποιείται με ενορχηστρωτή τις ΗΠΑ και εκτελεστές τους διάφορους γνωστού-

ς-άγνωστους «αντιφρονούντες» της αντικουβανικής μαφίας στο Μαϊάμι. Είναι ένα σχέδιο που προ-
ετοιμάζεται εδώ και καιρό με μια εκστρατεία μιας ακριβοπληρωμένης και καλά συντονισμένης προ-
παγάνδας στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διάφορα ΜΜΕ. Για άλλη μια φορά, 
οι προβοκάτορες επιστρατεύουν τα χιλιοειπωμένα ψέματα για δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών, όπως το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για μια δήθεν 
δικτατορία σε βάρος του κουβανικού λαού και εκμεταλλεύονται την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για 
την Κούβα, που στις συνθήκες του απάνθρωπου και εγκληματικού αμερικάνικου αποκλεισμού βρί-
σκεται αντιμέτωπη με την πανδημία του κορονοϊού και τις συνέπειές της, με τις ελλείψεις που έχουν 
προκληθεί από τα νέα πρόσθετα μέτρα των ΗΠΑ κατά της Κούβας που πήρε η κυβέρνηση Τραμπ και 
εφαρμόζει η κυβέρνηση Μπάιντεν. 

Τα ψέματά τους είναι προκλητικά. Και μάλιστα παρουσιάζουν τα πάντα αντεστραμμένα, αποκρύπτουν 
τις μαζικές διαδηλώσεις του κουβανικού λαού, που βγαίνει στους δρόμους να στηρίξει τις κατακτήσεις 
του, και τις παρουσιάζουν σαν αντικυβερνητικές. Τη στιγμή που ακόμα και αστικές δυνάμεις του καπι-
ταλιστικού κόσμου έχουν υποχρεωθεί να υποκλιθούν στο πρωτοπόρο παράδειγμα της Κούβας, αυτής 
της μικρής «κουκίδας» στην Καραϊβική, που, μέσα στον κλοιό του πολύμορφου οικονομικού, εμπορικού 
και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού, έχει καταφέρει να μετρά το μικρότερο αριθμό θανάτων από τον 
κορονοϊό, να κατασκευάζει 5 εμβόλια, να διοργανώνει διεθνιστική ιατρική μπριγάδα αλληλεγγύης σε 
άλλους λαούς διεκδικώντας ακόμα και το Νόμπελ Ειρήνης! Πριν από λίγες ημέρες, άλλωστε, ψηφίστη-
κε για 29η φορά και με συντριπτική πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η καταδίκη του 
αμερικάνικου αποκλεισμού, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αποτελούν τις μοναδικές αρνητικές ψήφους!

Ξέρουμε καλά ποιοι υποκινούν και είναι πραγματικά πίσω από τις «αυθόρμητες» αντικυβερνητικές 
διαδηλώσεις των δήθεν «αγανακτισμένων» που μάχονται τάχα για την ελευθερία και τη δημοκρατία. 
Εξάλλου, οι πρώτοι που έσπευσαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στο «δικαίωμα του συνέρχεσθαι» 
και της «ειρηνικής διαδήλωσης» ήταν οι αξιωματούχοι της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, βουλευτές και 
γερουσιαστές της Φλόριντα, εκεί που δρα ανενόχλητη η αντικουβανική μαφία και απ’ όπου διαχρονικά 
έχουν εξαπολυθεί δολοφονικά σχέδια και τρομοκρατικές ενέργειες ενάντια στην Κούβα στο έδαφός της. 
Από κοντά και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έσπευσε να καλέσει την κουβανική κυβέρνηση να σεβαστεί τις 
διαμαρτυρίες.

Όμως, όσο κι αν προσπαθούν, ματαιοπονούν. Ο περήφανος κουβανικός λαός έχει περάσει από Συ-
μπληγάδες, χωρίς να λυγίσει. Το ηρωικό φρόνημά του ενάντια στη διαρκή ιμπεριαλιστική επιθετικότη-
τα, από τον αμερικάνικο αποκλεισμό μέχρι τις κυρώσεις της ΕΕ, από τον Κόλπο των Χοίρων και τις ανοι-
χτές επιθέσεις στο έδαφος της Κούβας μέχρι το σύγχρονο πόλεμο των fake news, είναι φάρος ελπίδας 
για τους λαούς όλου του κόσμου. 

Οι λαοί έχουν πλέον πολύτιμη πείρα από τις «αυθόρμητες διαδηλώσεις» για τη δημοκρατία, την προ-
βοκάτσια και τις επεμβάσεις ιμπεριαλιστών στα εσωτερικά άλλων κρατών που δεν ευθυγραμμίζονται με 

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
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τα συμφέροντά τους. Γι’ αυτό και τα καλέσματα για «ανθρωπιστική επέμβαση» στην Κούβα θα πέσουν 
στο κενό. Θα αποκρουστούν από τον ίδιο τον κουβανικό λαό, από το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης που 
σταθερά στέκεται στο πλευρό του. 

Ο ελληνικός λαός έχει ακατάλυτους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης με τον κουβανικό λαό. Τα 
γεγονότα στην Κούβα θα συναντήσουν την καταδίκη και την οργή από τους χιλιάδες μπριγαδίστες 
που έχουν στηρίξει το νησί της Επανάστασης, από τις εκατοντάδες χιλιάδες λαού, το εργατικό κίνημα, 
εκατοντάδες συλλόγους και φορείς του λαϊκού κινήματος, διανοούμενους, επιφανείς επιστήμονες, αν-
θρώπους της τέχνης και του πολιτισμού που εκφράζουν διαχρονικά την αλληλεγγύη τους στον περή-
φανο ηρωικό λαό της Κούβας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Η Κούβα δεν είναι μόνη! 
Έχουμε πείρα και μνήμη! Σε λίγες ημέρες, γιορτάζουμε την 66η επέτειο της 26ης Ιούλη από την επί-

θεση στους στρατώνες Μονκάδα στο Σαντιάγο της Κούβας και θα στείλουμε δυναμικό μήνυμα αλληλεγ-
γύης και συμπαράστασης στον κουβανικό λαό.

Αθήνα, 12-7-2021

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης καταγγέλλει τη στάση της ελληνικής 
κυβέρνησης, που συνυπογράφει την κατάπτυστη και προκλητική κοινή δήλωση 20 Υπουργούν 

Εξωτερικών κατά της Κούβας, αναμασώντας τα κάλπικα επιχειρήματα περί δημοκρατίας και ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων που τάχα παραβιάζονται από την κουβανική κυβέρνηση. 

Η ελληνική κυβέρνηση είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη, σπεύδοντας να ανταποκριθεί στο κάλε-
σμα του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ και υιοθετώντας τα ψέματα και τις συκοφαντίες σε βάρος της 
Κούβας. Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους, γιατί στηρίζει την προβοκάτσια και την ωμή παρέμβαση στα 
εσωτερικά της Κούβας και μάλιστα συνυπογράφοντας μαζί με τις πλέον αντιδραστικές κυβερνήσεις 
χωρών, όπως του κράτους-δολοφόνου  Ισραήλ ή των χωρών της Βαλτικής που πρωτοστατούν στην 
αντικομμουνιστική υστερία με απαγορεύσεις και διωγμούς. Με την υπογραφή της αποδεικνύει πόσο 
απατηλές είναι οι διακηρύξεις της περί δημοκρατίας και ειρήνης, πόσο εχθρική είναι η ίδια απέναντι 
στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του ελληνικού λαού.

Ο ελληνικός λαός εκφράζει διαχρονικά την αλληλεγγύη του απέναντι στην πάλη και τους αγώνες του 
κουβανικού λαού κατά της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Η κυβέρνηση είναι βαθιά υπόλογη απέναντί 
του και πρέπει να λογοδοτήσει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- Να αποσυρθεί άμεσα η υπογραφή της Ελλάδας από την απαράδεκτη κοινή δήλωση κατά της Κού-

βας, που εκδόθηκε από τις ΗΠΑ και στηρίχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Να τερματιστεί ο απάνθρωπος 60χρονος πολύμορφος αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ 

κατά της Κούβας.
- Να σταματήσει κάθε είδους επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβας με οποιοδήποτε 

πρόσχημα.
Αθήνα, 27-7-21
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Υπάρχουν μερικές χώρες, ας πούμε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, που θεωρούν φυσικό, και σε ένα βαθμό 
επιβεβλημένο από άνωθεν (θεϊκή) επιταγή, να επεμβαίνουν στρατιωτικά όπου τους αρέσει, προ-

καλώντας εκατοντάδες χιλιάδες θύματα ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό, αφάνταστες οικονομικές και 
πολιτιστικές καταστροφές, δυστυχία και προσφυγιά. 

Οι ίδιες χώρες εξασκούν, η πρώτη, και υποστηρίζει επίσημα η άλλη, τον πιο μακρόχρονο και ανηλεή 
αποκλεισμό μιας μικρής ανεξάρτητης χώρας, της Κούβας, προσπαθώντας να ανατρέψουν το σοσιαλι-
στικό καθεστώς της και να την επαναφέρουν, ακόμα και χρησιμοποιώντας στρατιωτική επέμβαση, στο 
καθεστώς της νεοαποικιακής υποτέλειας που ανατράπηκε από την Κουβανική Επανάσταση το Γενάρη 
του 1959.

Τέτοιες χώρες θεωρούν επίσης απόλυτα θεμιτό, δημοκρατικό και ανθρωπιστικό τους καθήκον να 
εκτελούν, χωρίς δίκη, με απλή απόφαση της κυβέρνησης και των μυστικών υπηρεσιών -κατοχυρωμένη 
βέβαια νομικά- όποιους αρχηγούς κυβερνήσεων, πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη ξένων κρατών αν 
τους θεωρήσουν επικίνδυνους για τα οικονομικά και πολιτικά  συμφέροντά τους. Η «δημοκρατία» τους 
περιλαμβάνει ακόμα την άγρια καταστολή, μέχρι θανάτου, των φτωχών, περιθωριοποιημένων και κατα-
πιεσμένων τμημάτων του πληθυσμού τους (Μαύρων, Ισπανόφωνων, Παλαιστινίων), που έτσι κι αλλιώς 
παραμένουν  πάντα απροστάτευτοι σε κάθε θεομηνία ή επιδημία. 

Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες χώρες, προπύργια και αυτές των δημοκρατικών ιδεωδών και ελευ-
θεριών, όπως οι 7 ευρωπαϊκές ιμπεριαλιστικές χώρες (με την γεωπολιτική έννοια), που αναπτύχθηκαν 
διαγουμίζοντας όλο τον υπόλοιπο κόσμο  και εξακολουθούν να συντηρούνται σε μεγάλο βαθμό απομυ-
ζώντας τον κόπο των άλλων, και άλλες 2 δεκάδες κολαούζων, πρώην αποικιών και προτεκτοράτων, που 
υποκριτικά κρατούν μια δήθεν αμερόληπτη στάση απέναντι στην Κούβα.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι «δημοκρατικές» κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποτέ δεν αντι-
τάχτηκαν στον αποκλεισμό της Κούβας παρά μόνο με την τυπική και ουσιαστικά αναγκαστική ψήφο 
τους στον ΟΗΕ, αλλά ακολουθούν πάντα και συμβάλλουν στις επιθετικές εξάρσεις των ΗΠΑ απέναντι 
στην Κούβα που πολλές φορές είναι αντίθετες στα άμεσα οικονομικά τους συμφέροντα: Το 1996 με την 
«Ειδική Σχέση» και τώρα με τις «ανεξάρτητες» δράσεις του Ευρωκοινοβουλίου, εναρμονισμένες με τις 
οργανωμένες από τις ΗΠΑ προβοκάτσιες και πράξεις βανδαλισμού στις 11 Ιουλίου και την κοινή δή-
λωση 20 Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ κατά της Κούβας, αναμασώντας τα κάλπικα επιχειρήματα περί 
δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τάχα παραβιάζονται από την κουβανική κυβέρνηση. Με 
τη σημερινή πράξη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΕ συμβάλλουν ακόμα μια φορά στην πολιτική, 
οικονομική και επικοινωνιακή επίθεση των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα.

Ίσως αυτό να θεωρηθεί μια αναγκαστική υποχώρηση στις απαιτήσεις του ισχυρότερου και πλουσιότε-
ρου καπιταλιστικού κράτους, στο οποίο στηρίζονται πάνω από 75 χρόνια οι αστικές κυβερνήσεις και 
τα κόμματα της γερασμένης Ευρώπης, στις οποίες προστέθηκαν τα καθεστώτα που προέκυψαν από τη 
διάλυση της ΕΣΣΔ.

Δεν είναι όμως έτσι. Είναι απόδειξη της ταξικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα αστικά καθεστώτα όλων 
των χωρών, πλούσιων και εξαρτημένων, απέναντι στον ταξικό τους εχθρό, στην κάθε χώρα ξεχωριστά 
και σ’ όλες μαζί. Ενάντια στους εργαζόμενους, στα συνδικαλιστικά κινήματα και τα κόμματα της εργα-
τικής τάξης, με νόμους, απαγορεύσεις, προσκόμματα και άγρια καταστολή. Ενάντια στη Σοσιαλιστική 
Κούβα που αποτελεί παράδειγμα άνθισης και προστασίας των πραγματικών ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και αξιοπρέπειας. Ενάντια στον κουβανικό λαό που παλεύει 62 χρόνια για ελευθερία, ανεξαρτησία και 
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κοινωνική δικαιοσύνη.

Η υπεράσπιση της Κουβανικής Επανάστασης απέναντι στον ιμπεριαλισμό είναι κεντρικό σημείο της 
διεθνιστικής αλληλεγγύης. Απαιτούμε την άμεση άρση του γενοκτόνου αποκλεισμού και το σταμάτημα 
των ύπουλων επιθέσεων της ΕΕ ενάντια στον κουβανικό λαό, την κυβέρνησή του και τη σοσιαλιστική 
κοινωνία του.

16-9-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης αποχαιρετά με συγκίνηση τον Μίκη Θε-
οδωράκη, ιδρυτικό μέλος του και Πρόεδρό του για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ο Μίκης Θε-

οδωράκης με το παγκόσμιας απήχησης μουσικό του έργο, συνυφασμένο με τους αγώνες, τα βάσανα 
και τις προσδοκίες του λαού μας και των λαών του κόσμου, και με την εκρηκτική, ασυμβίβαστη και 
γενναιόφρονη προσωπικότητά του εμπότισε τη σκέψη και την ευαισθησία δύο γενιών και άφησε 
ανεξίτηλα σημάδια στη συλλογική συνείδηση.

Η σχέση αγάπης και διεθνιστικής αλληλεγγύης του Μίκη Θεοδωράκη με την Επανάσταση της Κού-
βας και τον αδάμαστο λαό της διατηρήθηκε αμείωτη από τη νίκη της, από το πρώτο ταξίδι του στο νησί 
το 1962, όταν γνώρισε και έγινε φίλος με τον Τσε Γκεβάρα και τον Φιδέλ Κάστρο. 

Σαν επαναστάτης καλλιτέχνης, όπως τον αποκάλεσε ο Φιδέλ Κάστρο το 1981, μετά την παρουσίαση 
του «Κάντο Χενεράλ» του Πάμπλο Νερούδα στην Αβάνα, ο Μίκης Θεοδωράκης υπερασπίστηκε πάντα 
τους αγώνες των λαών και ιδιαίτερα την Κουβανική Επανάσταση, πρόθυμος να συνδράμει κάθε προ-
σπάθεια απόκρουσης των επιθέσεων του ιμπεριαλισμού και της προπαγάνδας του.

Μόλις πριν από ένα χρόνο, και παρά τα γνωστά προβλήματα της υγείας του, συνέβαλε ενεργά στη 
διεθνή προσπάθεια για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην κουβανική ιατρική τα-
ξιαρχία Henry Reeve με την υπογραφή του και ως μέλος της σχετικής Ελληνικής Τιμητικής Επιτροπής.

Η μουσική και το αγωνιστικό διεθνιστικό παράδειγμα του Μίκη Θεοδωράκη συνεχίζουν και θα συ-
νεχίσουν να αποτελούν στηρίγματα στην προσπάθεια υπεράσπισης της Κουβανικής Επανάστασης. Υπε-
ράσπισης και κατάκτησης του ανώτερου πρότυπου κοινωνίας και πολιτισμού για τα οποία ο κουβανικός 
λαός αγωνίζεται σε αντίξοες συνθήκες εδώ και 63 χρόνια.

Αθήνα, 4 Σεπτέμβρη 2021
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Eκδότης-Διευθυντής: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

Σχεδιασμός & Παραγωγή εντύπου:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, με θλίψη και 
συγκίνηση, αποχαιρετά το σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, αγωνιστή και σπουδαίο φίλο του 

κουβανικού λαού Μίκη Θεοδωράκη. 
Το έργο του, λαϊκό και πανανθρώπινο, κατάφερε να εκφράσει τα όνειρα, τις ελπίδες και 

τις προσδοκίες λαών που αγωνίζονταν και αγωνίζονται ενάντια στην αδικία, την καπιταλι-
στική εκμετάλλευση, τον ιμπεριαλισμό. 

Στο διάβα της πλούσιας καλλιτεχνικής και πολιτικής του πορείας και δράσης, ο Μίκης 
Θεοδωράκης ανέπτυξε στενούς δεσμούς με το νησί της Επανάστασης. Επισκέφτηκε την 
Κούβα για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 ως βουλευτής της ΕΔΑ αλλά και αργότερα, 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980, δίνοντας συναυλίες στην Αβάνα και μαγεύοντας το 
κουβανικό κοινό με τις μελωδίες του Κάντο Χενεράλ, του εμβληματικού έργου που η αξε-
πέραστη μουσική του έσμιξε με την ποίηση του Χιλιανού κομμουνιστή Πάμπλο Νερούδα. 

  Ο Μίκης συνδέθηκε φιλικά με τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Κουβανικής Επα-
νάστασης, τον Φιντέλ Κάστρο και τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, δύο προσωπικότητες για τις 
οποίες έτρεφε απεριόριστο θαυμασμό και εκτίμηση. Όταν ο προσωπικός του φίλος, ο Κομα-
ντάντε Φιντέλ, «έφυγε» το Νοέμβρη του 2016, ο Μίκης τον αποχαιρέτησε με μια λακωνική 
φράση: «Αγαπητέ μου Φιντέλ, μας άφησες και αυτή είναι η πρώτη φορά που διαφωνώ μαζί 
σου». 

Μαχητής της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης και της φιλίας των λαών, ο Μίκης 
υποστήριζε με σθένος τους αγώνες και τα δίκαια του κουβανικού λαού. Μόλις πριν λίγους 
μήνες και παρά την κλονισμένη του υγεία, ο σπουδαίος Μίκης δεν ξέχασε την Κούβα, βάζο-
ντας την υπογραφή του για τη στήριξη του 
αιτήματος να αποδοθεί το Νόμπελ Ειρήνης 
του 2021 στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία 
Henry Reeve. 

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας 
και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης εκφράζει τα 
βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια και 
τους φίλους του αλησμόνητου Μίκη Θεοδω-
ράκη, με την υπόσχεση να διατηρήσει άσβε-
στη τη φλόγα της Ελληνοκουβανικής Φιλίας 
της οποίας ο εκλιπών υπήρξε πρωτεργάτης. 

  
Μέχρι τη νίκη, Μίκη, για πάντα! 

  
  Θεσσαλονίκη, 3/9/2021 


