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ΔΙΑΒΆΣΤΕ

• Νέα μέτρα κατά της Κούβας
• ΗΠΑ: Εκατομμύρια δολάρια κατά της Κούβας
• Ομιλία του Μιγέλ Ντίας-Κανέλ

στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας

• Η ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Γουαντάναμο
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 στέλνεται 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.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Ε

να νέο μέτρο κατά της Κούβας ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, λίγο πριν από την ανάληψη
της διακυβέρνησης από το νικητή των εκλογών,
αυτή τη φορά ενάντια στην τράπεζα Banco Financiero
Internacional de Cuba (BFI). Το μέτρο δημοσιεύτηκε
στις 31 Δεκέμβρη στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών των ΗΠΑ και απαγορεύει στην κουβανική Τράπεζα να κάνει οποιουδήποτε είδους συναλλαγές
με εταιρίες των ΗΠΑ, αφού τη συμπεριέλαβαν κι αυτή
αυθαίρετα στη Λίστα Περιορισμένων Κουβανικών Οργανισμών.
Λίγο νωρίτερα, στις 21 Δεκέμβρη, ο Πομπέο ανακοίνωσε ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Κεφαλαίων (OFAC)
του Υπουργείου Οικονομικών έβαλε τρεις κουβανικές
εταιρίες στη Λίστα Αποκλεισμένων Ατόμων, και μια
βδομάδα αργότερα, στις 30 Δεκέμβρη, ανακοινώθηκε
η πρόθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να συμπεριλάβει και
πάλι την Κούβα στη λίστα των χωρών που στηρίζουν
την τρομοκρατία (βλέπε στη σελ. 14-15 τις καταγγελίες
του Ελληνοκουβανικού Αθήνας και Θεσασαλονίκης).
Επιπλέον, στις 15 Γενάρη ανακοινώθηκε άλλο ένα
μέτρο, αυτή τη φορά κατά του Υπουργείου Εσωτερικών
της Κούβας (MININT), επειδή υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνο, συμμέτοχος ή έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε
παραβιάσεις των ανθρώπινων
δικαιωμάτων. Αναφέρεται συγκεκριμένα και στην περίπτωση
του Κουβανού Χοσέ Ντανιέλ
Φερέρ, ο οποίος σε συνεντεύξεις που έδωσε στις ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι πήρε χρήματα από
«διάφορες πηγές», ανάμεσά
τους και το Εθνικό Κουβανο
-Αμερικανικό Ίδρυμα (FNCA),
που χρηματοδοτείται απευθείας
από το Λευκό Οίκο. Ο Φερέρ
όταν ήταν κρατούμενος παρουσιάστηκε στην κουβανική τηλε2 ΓΕΝΆΡΗΣ – ΦΛΕΒΆΡΗΣ – ΜΆΡΤΗΣ 2021

όραση και αυτοτραυματίστηκε, σαν δήθεν χτυπημένος
από τις αρχές, σε παραβίαση των δικαιωμάτων του.
Η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει στο
επόμενο διάστημα με την ανάληψη της διακυβέρνησης
από τον Τζο Μπάιντεν. Ήδη, στις 9 Μάρτη, η εκπρόσωπους του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι δεν προτίθενται να άρουν στο άμεσο μέλλον τους περιορισμούς
που έχουν επιβληθεί στην Κούβα, αφού «μια αλλαγή
πολιτικής απέναντι στην Κούβα δεν είναι επί του παρόντος μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων του
Προέδρου Μπάιντεν», όπως είπε.
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι έχει δεσμευτεί να επανεξετάσει την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ από τις 11
Γενάρη να εντάξει την Κούβα στον κατάλογο των χωρών που υποθάλπουν την τρομοκρατία.
Όλα αυτά αντανακλούν τις αντιθέσεις μέσα στους
κύκλους των ΗΠΑ, όπου άλλοι επιμένουν στον αποκλεισμό σαν μόνο τρόπο να ανατραπεί η κυβέρνηση της
Κούβας, ενώ μια άλλη μερίδα πιστεύει ότι η κατάσταση
αυτή πρέπει να αλλάξει γιατί δεν βοηθάει τη μετάβαση
της Κούβας στη «δημοκρατία», ενώ και μια χαλάρωση
των μέτρων θα ενίσχυε και την υποστήριξη των Κουβανών που ζουν στις ΗΠΑ προς τη νέα κυβέρνηση.

ΗΠΑ: ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΔΟΛΑΡΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Ο

ι προσπάθειες ανατροπής της σοσιαλιστικής Κούβας από την πλευρά των
ΗΠΑ ήταν και παραμένει μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα μπίζνες. Έτσι, στα τελευταία 20 χρόνια δόθηκαν πάνω από 249,5
εκατομμύρια δολάρια, κι αυτό με διάφορους τρόπους, κυρίως μέσω χρηματοδότησης επιχειρήσεων, υπηρεσιών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, φυσικά χωρίς καμιά
διαφάνεια στη χρησιμοποίηση των πόρων.
Πρόκειται για πληροφορία που δημοσίευσε στον ιστότοπο η Cuba Money Project,
που ασχολείται με την ενημέρωση για τα
προγράμματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ
για την Κούβα. Μόνο το 2020, αναφέρει
ότι υπηρεσίες όπως η USAID, υπολογίζουν πως χρηματοδότησε «πρωτοβουλίες»
ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε
άρθρο στον ιστότοπο με τίτλο «Οι μπίζνες
της δημοκρατίας στην Κούβα σε άνοδο», ο
συντάκτης Τ. Ίτον, γράφει ότι πρόκειται για Μερικές από τις 54 αντεπαναστατικές οργανώσεις που έλαβαν χρήματα
ποσά στο περίπου, αφού «μερικά προγράμ- από την USAID ή τη NED από το 2017 μέχρι σήμερα.
ματα είναι τόσο μυστικά που ποτέ δεν αναφέρουν τους αποδέκτες των κονδυλίων».
Όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, τουλάχιστον 54 ομάδες εκτέλεσαν προγράμματα στην Κούβα με χρήματα που προέρχονται από την USAID ή τη NED από το 2017 μέχρι σήμερα. Ένα πλατύ δίκτυο ομάδων
που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, στέλνει χρήματα σε χιλιάδες «ακτιβιστές για τη
δημοκρατία», δηλαδή σε υποτιθέμενους δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, κλπ.
Πρόσφατα, μετά την προβοκάτσια που έγινε στα τέλη Γενάρη από μια μικρή ομάδα δήθεν καλλιτεχνών
έξω από το υπουργείο Πολιτισμού, ένας ρεπόρτερ της ιστοσελίδας ADN Cuba, ένα από τα μέσα που διευθύνεται από τις ΗΠΑ και στόχο έχει τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, παραδέχτηκε σε βίντεο που
κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ότι έλαβε 200 δολάρια για να καλύψει το γεγονός.
Ωστόσο, αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το ίδιο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η USAID και η NED είπαν
πρόσφατα ότι έχουν «συνεργάτες» που δεν αποκαλύπτονται τα ονόματά τους, στους οποίους κατευθύνονται μεγάλα ποσά «για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος στην Κούβα».
Να θυμίσουμε ότι η USAID, η Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη, ιδρύθηκε το 1961 από τον
Τζον Κένεντι για να μοιράζει την εξωτερική μη στρατιωτική βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Υποτίθεται ότι πρόκειται για «ανεξάρτητο οργανισμό», αν και λαμβάνει «στρατηγικές κατευθύνσεις» από το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ. Αντίθετα, η NED (National Endowment for Democracy) ιδρύθηκε το 1983 και ασχολείται
κυρίως με την προώθηση της «δημοκρατίας» των ΗΠΑ. Και οι δύο οργανώσεις είναι γνωστές σαν παρακλάδια της CIA.
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Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΗΠΑ
ΣΤΟ ΓΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ

Ε

να βασικό αίτημα του παγκόσμιου
κινήματος αλληλεγγύης με την
Κούβα είναι και η κατάργηση της
ναυτικής βάσης των ΗΠΑ στο Γουαντάναμο και η επιστροφή του εδάφους
που κατέχει στον κουβανικό λαό. Είναι
η μόνη ξένη στρατιωτική βάση που
υπάρχει παρά τη θέληση της κυβέρνησης μιας χώρας. Άλλωστε, από τη νίκη
της Επανάστασης μέχρι σήμερα το
θέμα αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια
ζητήματα που βαραίνει στις σχέσεις
της Κούβας με τις ΗΠΑ.
Από τις αρχές του 2002, δηλαδή
λίγο μετά τα γεγονότα της 11ης του
Σεπτέμβρη, στη βάση άρχισαν να λειτουργούν και φυλακές, όπου έφτασαν
να κρατούνται περίπου 780 άτομα,
χωρίς να έχουν περάσει από δίκη και
να έχουν καταδικαστεί. Σήμερα υπολογίζεται ότι οι κρατούμενοι είναι 40.
Η κατάργηση της φυλακής ζητήθηκε πριν από ένα μήνα από μια ομάδα
ειδικών σε ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ήταν μία από
τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν
του Μπαράκ Ομπάμα, ενώ το κλείσιμό της πριν από το τέλος της θητείας
του ανακοίνωσε και ο Τζο Μπάιντεν
μέσω της Γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου.
Φυσικά, καμία κυβέρνηση των
ΗΠΑ ούτε καν σκέφτεται την κατάργηση της
ίδιας της βάσης, που υπάρχει από το 1903.
Συγκεκριμένα, στις 16 Φλεβάρη 1903, η τότε
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κουβανική κυβέρνηση του Τομάς Εστράδα
Πάλμα δέχτηκε να παραχωρήσει στις ΗΠΑ
εδάφους του δήμου Καϊμανέρα στο Γουαντάναμο 117,6 τετραγωνικών χιλιομέτρων

για την ίδρυση μιας ναυτικής βάσης.
Η συμφωνία για την εγκαθίδρυση στην
Κούβα από τις ΗΠΑ ναυτικών σταθμών
υπογράφτηκε το 1901 από τον τότε πρόεδρο Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ, όταν οι ΗΠΑ είχαν
επιβάλει στρατιωτική κατοχή στην Κούβα
και έμεινε γνωστή σαν Τροπολογία Πλατ.
Όταν ο πόλεμος για την ανεξαρτησία της
Κούβας από την Ισπανία πλησίαζε στο τέλος
του και ήταν πια φανερό ότι η Ισπανία έχανε την τελευταία αποικία της στην Αμερική, οι ΗΠΑ έκαναν επέμβαση με το στρατό
τους, μεταβάλλοντας τον πόλεμο σε κουβανο-ισπανικο-αμερικανικό και επέβαλαν μια
ελεγχόμενη από αυτές κυβέρνηση. Ο Λένιν
μίλησε τότε για τον πρώτο ιμπεριαλιστικό
πόλεμο.
Η τροπολογία Πλατ ήταν ένα προσάρτημα
8 άρθρων στο σχέδιο Νόμου των Προϋπολογισμών του Στρατού των ΗΠΑ, που ψήφισε το Κογκρέσο και επιβλήθηκε στο πρώτο
Σύνταγμα της Κούβας κάτω από την απειλή
της βορειοαμερικάνικης κυβέρνησης ότι αν
δεν την αποδεχτεί η κουβανική κυβέρνηση,
δεν θα αποχωρούσαν τα στρατεύματα των
ΗΠΑ και το Νησί θα παρέμενε κάτω από
στρατιωτική κατοχή.

Το άρθρο 7 ανέφερε ότι ο ναυτικός σταθμός επρόκειτο να εγκατασταθεί προκειμένου
«να είναι σε θέση οι ΗΠΑ να διατηρήσουν
την ανεξαρτησία της Κούβας και να προστατεύουν το λαό της», ενώ λίγο πιο πάνω,
το άρθρο 3 παραχωρούσε στις ΗΠΑ «το δικαίωμα να επεμβαίνουν στρατιωτικά στο
Νησί όταν κινδύνευαν η ζωή, η περιουσία
ή οι ατομικές ελευθερίες». Τους έδινε επίσης τη δυνατότητα «να ασκούν το δικαίωμα
της επέμβασης για τη διατήρηση της κουβανικής ανεξαρτησίας, τη διατήρηση μιας
κατάλληλης κυβέρνησης για την προστασία
της ζωής, της περιουσίας και της ατομικής
ελευθερίας και για την τήρηση των υποχρεώσεων που σε σχέση με την Κούβα έχουν
επιβληθεί στις ΗΠΑ από τη Συνθήκη του
Παρισιού και που τώρα πρέπει να αναλάβει
και να τηρήσει η κυβέρνηση της Κούβας».
Κανονικά, αν δεν γράφεται ρητά κάποια
διαφορετική ημερομηνία, οι ξένες βάσεις
διατηρούνται για 99 χρόνια. Στην περίπτωση της Κούβας, η βάση του Γουαντάναμο
έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 99 χρόνια. Και
ακόμα δεν έχει καταργηθεί ούτε καν η φυλακή που υπάρχει στη βάση.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΓΕΛ ΝΤΙΑΣ-ΚΑΝΕΛ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
17 ΔΕΚΈΜΒΡΗ 2020
(…) Πριν από ένα χρόνο, από αυτό το ίδιο βήμα,
είπαμε: «Μας τρελάνανε στην κριτική και παραμένουμε ζωντανοί!» Υποθέταμε τότε ότι τίποτα δεν
θα μπορούσε να είναι χειρότερο από εκείνη την
κλιμάκωση των μέτρων σκλήρυνσης του ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού και επίθεσης στις πηγές ενεργειακών προμηθειών, στις ιατρικές ταξιαρχίες και σε
οποιαδήποτε δυνατότητα χρηματοδότησης.
Μέχρι που ήρθε το 2020, μια σκληρή και γεμάτη
προκλήσεις χρονιά όσο λίγες λόγω της ανησυχητικής πανδημίας του COVID-19, που έκλεισε ξαφνικά
και για μήνες τις πόρτες της οικονομίας και της ίδιας
της ζωής.
Όλα ήταν χειρότερα, γιατί η επίδρασή του είναι
παγκόσμια και είχε αφόρητες στιγμές, με την καίρια
επιδείνωση του αποκλεισμού των ΗΠΑ, τελική δοκιμή της βαθιάς κακίας των αντιπάλων μας.
Αυτοί επέμεναν να μας σκοτώσουν. Αλλά εμείς
επιμέναμε να ζήσουμε και να νικήσουμε. Η ζωντανή
Κούβα ξεπέρασε τις ίδιες τις δυνατότητές της. (…)
Δεν υπάρχει τρόπος να εξηγήσει κανείς την
ύπαρξη της Επανάστασης, τη νίκη της και την επιβίωσή της απέναντι σε ανελέητες παρενοχλήσεις και
οδυνηρές εγκαταλείψεις, χωρίς αυτά που καθημερινά μας θέτουν μπροστά σε μια ιστορία που ήδη συγκεντρώνονται τόσες ηρωίδες και ήρωες ανά κάτοικο που είναι δύσκολο να μετρηθούν.
Αλλά το παράδειγμα μολύνει. Αυτούς τους μήνες
της πανδημίας, υπήρξαμε μάρτυρες καθημερινών
άθλων από ανθρώπους όλων των ηλικιών και επαγγελμάτων, γυναίκες και άντρες, νέους και γέρους.
Ακόμα και τα παιδιά μεταβλήθηκαν σε παραδειγματικούς δασκάλους των γονιών τους σ’ ό,τι αφορά τη
χρήση μάσκας, το πλύσιμο των χεριών ή τη φυσική
απόσταση, τους τρεις στυλοβάτες της ατομικής ευθύνης σ’ αυτή τη μάχη όλων.
Θέλω να πω σήμερα εδώ ότι κάθε ώρα σ’ αυτούς
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τους μήνες αντιμετώπισης του COVID-19 ήταν ώρες
αύξησης και μάθησης. Υπήρξαν ημέρες έντονες, εξαντλητικές, αλλά ποτέ δεν μας συνόδεψε η κατήφεια,
χάρη ιδιαίτερα στο λαό.
Δεν είναι δυνατή η κατήφεια όταν υπάρχει απέναντί σου ο ηρωισμός, όχι ενός ατόμου ή μιας ομάδας,
αλλά ενός ολόκληρου λαού. Κι αυτός ο ηρωισμός
μας παρασέρνει συνέχεια, μας εμπνέει να δίνουμε
περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα, να νιώθουμε
ντροπή όταν το σώμα μας ζητάει ξεκούραση.
Υπομένοντας ελλείψεις κάθε είδους, εξαντλητικές ουρές και μια προσωρινή αποχή από γιορτές και
αγκαλιάσματα, οι Κουβανές και οι Κουβανοί αποδεχτήκαμε τις πιο σκληρές προκλήσεις το 2020.
Ο νέος κορονοϊός είναι μια γιγάντια πρόκληση μέσα στην κρίση που επιβάλλει ο αποκλεισμός.
Αλλά την αποδεχτήκαμε χωρίς φόβο. Είχαμε λιγότερα φάρμακα, λιγότερο φαγητό, λιγότερα μεταφορικά μέσα…, αλλά και λιγότερη μόλυνση, λιγότερους
ασθενείς και λιγότερους νεκρούς. Αυτό εξηγείται
μόνο γιατί είχαμε περισσότερη πολιτική θέληση, περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη κοινωνική
δικαιοσύνη. Περισσότερο σοσιαλισμό.
Στην επιστήμη και την ιατρική έγιναν ρεκόρ σ’
ό,τι αφορά την προσωπική και συλλογική προσφορά
και θυσία, που επέτρεψαν στη χώρα να βρεθεί πολύ
σύντομα ανάμεσα σ’ αυτές που κατάφεραν να ελέγξουν την πανδημία.
Για να το δείξουμε με τη σαφήνεια των αριθμών:
η χώρα παρουσιάζει 1.294.052 δείγματα, με 9.771
θετικές περιπτώσεις, από τις οποίες, δυστυχώς,
πέθαναν 137 άτομα, με ένα ποσοστό θνησιμότητας
1,40, κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 2,25
και επίσης κάτω από το ποσοστό της αμερικανικής
ηπείρου με 2,54.
Είμαστε από τις λίγες χώρες του κόσμου που δεν
έχουν καταχωρίσει θανάτους λόγω COVID-19 εγκύ-

ων, παιδιών, ούτε υγειονομικού προσωπικού.
Περίπου το 90% όλων όσων μολύνθηκαν ανάρρωσαν χάρη στα αυστηρά πρωτόκολλα που τελειοποιούνται συνεχώς. Οι ΜΕΘ δεν κατέρρευσαν.
Και παράλληλα με την ιατρική φροντίδα, οι επαγγελματίες της υγείας δουλεύουν σε πάνω από 800
έρευνες, που έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Πάνω από μια δωδεκάδα
κουβανικών βιοφαρμάκων εφαρμόζονται στις θεραπείες, ενώ δοκιμάζονται τέσσερα υποψήφια εμβόλια
και ήδη επιτεύχθηκαν πρωτότυπα τριών μοντέλων
αναπνευστήρων για υποβοηθούμενη αναπνοή, με
την παραγωγή των οποίων θα ασχοληθεί η εθνική
βιομηχανία.
Όπως η ιστορία, με τους αιώνες αγώνα και αντίστασης, το εκπαιδευτικό έργο και το μοντέλο ανθρώπινης ανάπτυξης που επέλεξε η Επανάσταση
για τα παιδιά της, μας έβαλαν κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας μπροστά από χώρες παρόμοιας ή
ανώτερης ανάπτυξης.
Μια ανθρωπιστική αρχή, αδιαχώριστη από την
Επανάσταση – η ανθρώπινη ζωή σαν ύψιστο αγαθό
της κοινωνίας βρίσκεται στη βάση της εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της επιδημίας στην
Κούβα και σε άλλες 39 χώρες, μέχρι εκεί όπου έφτασαν αυτούς τους μήνες καμιά 3.000 κουβανοί επαγγελματίες, με 53 ταξιαρχίες της Ομάδας Χένρι Ριβ.
Η παρενόχληση, η καταδίωξη, η δυσφήμιση και
οι χοντροκομμένες πιέσεις της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ ενάντια σε άλλες χώρες επειδή δέχτηκαν ή απλά ζήτησαν βοήθεια από την Ομάδα που
διαθέτει τόσο κύρος, δεν έχουν προηγούμενο.
Όμως, το έργο της έχει κάνει τόση εντύπωση στις
χώρες που την υποδέχονται, που από την ευγνωμοσύνη τους προήλθε η πρόταση για το Νόμπελ Ειρή-

νης στην Ομάδα Χένρι Ριβ, μια υποψηφιότητα
που τιμάει βαθιά ένα σχέδιο του Φιδέλ σ’ αυτό
τον κόσμο που κυριαρχείται από εγωισμούς
και τους κανόνες της αγοράς. Αναγνωρίζεται
έτσι η αφοσίωση των εργαζομένων μας στον
τομέα της υγείας να σώζουν ζωές στις πιο δύσκολες συνθήκες και στα πιο απομακρυσμένα
μέρη, όπου ποτέ δεν θα φτάσει ούτε μια ελεημοσύνη από αυτούς που τους καταδιώκουν.
(…) Το 2020 αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες
συνθήκες στην οικονομία. Οποιοδήποτε επίθετο θα ήταν ανεπαρκές για να χαρακτηρίσουμε τον άγριο συνδυασμό του ενισχυμένου
αποκλεισμού και της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία.
Μιλάμε για αποτελέσματα που σωρεύτηκαν
από τη χρηματοπιστωτική καταδίωξη και την
περικύκλωση σε οποιαδήποτε πηγή εσόδων σε συνάλλαγμα, που ενισχύονται με καιροσκοπικό τρόπο
μέσα στην πανδημία και την παγκόσμια οικονομική
συρρίκνωση που προκαλεί, μαζί με την επακόλουθη διακοπή του τουρισμού, μια από τις κύριες πηγές
εσόδων της χώρας, τη συρρίκνωση των εισαγωγών,
τη μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας και
των υπηρεσιών, τόσο στον κρατικό τομέα όσο και
στον μη κρατικό, και τα επιπλέον έξοδα υγείας απ’
αυτά που προβλέπονταν στο πλάνο, μαζί με την αύξηση των χρηματοδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, ανάμεσα σε άλλα.
Όταν σχεδιάζαμε το οικονομικό πλάνο για το
2020, είχαμε προβλέψει, ακόμα σε συνθήκες δυνατών περιορισμών, να φτάσουμε μια αύξηση της
τάξης του 1%. Όπως συνέβη πρακτικά σε όλες τις
περιοχές και χώρες, ο COVID-19 μας ανάγκασε να
αλλάξουμε όλες τις προβλέψεις. Γεγονός είναι ότι
δεν θα υπάρξει αύξηση. Όπως ενημερώσαμε, θα
έχουμε μείωση γύρω στο 11%. Πέφτει η οικονομία,
αλλά δεν σταματάει. Ψηφίσαμε την Οικονομικο-Κοινωνική Στρατηγική και το Εθνικό Πλάνο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης μέχρι το 2030 και
ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την εφαρμογή της
νομισματικής αναδιάρθρωσης που θα ξεκινήσει την
1η Γενάρη.
(…) Η πρόκληση για την περίοδο που αποτιμούμε
σήμερα είναι ανώτερη από κάθε άλλη στιγμή, την
ώρα που την ίδια τη χρονιά της πανδημίας και της
εντατικοποίησης του αποκλεισμού, βάζουμε το ζήτημα να αρχίσουμε την εφαρμογή της νομισματικής
αναδιάρθρωσης και να τηρήσουμε ένα πολύ έντονο νομοθετικό χρονοδιάγραμμα, που θα δυναμώσει
έμπρακτα το Σύνταγμά μας.
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φιβολία η πιο πολύπλοκη οικονομική διαδικασία
των τελευταίων χρόνων. Αν, όμως, το καθυστερήσουμε θα μας κοστίσει ακόμα πιο ακριβά με τον καιρό.
Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και σεβασμό τις
ανησυχίες του πληθυσμού, του οποίου την ευημερία
προσπαθούμε να πετύχουμε. Προκειμένου να απαντήσουμε σ’ αυτές, υπουργοί και ειδικοί εξηγούν και
θα εξηγούν πολλές φορές και λεπτομερειακά τα ζητήματα που μπορούν να δημιουργήσουν αμφιβολίες,
και που προέρχονται σχεδόν όλες από το γεγονός ότι
είναι κάτι το νέο.
(…) Περνώντας σε θέματα διεθνούς πολιτικής,
πρέπει να τονίσουμε τη μοναδική και απρόσμενη
επίδραση της πανδημίας που επιδείνωσε τις ήδη
υπάρχουσες αντιθέσεις στον κόσμο και τις εντάσεις
της παγκόσμιας οικονομίας που έτειναν στην επιβράδυνση της παραγωγής και της εμπορικής ροής.
Όπως σε προηγούμενες παρόμοιες ιστορικές
συγκυρίες, το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης έπεσε
πάνω στους πιο αδικημένους και τους φτωχούς, που
στην πλειονότητα των χωρών υπέφεραν από την
αύξηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, ενώ η
φτώχεια αυξάνει γενικά μαζί με την ανισότητα και
την κοινωνική πόλωση. Απίστευτο: οι μεγαλύτερες
περιουσίες του πλανήτη, αυτές που διαθέτουν πολύ
λίγοι, έχουν φτάσει με την πανδημία σε απίστευτα
κέρδη. Και, σε σχέση με τις πλειοψηφίες, το πανόραμα δεν υπόσχεται κάτι καλύτερο για τη χρονιά που
αρχίζει.
(…) Σχεδόν φτάνει στο τέλος του ο τέταρτος και
τελευταίος χρόνος της σημερινής κυβέρνησης των
ΗΠΑ, η 12η από τη νίκη της Επανάστασης. Δεσμευμένη με τα πιο λυσσαλέα αντικουβανικά τμήματα αυτής της χώρας, εξαπέλυσε αυτή την περίοδο
ενάντια στην Κούβα έναν αισχρό πόλεμο, με την
παράλογη αξίωση να μας γονατίσει, να τσακίσει την
αντίσταση της Επανάστασης και να μας υποχρεώσει
να κάνουμε παραχωρήσεις τόσο στην εξωτερική πολιτική όπως και στην εσωτερική μας πραγματικότητα. Η αποτυχία τους είναι ολόπλευρη και πασίδηλη.
(…) Το πλαίσιο είναι πιο πολύπλοκο και πιο επιθετικό από ποτέ και δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς.
Υπάρχει ένα σμάρι υπέρ της προσάρτησης που θέλει
να καταρρεύσει το πρόγραμμά μας και προσπαθεί
να εκμεταλλευτεί τις ελλείψεις μας και να παραλύσει τις αλλαγές που κάνουμε. Η βιομηχανία της
αντεπανάστασης κινεί πολλά χρήματα και απαιτεί
δράση από αυτούς που πληρώνει. Γι’ αυτό οι βάνδαλοι επιδεικνύουν τη βία τους και οι τρομοκράτες δεν
ντρέπονται να δηλώνουν τις επιχειρήσεις τους.
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μένει ενεργό και ο μη συμβατικός πόλεμος αναζητεί τους πιο διαφορετικούς χώρους για να ξεσπάσει.
Νέες προβοκάτσιες είναι σε εξέλιξη και πάλι θα τις
συντρίψουμε.
Με ενότητα, με συνάφεια, με διάθεση, χωρίς
φόβο, μαζί με το λαό, χωρίς να περιμένουμε κατευθύνσεις, χωρίς καθυστερήσεις, με αποφασιστικότητα,
με σταθερό παλμό, με εξυπνάδα, με αξιοπρέπεια, με
διαύγεια και προσκολλημένοι στο Σύνταγμά μας και
στις αρχές που υπερασπιζόμαστε, μπορούμε πάντα
να νικάμε και κάθε φορά πιο αποφασιστικά.
Επαφίεται επίσης σ’ εμάς να αξιολογήσουμε τα
σφάλματα, τα κενά, το συμβιβασμό, την αναισθησία,
το φορμαλισμό, τη γραφειοκρατία και το συντηρητισμό που υπάρχει σε κάποιους οργανισμούς.
(…) Έχει ζωτική σημασία για τη χώρα να διατηρούμε ζωντανό και σε ανερχόμενη ανάπτυξη το
διάλογο με τους νέους σε όλους τους οργανισμούς
και σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε χρέος και ευθύνη να
τους προσελκύουμε, κεντρίζοντας την προσωπική
και επαγγελματική τους πραγμάτωση, τη συμμετοχή
τους σε σημαντικά καθήκοντα και, επίσης, με σεβασμό και προσοχή στις προτάσεις τους.
Πρέπει να διώξουμε οριστικά τις τυπικότητες
στις απαντήσεις στον πληθυσμό, να πηγαίνουμε στο
βάθος των ζητημάτων και πάντα όταν είναι δυνατό
πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν πρέπει μόνο να ακούμε
και να καταγράφουμε κάθε παράπονο ή τοποθέτηση. Πρέπει να απαντάμε αποτελεσματικά και χωρίς
χρονοτριβή, πάντα όποτε είναι δυνατό, με μια λύση.
Αυτή η υποχρέωση πρέπει να μας οδηγεί συνεχώς στη βάση, να ακούμε, να φροντίζουμε, να εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή των πολιτών, χωρίς την
οποία δεν έχει νόημα η σοσιαλιστική δημοκρατία. Ο
στόχος είναι να διευκολύνουμε την τήρηση των ουσιαστικών λειτουργιών κάθε οργανισμού.
Το να χειριζόμαστε ψυχρά και τυπικά κοινωνικούς προβληματισμούς σημαίνει να προδίνουμε την
ουσία της λαϊκής συμμετοχής που υπερασπιζόμαστε.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι οργανισμοί πρέπει
να αντιμετωπίζουν και να λύνουν τα προβλήματα, ο
καθένας όπως αρμόζει.
Οι πολιτικές και οι μαζικές οργανώσεις καλούνται
να είναι πιο δραστήριες και να συμπεριλαμβάνουν
τους πάντες. Να μην παραμελούν ποτέ το κοινωνικό στοιχείο στην πολιτικο-ιδεολογική τους δουλειά
και να δουλεύουν με όλους, όχι μονάχα με τους πεισμένους, αλλά και με τους απαθείς, στην αδιαφορία
των οποίων έχουμε ένα ποσοστό ευθύνης όσοι δεν
καταφέραμε να τους συμπεριλάβουμε. (…)

Η ΚΟΥ ΒΑ Σ Η Μ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Τ

α μέλη του Συνασπισμού Μαρτιανική Συμμαχία, που αποτελείται από τις οργανώσεις
Μπριγάδα Αντόνιο Μασέο, Μαρτιανική Συμμαχία,
Πολιτιστικός Σύνδεσμος Χοσέ Μαρτί, Μπολιβαριανός Κύκλος του Μαϊάμι, Νέγρα Ιπόλιτα, Σύνδεσμος Γυναικών και Ράδιο Μαρτί, όλες με έδρα
τις ΗΠΑ, καταδίκασαν με ανακοίνωσή τους στις
30 Γενάρη την καμπάνια ενάντια στο λαό και την
κυβέρνηση της Κούβας σαν μια παλιά και αναχρονιστική «συνήθεια που κατευθύνεται και χρηματοδοτείται από αντεπαναστατικές οργανώσεις που
έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ». Κατάγγειλαν τον
τρόπο που χειρίζονται και χρησιμοποιούν «νέους,
δήθεν καλλιτέχνες, ελάχιστους στον αριθμό».
Συγκεκριμένα αναφέρονται στα γεγονότα που
συνέβησαν στις 27 Γενάρη έξω από το υπουργείο
Πολιτισμού όχι για να συζητήσουν, όπως είχε
ήδη αποφασιστεί ανάμεσα σε αξιωματούχους του
υπουργείου και μια τριμερή επιτροπή από αυτούς,

αλλά για να προκαλέσουν μια σύγκρουση με αυτούς και ένα ριάλιτι σόου για τα ΜΜΕ.
Το Νοέμβρη είχε παρουσιαστεί ένα ανάλογο
επεισόδιο, όταν σε μια συνοικία της Αβάνας, στο
Σαν Ισίδρο, μερικά άτομα που αυτοχαρακτηρίζονται καλλιτέχνες και διανοούμενοι είχαν προχωρήσει σε απεργία πείνας, με την υποστήριξη της
Πρεσβείας των ΗΠΑ, που έσπευσε να τους επισκεφτεί. Τα άτομα αυτά που ανήκουν στο λεγόμενο
«Κίνημα του Σαν Ισίδρο» έμεναν σε ένα διαμέρισμα της περιοχής όλοι μαζί. Η απεργία πείνας έγινε σε συμπαράσταση ενός κουβανού ράπερ που
καταδικάστηκε επειδή παραβίασε τους υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν στην Κούβα για την
πανδημία του κορονοϊού, βοηθώντας με το «αζημείωτο» έναν τουρίστα να φύγει από το μέρος που
είχε οριστεί, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του
τεστ, και να πάει να μείνει σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΚΑΤ. ΕΜΑΘΑΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

Ό

πως ενημέρωσε η Εύα Εσκαλόνα Σεράνο, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Παιδαγωγικής
2021 και διευθύντρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνικής του Υπουργείου Παιδείας, αυτή τη
στιγμή η Κούβα συνεργάζεται σε 13 χώρες με
290 άτομα διδακτικό προσωπικό στηρίζοντας
τα αντίστοιχα υπουργεία Παιδείας.
Μέχρι τώρα έχουν μάθει γραφή και
ανάγνωση 10.611.282 άνθρωποι σε 30 χώρες
με την κουβανική μέθοδο «Κι όμως, εγώ μπορώ». Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα σε
κοινότητες ιθαγενών στην Αυστραλία και τη
Μοζαμβίκη. Στο Μεξικό και την Αϊτή σταμάτησε λόγω της πανδημίας. Η πρώτη παραλλαγή
της μεθόδου πραγματοποιήθηκε το 1998 και
μέχρι τώρα έχει 20 προσαρμογές.
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60 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Έ

κλεισαν 60 χρόνια από την ίδρυση των παιδικών σταθμών στην
Αβάνα, ύστερα από πρόταση του Φιδέλ Κάστρο σε συνεργασία με
την Ομοσπονδία Γυναικών Κούβας (FMC). Ο πρώτος παιδικός σταθμός με την ονομασία Λος Αμπελίτος εγκαινιάστηκε στην Αβάνα στις
5 Φλεβάρη 1961 από τον Φιδέλ Κάστρο που δήλωσε: «Ο παιδικός
σταθμός είναι, ίσως, ο πιο σημαντικός θεσμός στον τομέα της Παιδείας
αυτής της χώρας, (…) είναι σχεδόν πιο σημαντικός ο σταθμός από το
Πανεπιστήμιο, γιατί εκεί είναι που το παιδί αποκτάει τις πρώτες συνήθειες της κοινωνικής ζωής».
Σήμερα, υπάρχουν στην Κούβα 1.087 παιδικοί σταθμοί, όπου είναι
γραμμένα 137.570 παιδιά. Παρά τον κορονοϊό, οι παιδικοί σταθμοί δεν
έπαψαν να λειτουργούν, για να στηρίξουν τους γονείς που εργάζονται.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΑΝΤΙΑΓΟ

Ξ

εκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του Κάστρου δελ Μόρο Σαν Πέδρο δε λα Ρόκα και του γύρω
χώρου, που αποτελεί πραγματικό στολίδι της στρατιωτικής μηχανικής στην περιοχή της Καραϊβικής και
το 1997 χαρακτηρίστηκε από την UNESCO κληρονομιά της ανθρωπότητας. Κατασκευάστηκε το 17ο αιώνα
και συγκεκριμένα η κατασκευή του άρχισε το 1638 στο κανάλι εισόδου του κόλπου του Σαντιάγο, για να
κρατήσει μακριά τους κουρσάρους και πειρατές. Από το 1978 είναι μουσείο με μεγάλη συλλογή αιχμηρών
και πυροβόλων όπλων από διάφορους αιώνες, καθώς και διάφορα αντικείμενα από την εποχή που αποτέλεσε φυλακή για τους κουβανούς πατριώτες που πολέμησαν για την ανεξαρτησία της χώρας τους.
Η αποκατάσταση θα είναι πολύπλευρη, εκτός από το ίδιο το κάστρο έργα θα γίνουν και στην κύρια
γέφυρα όπου θα αντικατασταθούν τα ξύλινα υποστηρίγματα με καινούργια, θα καθαριστούν όλοι οι γύρω
χώροι και οι δρόμοι για τους πεζούς μέχρι την πλατφόρμα του Σακραμέντο, που βρίσκεται πολύ κοντά στη
θάλασσα, με σπηλιές όπου κατά την εποχή της ισπανικής κατάκτησης φυλάγονταν τα πυροβόλα όπλα για
την άμυνα της πόλης, το φυλάκιο των φρουρών, και πολλά άλλα.
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Η ΚΟΥ ΒΑ Σ Η Μ Ε ΡΑ

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

4,9 Η ΒΡΕΦΙΚΗ
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η

Κούβα έκλεισε την περασμένη χρονιά 2020
με πολύ χαμηλή βρεφική θνησιμότητα της
τάξης του 4,9 για κάθε χίλια μωρά που γεννιούνται ζωντανά. Κι αυτό παρά την πανδημία και
τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Ιατρικού Μητρώου και
Στατιστικής του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας,
στην Κούβα γεννήθηκαν πέρσι 105.030 παιδιά,
δηλαδή 4.686 λιγότερα από το 2019 και το 4,9
σημαίνει 36 λιγότεροι θάνατοι από το 2020.
32 δήμοι της χώρας, δηλαδή στο 19,05%, δεν
παρουσίασαν κανένα θάνατο σε παιδιά κάτω του

ενός έτους. Το 2020 η Κούβα παρουσιάζει το πιο
χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας στην ιστορία της
από συγγενείς δυσμορφίες, με 0,7 για κάθε 1000
παιδιά που γεννήθηκαν ζωντανά, ενώ μειώθηκε
από το 6,6 στο 6,2 το ποσοστό σε παιδιά κάτω
των 5 ετών.
Μείωση παρουσίασαν και οι θάνατοι στην
προσχολική ηλικία, από 3,5 σε 2,8 για κάθε δέκα
χιλιάδες παιδιά από 1ως 4 ετών. Στα παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 μέχρι 14 ετών η θνησιμότητα έπεσε από το 2 στο 1,6 για κάθε 10.000.
Οι κύριες αιτίες θανάτων σε μωρά κάτω του
έτους ήταν κυρίως λόγω πρόωρου τοκετού, ενώ
στις υπόλοιπες ηλικίες σχετίζονταν με κακοήθεις
όγκους, ατυχήματα και συγγενείς ανωμαλίες.
Παρά την έξαρση της πανδημίας, δεν σημειώθηκαν θάνατοι ούτε μητέρων ούτε παιδιών
λόγω COVID-19.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ AIDS

Ό

πως ανακοίνωσε το Τμήμα AIDS και ηπατίτιδας του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας, η Κούβα που
εδώ και πέντε χρόνια ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που εξάλειψε τη μετάδοση του AIDS από
τη μητέρα στο μωρό, προχωράει τώρα προς την πλήρη εξάλειψη της νόσου. Πάνω από 35.000 άτομα
έχουν εντοπιστεί με AIDS στην Κούβα από το 1986 που αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα στο Νησί,
και αυτή τη στιγμή ζουν οι 28.756.
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Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ
Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΊ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΈΧΕΙ ΔΥΣΚΟΛΈΨΕΙ ΠΟΛΎ
ΚΑΙ ΈΧΕΙ ΑΛΛΆΞΕΙ ΤΕΛΕΊΩΣ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ.
ΈΤΣΙ, ΑΡΧΊΣΑΜΕ ΚΙ ΕΜΕΊΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ
ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΈΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΎΒΑ.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεφαλονιά-Ιθάκη

ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΚΑΤΑΔΊΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

Η

πρώτη διαδικτυακή μας εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκέμβρη με θέμα «Η Κούβα ενάντια
στον αποκλεισμό». Συμμετείχαν οι πρόεδροι των τριών Συνδέσμων Φιλίας, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κεφαλονιάς-Ιθάκης.
Η εκδήλωση άρχισε με το χαιρετισμό της Πρέσβειρας της Κούβας στην Ελλάδα, Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα, που ανάμεσα στα άλλα κατάγγειλε ότι οι ΗΠΑ «χρησιμοποιούν την ιδεολογική ανατροπή,
εφευρίσκουν ψευδείς δικαιολογίες για να μας συμπεριλάβουν σε άδικες λίστες, δημιουργούν καμπάνιες
ενάντια στους γιατρούς μας, ενάντια στους ηγέτες μας, ενάντια στα επιτεύγματα και τις ενέργειες της κουβανικής επανάστασης, και επιπλέον φτιάχνουν ψευδή θύματα και ψευδείς παραβιάσεις των ανθρώπινων
δικαιωμάτων για να αμαυρώσουν την εικόνα της επανάστασης». Και κατέληξε λέγοντας ότι «η Κούβα θα
διατηρήσει για πάντα τις θέσεις αρχής και θα εξακολουθήσει να αντιστέκεται στις απειλές και τις πιέσεις
και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις δίκαιες υποθέσεις της ανθρωπότητας».
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού στην Αθήνα, Νίκος Καρανδρέας, που μίλησε για το γενικό πλαίσιο και την ιστορία του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και την επίδρασή
του στην ανάπτυξη της Κούβας και την καθημερινή ζωή του κουβανικού λαού. Ανέφερε ότι 61 χρόνια μετά
τη νίκη της επανάστασης, η Κούβα «συνεχίζει το δύσκολο ταξίδι της. Είναι χώρα πραγματικά ανεξάρτητη,
είναι η απόδειξη πως η κατάκτηση της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της λαϊκής κυριαρχίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι δυνατή ακόμα και απέναντι στον ισχυρότερο εχθρό. (…) Και αυτό το παράδειγμα
μας δείχνει πως η πάλη για την ανεξαρτησία και την κοινωνική απελευθέρωση είναι άρρικτα δεμένη με
την αλληλεγγύη στους αγώνες των λαών σ’ όλες τις γωνιές του κόσμου. Η μάχη που δίνει η Κούβα είναι
και δική μας μάχη, είναι υπόθεση όλων των ανθρώπων που αναγνωρίζουν την τεράστια προσφορά της, τη
στηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο και απαιτούν την άμεση άρση του γενοκτόνου αποκλεισμού».
Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου στην Κεφαλονιά-Ιθάκη, Γιάννης Κουρούκλης, που εξήγησε
την ένταση του αποκλεισμού τα τελευταία τρία χρόνια και τον εξωεδαφικό χαρακτήρα του και τις άμεσες
επιδράσεις στην Κούβα, από την επιβολή του μέσω τρίτων χωρών και σε ξένες (μη κουβανικές ή αμερικάνικες) επιχειρήσεις. Και κατέληξε: «Σε αυτές τις συνθήκες που επικρατούν, γίνεται πλέον φανερό ότι
είναι ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μας στη σοσιαλιστική επανάσταση
και στην έμπρακτη στήριξη της πάλης του κουβανικού λαού για την υπεράσπιση της λαϊκής εξουσίας, της
κυριαρχίας, της αξιοπρέπειας και των κατακτήσεών του, το δυνάμωμα της δράσης μας με το παγκόσμιο
κίνημα αλληλεγγύης ενάντια στον εγκληματικό πολύμορφο αποκλεισμό».
Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου της Θεσσαλονίκης, Απόστολος Σκούφας, που
αναφέρθηκε στην επίδραση του αποκλεισμού στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μίλησε ανάμεσα σε άλλα
για τη βοήθεια της Κούβας σε χώρες που τη ζήτησαν λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν και
αντιμετωπίζουν με τον κορονοϊό και για τις προσπάθειες που έκανε η Διεθνής Ταξιαρχία Χένρι Ριβ. Τόνισε
ότι «κάθε έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς την κουβανική επανάσταση και το λαό της Κούβας, είναι
καθήκον και χρέος μας που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Άλλωστε, η κουβανική επανάσταση είναι υπόδειγμα
αντίστασης κατά των αμερικανών, των ευρωπαίων ιμπεριαλιστών, εχθρών των λαών όλου του κόσμου. Η
αλληλεγγύη είναι το μεγαλύτερο όπλο των λαών κατά της Νέας Τάξης των ιμπεριαλιστών».
Η εκδήλωση αφιερώθηκε από τον Πρόεδρο του Ελληνοκουβανικού Κεφαλονιάς-Ιθάκης στο Διονύση
Γεωργόπουλο, από το 1990 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα και ιδρυτή και Προέδρου για
πολλά χρόνια του Παρατήματος Κεφαλονιάς-Ιθάκης.
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Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ

ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 62 ΧΡΌΝΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΙΚΉΣ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗΣ

Σ

τις 7 Φλεβάρη, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε άλλη μια διαδικτυακή εκδήλωση αλληλεγγύης με
την Κούβα για να τιμήσει τα 62 χρόνια από τη νίκη της Επανάστασης, με θέμα «Η Κουβανική
Επανάσταση και τα επιτεύγματά της ζωντανά και επίκαιρα σήμερα».
Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου της Αθήνας, Δήμος Κουμπούρης, που ευχαρίστησε όλους όσους την παρακολουθούσαν και όσους επρόκειτο να παρέμβουν. Στη
συνέχεια η Πρέσβειρα της Κούβας στην Ελλάδα, Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα μίλησε τονίζοντας
ότι η κουβανική επανάσταση «υπήρξε ένα ιστορικό ορόσημο στον 20ό αιώνα, και το παράδειγμά της
υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς αγωνιστές για την αξιοπρέπεια των λαών όλου του κόσμου,
ακόμα και σήμερα». Ευχαρίστησε τον
ελληνικό λαό και το Σύνδεσμο για την
αλληλεγγύη και υπογράμμισε ότι «η
αλληλεγγύη φίλων όπως είστε εσείς
εμψυχώνει την αντίσταση του λαού
μας να συνεχίσει μπροστά σταθερός
στις ηθικές, διεθνιστικές, ανθρωπιστικές και αγωνιστικές αξίες του για έναν
καλύτερο κόσμο, που ξέρουμε ότι είναι
εφικτός».
Ακολούθησαν 15 παρεμβάσεις,
όπως των προέδρων των τριών Συνδέσμων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και
Κεφαλονιάς-Ιθάκης, καθώς και πρόεδροι μαζικών οργανώσεων, της ΕΕΔΥΕ, της ΟΓΕ, της ΕΕΔΔΑ, του ΠΑΜΕ,
του ΣΦΕΑ. Παρέμβαση έκαναν ακόμα
ο δημοσιογράφος Ν. Μπογιόπουλος, ο
ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λ. Νικολάου
-Αλαβάνος, ο σκηνοθέτης Λεωνίδας
Βαρδαρός, ο Μ. Σελέκος, πρώην δήμαρχος Χαϊδαρίου, ο Η. Σιώρας, πρόεδρος του Σωματίου Εργαζομένων στον
«Ευαγγελισμό» και Γενικός Γραμματέας
της ΕΙΝΑΠ, ένας μπριγαδίστας, ένα
μέλος της κουβανικής κοινότητας στην
Ελλάδα.
Ανάμεσα στις παρεμβάσεις, ακούστηκαν και τραγούδια ενός μέλους της
κουβανικής κοινότητας που ζει στην
Ελλάδα.
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Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ο

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης καταγγέλλει την πρόσφατη προκλητική απόφαση των ΗΠΑ, που επαναφέρει την Κούβα στη λίστα των λεγόμενων κρατών–
χορηγών της τρομοκρατίας. Ήταν μια από τις τελευταίες κινήσεις του απερχόμενου προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ, πριν εγκαταλείψει τον προεδρικό θώκο. Όσο, όμως, κι αν προσπαθούν ορισμένοι
να την αποδώσουν στις ιδεοληψίες του «νεοφιλελεύθερου λαϊκιστή» και πάλαι ποτέ «διαβολικά καλού» Τραμπ, δεν μπορούν να συσκοτίσουν την ουσία: Η Κούβα ήταν και είναι στο στόχαστρο του
διεθνούς ιμπεριαλισμού! Οι σοσιαλιστικές κατακτήσεις και τα επιτεύγματά της «ενοχλούν» τον καπιταλιστικό κόσμο. Ιδιαίτερα, μάλιστα, σήμερα, η ανωτερότητά τους στον τομέα της υγείας φωτίζει ακόμα
περισσότερο τη σαπίλα του.
Η σύγκριση των εικόνων είναι αποκαλυπτική της σύγκρουσης των δύο κόσμων: Τα περήφανα
πρόσωπα των γιατρών της Διεθνούς Ιατρικής Μπριγάδας Χένρι Ριβς από τη μια πλευρά, οι μαζικοί
ανώνυμοι τάφοι στην κοιτίδα της αμερικανικής μητρόπολης Νέα Υόρκη από την άλλη πλευρά. Τα
χαμόγελα των πρωτομαγιάτικων συγκεντρώσεων των εκατομμυρίων Κουβανών κάθε χρόνο από τη
μια πλευρά, το στρατοκρατούμενο σημερινό Καπιτώλιο από την άλλη πλευρά. Οι αγκαλιές των 5
Κουβανών ηρώων πατριωτών όταν, μετά από χρόνια αγώνα του κουβανικού λαού και της διεθνούς
αλληλεγγύης ενάντια στην άδικη φυλάκισή τους, επέστρεφαν στις οικογένειές τους από τη μια πλευρά, η αποστροφή από τις κυνικές δηλώσεις του Λουίς Ποσάδα Καρίλες και του Ορλάντο Μπος για τις
τρομοκρατικές επιθέσεις ενάντια στην Κούβα που βρήκαν «θαλπωρή» στις ΗΠΑ από την άλλη πλευρά.
Ήταν και παραμένει πρόκληση οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ να κάνουν μαθήματα δημοκρατίας και
ελευθερίας! Αυτοί που έχουν αιματοκυλήσει όλη την υφήλιο και έχουν εκπαιδεύσει κάθε είδους τρομοκρατικές ομάδες. Αυτοί που εξαπολύουν χωρίς κανένα δισταγμό ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
στήνουν βάσεις θανάτου σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Δεν θα τους περάσει! Ποτέ, ούτε και τώρα, το κίνημα της διεθνούς αλληλεγγύης δεν θα υποστείλει
τον αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που εκδηλώνεται σε βάρος της Κούβας,
ενάντια στον αποκλεισμό των ΗΠΑ και την παράνομη διατήρηση της βάσης του Γουαντάναμο. Η επαναφορά της Κούβας στη λίστα των λεγόμενων κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας είναι άλλο ένα
δείγμα της αδυναμίας τους μπροστά στα αδιέξοδα του σαπισμένου εκμεταλλευτικού συστήματος τους,
άλλο ένα δείγμα του ακατάλυτου φόβου των ιμπεριαλιστών απέναντι στη λαϊκή αμφισβήτηση και τη
δύναμη των λαών.
Θα τα καταφέρουμε! Μέχρι τη νίκη πάντα!

Αθήνα, 15 Γενάρη 2021
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ

ΚΆΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΚΟΎΒΑ!

Κ

αταδίκη της απόφασης των ΗΠΑ να συμπεριλάβουν την Κούβα στη λίστα των «κρατών-χορηγών τρομοκρατίας»
Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης καταδικάζει, με τον πλέον
σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να συμπεριλάβει
την Κούβα στην περίφημη λίστα των «κρατών-χορηγών τρομοκρατίας» που συντάσσει το αμερικανικό
Υπουργείο Εξωτερικών.
Πρόκειται για πράξη θρασύτατη και προκλητική, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ είναι
αυτές που, εδώ και πολλές δεκαετίες, αποτελούν το μεγάλο αρχιτρομοκράτη των λαών, με ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, πολέμους και πραξικοπήματα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Η Κούβα και ευρύτερα οι λαοί της Λατινικής Αμερικής είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής τρομοκρατίας των ΗΠΑ που ευθύνεται για εκατοντάδες στρατιωτικές επεμβάσεις, ανατροπές νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων, στήριξη δικτατορικών καθεστώτων, χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, κ.ά.
Κυρίαρχο ζήτημα είναι η χρονική περίοδος που επιλέγει η απερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ για να
δημοσιοποιήσει την απαράδεκτη αυτή απόφαση. Στο φόντο των πρόσφατων γεγονότων στο Καπιτώλιο και εγκλωβισμένη στις ενδοαστικές κόντρες που εξελίσσονται στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί για άλλη μια φορά να συκοφαντήσει την Κούβα.
Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που η Κούβα χαίρει διεθνούς προβολής
και αναγνώρισης τόσο για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας στο εσωτερικό της, όσο και για
τη σημαντική διεθνιστική της προσφορά μέσω της Ιατρικής Μπριγάδας «Henry Reeve». Επιπλέον,
η Κούβα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων που εδώ και πάνω από 60 χρόνια βιώνει τον οικονομικό,
εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, είναι η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής που, παρ' όλες τις αντιξοότητες, βρίσκεται στη διαδικασία παραγωγής εμβολίου για τον κορονοϊό.
Αυτό είναι που «τρομοκρατεί» τους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και τους συμμάχους τους: Η ανάδειξη
της ανωτερότητας του σοσιαλιστικού κεντρικού σχεδιασμού και της ύπαρξης ενός δημόσιου, καθολικά
προσβάσιμου συστήματος Υγείας σε αντιδιαστολή με τα «συντρίμμια» της εμπορευματοποιημένης-ιδιωτικοποιημένης υγείας και πρόνοιας που κυριαρχούν σε ΗΠΑ, ΕΕ και τις λοιπές καπιταλιστικές
χώρες.
Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης εκφράζει την αμέριστη
αλληλεγγύη του στο λαό και την κυβέρνηση της Κούβας και καλεί τους εργαζόμενους, τη νεολαία,
συνολικά το λαό της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας να σταθούν στο πλευρό του κουβανικού λαού,
καταδικάζοντας την επιθετική και προκλητική πολιτική των ΗΠΑ.

Θεσσαλονίκη, 13/01/2021
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης καταγγέλλει άλλο ένα
επεισόδιο στόχευσης της Κούβας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πρόσχημα του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο λόγος για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη του Φεβρουαρίου από τον ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Leopoldo López Gil
(Ισπανία) και την αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Dita Charanzova (Τσεχία). Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία τραγουδιού με τίτλο
«Patria y Vida» (Πατρίδα και Ζωή), με την υπογραφή διαφόρων Κουβανών «καλλιτεχνών»
και με καταγγελτικό περιεχόμενο περί παραβίασης της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης από το «ξεπερασμένο κουβανικό καθεστώς», όπως αναφέρουν. Μάλιστα, ο τίτλος
του αποτελεί παράφραση της ιστορικής ρήσης του Φιντέλ Κάστρο, «Patria o Muerte». Η
κίνηση αυτή βρίσκεται σε σύμπνοια με διαμαρτυρίες καλλιτεχνών περί «φίμωσης της αντίθετης γνώμης από το κουβανικό καθεστώς», με τη στήριξη γνωστών αντεπαναστατικών
οργανώσεων. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους «πολύτιμους προσκεκλημένους» της εκδήλωσης αυτής ήταν και ο αχυράνθρωπος των ΗΠΑ και της ΕΕ στη Βενεζουέλα, Χουάν Γουαϊδό.
Τα παραπάνω δεν αποτελούν κανενός είδους έκπληξη, καθώς διαχρονικά η στάση της
ΕΕ απέναντι στην Κούβα αποσκοπεί στην παρέμβαση στα εσωτερικά της, στη συγκρότηση
αντεπαναστατικών μηχανισμών, στη διευκόλυνση της διείσδυσης των μονοπωλίων. Στοχεύει στο χτύπημα των κατακτήσεων της κουβανικής επανάστασης η οποία, μέχρι και σήμερα
αποδεικνύει έμπρακτα την υπεροχή της μπροστά σε όσα επιφυλάσσει ο «καπιταλιστικός
παράδεισος» για τους λαούς του κόσμου. Σε αυτή την κατεύθυνση βρισκόταν και η «Κοινή
Θέση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κούβα. Αυτή την κατεύθυνση τροφοδοτεί
και ο Διάλογος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ως μέρος της Συμφωνίας ΕΕ- Κούβας για
τον Πολιτικό Διάλογο και τη Συνεργασία
(PDCA).
Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας
και Αλληλεγγύης υπερασπίζεται την κουβανική επανάσταση και τις κατακτήσεις της
και καταδικάζει θέσεις και δράσεις που αποΙδιοκτήτης
σκοπούν στην άσκηση πίεσης και στην αποΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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από τις ΗΠΑ. Θα συνεχίσει να εκφράζει με
Τεύχος 137
κάθε μέσο τη στήριξη και την αλληλεγγύη
του στον κουβανικό λαό, ο οποίος παλεύει
Eκδότης-Διευθυντής: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ
περήφανα κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Αθήνα, 19 Μάρτη 2021
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