EΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ • ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 28, 106 82 ΑΘΗΝΑ • ΟΚΤΩΒΡΗΣ – ΝΟΕΜΒΡΗΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021 • ΤΕΥΧΟΣ 140

ΔΙΑΒΆΣΤΕ

• Η 3η Ολομέλεια του ΚΚ Κούβας
• Ανακοίνωση της Εθνοσυνέλευσης για το Ευρωκοινοβούλιο
• Ομιλία του Δίας-Κανέλ στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας
• Το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας λόγω COVID-19

Η 3Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚ ΚΟΥΒΑΣ
Στις 16 Δεκέμβρη ξεκίνησε η 3η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κούβας στην οποία συμμετείχαν 113 από τα 114 μέλη που εκλέχτηκαν στο 8ο Συνέδριο.

Η

ατζέντα παρουσιάστηκε από το
μέλος του ΠΓ και γραμματέα Οργάνωσης και Πολιτικής Στελεχών,
Ρομπέρτο Μοράλες Οχέδα, που ξεκίνησε λέγοντας: «Ο κουβανικός λαός είναι
ένας ηρωικός λαός, παράδειγμα αντίστασης και αλληλεγγύης στον κόσμο».
Τα θέματα που ανάλυσε η Ολομέλεια
την πρώτη ημέρα ήταν ανάμεσα σε
άλλα τα σχέδια αλλαγής των κανονισμών της οργάνωσης σε όλες τις δομές
της και όσα έχουν σχέση με τα έσοδα,
τις κυρώσεις και τις ακυρώσεις. Τα μέλη
της ΚΕ συζήτησαν επίσης μια πρόταση
δράσεων για την αναζωογόνηση και
επικαιροποίηση της λειτουργίας των
Επιτροπών Υπεράσπισης της Επανάστασης (CDR) και της Ομοσπονδίας Γυναικών Κούβας (FMC). Επίσης
συζητήθηκαν τα προσχέδια του Πλάνου της Οικονομίας και ο κρατικός Προϋπολογισμός για το 2022, που
στη συνέχεια θα παρουσιαστεί για ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας.
Το 2022 θα είναι μια χρονιά για σταθεροποίηση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος για τη συνέχιση
της φροντίδας απέναντι σε ευάλωτα άτομα, σπίτια και κοινότητες, για την αλλαγή του κρατικού επιχειρησιακού συστήματος και για την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων υπέρ μιας μεγαλύτερης αυτονομίας των
δήμων προκειμένου να προωθηθεί η τοπική ανάπτυξη.
Κύριο θέμα αποτέλεσε και ο πληθωρισμός, ένα φαινόμενο που πλήττει όλες τις χώρες. Όπως δήλωσε ο
υπουργός Οικονομίας και Σχεδιασμού, Αλεχάντρο Χιλ Φερνάντες, ήταν αυτονόητο ότι ο καπιταλισμός θα
προσπαθούσε να ανακάμψει από τις συσσωρευμένες απώλειες στη διάρκεια της πανδημίας αυξάνοντας
τις τιμές των προϊόντων. Αυτό έχει τον αντίκτυπό του και στην οικονομία της Κούβας. Γιατί πέρα από τα
προβλήματα που προκαλεί ο αποκλεισμός, η Κούβα έχασε τον τελευταίο καιρό και έσοδα πάνω από 3 δις
δολάρια, ενώ ταυτόχρονα η αντιμετώπιση της COVID-19 αύξησε τα έξοδα σε συνάλλαγμα για την προστασία του πληθυσμού, αφού η Επανάσταση δεν θα βάλει ποτέ την οικονομία πάνω από την υγεία του λαού.
«Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό», κατέληξε.
Κοντά σ’ όλα αυτά η Κούβα είχε να αντιμετωπίσει και μια σημαντική αύξηση στις τιμές των εισαγωγών
και μεταφορικών. Επίσης υπήρξε μια μείωση της αγροτικής παραγωγής λόγω περιορισμών στις πρώτες
ύλες, ενώ αναγκάστηκε να πάρει μέτρα για να στηρίξει τους εργαζόμενους στον πολιτισμό και τον τουρισμό.
Αν και δεν θα είναι δυνατό να αντισταθμιστεί η πτώση του ΑΕΠ του 13%, που έχει συσσωρευτεί την τελευταία διετία, η χρονιά θα κλείσει με μια αύξηση της τάξης του 2%, δήλωσε. Και παρόλη την πανδημία και
την ενίσχυση του αποκλεισμού των ΗΠΑ, το 2021 έγιναν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.
Παρά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, που το Γενάρη το βαρέλι ήταν γύρω στα 50 δολάρια στη
διεθνή αγορά και σήμερα είναι στα 70, η αύξηση του κόστους των προϊόντων δεν πέρασε στον κουβανό
καταναλωτή. Δεν ανέβηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ούτε των
τηλεπικοινωνιών, που μάλλον έπεσαν.
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ΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
6 ΝΟΕΜΒΡΗ 2021

Κ

αι πάλι το Κογκρέσο των ΗΠΑ εγκρίνει ένα
ψήφισμα που το περιεχόμενό του αναμειγνύεται και θίγει την κυριαρχία μας και έχει
στόχο να στηρίξει το μη συμβατικό πόλεμο που η
κυβέρνησή τους διεξάγει ενάντια στη χώρα μας.
Όπως κατάγγειλε η Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής
Εξουσίας στις 27 Οκτώβρη, η κυβέρνηση των ΗΠΑ
εξακολουθεί να ενισχύει το γενοκτόνο οικονομικό,
εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό που
στοχεύει να στραγγαλίσει την εθνική οικονομία και
να οδηγήσει σε ασφυξία το λαό μας, την ίδια στιγμή
που αυξάνει τις ανατρεπτικές ενέργειες
μαζί με τη δημιουργία
και προώθηση πολιτικο-επικοινωνιακών
εκστρατειών με τις
οποίες κατακλύζουν
τα ψηφιακά δίκτυα για
να διαστρεβλώνουν
την πραγματικότητά
μας, να προσπαθούν
να προκαλούν αποσταθεροποίηση,
να
εμφανίσουν ακυβερνησία, να προωθούν το χάος
και να επιβάλουν ένα απαλό πραξικόπημα που θα
βάλει τέλος στη Σοσιαλιστική Επανάσταση και τις
κατακτήσεις της.
Καταδικάζουμε αυτό το νέο αντικουβανικό
έκτρωμα και προειδοποιούμε για μια ακόμα φορά
τους βουλευτές όλου του κόσμου για αυτά τα σχέδια
και για την αύξηση της επιθετικής και απειλητικής
ρητορικής που χρησιμοποιείται από στελέχη της
κυβέρνησης και από μέλη του νομοθετικού σώματος των ΗΠΑ, που έχει στόχο να δικαιολογήσει μια
πιθανή νέα κλιμάκωση στην πολιτική σύγκρουσης

των ΗΠΑ ενάντια στη χώρα μας.
Καλούμε το πλατύ και διαφορετικό κίνημα αλληλεγγύης με την Κουβανική Επανάσταση, που
φτάνει σε όλες τις γωνιές του πλανήτη και έχει
σταθερές βάσεις στις ΗΠΑ, όπως έχει δείξει η ιστορία. Καλούμε ιδιαίτερα τους Συνδέσμους Φιλίας, τις
Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας με την Κούβα, και
τους συνδέσμους Κουβανών που ζουν στο εξωτερικό να υψώσουν ξανά τη φωνή τους για να απαιτήσουν να γίνει σεβαστό το αναφαίρετο δικαίωμα
του κουβανικού λαού να οικοδομεί κυρίαρχα το είδος κοινωνίας που
επέλεξε ελεύθερα.
Καλούμε κυβερνήτες και βουλευτές αυτής της
χώρας να ακούσουν τα πλατιά
τμήματα του πληθυσμού τους που
συνηγορούν για το
τέλος του αποκλεισμού και της επιθετικής πολιτικής
κατά της Κούβας, να δημιουργήσουν κανάλια διαλόγου και σεβασμού ανάμεσα στις δυο χώρες που
να συμβάλουν στην ανάπτυξη ανταλλαγών και συνεργασίας για το αμοιβαίο συμφέρον και το διμερές
καλό. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβας, που
είναι ευθύνη μόνο του λαού μας. Η Κούβα δεν θα
γονατίσει ποτέ, ούτε θα δεχτεί διαταγές από κανένα
ξένο αφέντη. Όπως είπε ο Πρόεδρός μας Μιγέλ
Ντίας-Κανέλ Μπερμούδες: «Έχουμε πατρίδα και
υποστηρίζουμε τη ζωή! Και συνεχίζουμε να είμαστε
Πατρίδα ή Θάνατος!»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
17 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2021

Κ

αι πάλι αντιδραστικές δυνάμεις, εξαρτημένες από τις πιο εχθρικές ομάδες των ΗΠΑ,
επέβαλαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα
ψήφισμα κατά της Κούβας με το πρόσχημα δήθεν
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αυτοί που προώθησαν αυτό το έκτρωμα δεν
είχαν την παραμικρή ντροπή να πουν ψέματα για υποτιθέμενες περιπτώσεις βασανισμών
και βάναυσης και ταπεινωτικής μεταχείρισης σε
βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού με αυτόν τον τρόπο αναφέρονται σε
άτομα που προστατεύονται και πληρώνονται από
τις ΗΠΑ για να υπονομεύσουν τη συνταγματική
τάξη στη χώρα. Η προσπάθειά τους να προστατεύσουν χυδαίους εγκληματίες και μισθοφόρους
δείχνει καθαρά την περιφρόνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κουβανών που η κύρια παραβίασή
τους, ο αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα, δεν αναφέρεται καν.
Οι όροι που δείχνουν ανάμειξη και η πιο παλιομοδίτικη αποικιοκρατική γλώσσα του ψηφίσματος δεν θα
άξιζαν καμιά προσοχή αν δεν αποτελούσαν τμήμα μιας χοντροκομμένης προσπάθειας για να απομονώσουν
διεθνώς μια χώρα που υποβάλλεται σε έναν μη συμβατικό πόλεμο για να της επιβάλουν μια αλλαγή πολιτικού συστήματος αντίθετο προς το Σύνταγμά της. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουν να μιλήσουν για πραγματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες,
όπου όντως υπάρχουν τέτοιες πρακτικές.
Η ίδια επιλεκτική, κυνική και επαναλαμβανόμενη στάση βάλλει πρώτα και κύρια κατά του κύρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έρχεται σε αντίθεση με τις σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και πολιτικού διαλόγου που υπάρχουν ανάμεσα στην Κούβα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέναντι σ’ αυτούς που προωθούν
ένα κείμενο που ενσαρκώνει την ντροπή αυτού του θεσμού, υψώθηκαν αποφασιστικά οι φωνές καταγγελίας ευρωβουλευτών που ήταν αντίθετοι σ’ αυτή την αδικία. Τους ευχαριστούμε αυτούς τους 150 που
αντιτάχθηκαν και τους άλλους 119 που δεν στήριξαν το κείμενο, λόγω της τίμιας στάσης τους. Η Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων της Εθνοσυνέλευσης της Λαϊκής Εξουσίας απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ψήφισμα
και καταγγέλλει στον κόσμο αυτή τη νέα επίθεση κατά της Κούβας και του λαού της.
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ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΛΟΓΩ COVID-19

Μ

ε 0,9% θνησιμότητα λόγω COVID-19, δηλαδή 8.320 θανάτους σε 964.729 κρούσματα, η
Κούβα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην αμερικάνικη ήπειρο, σύμφωνα με τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας (ΡΑΗΟ) με ημερομηνία 24 Δεκέμβρη, και στη δεύτερη θέση
παγκόσμια σε ό,τι αφορά την ανοσία κατά της μόλυνσης, αφού την ξεπερνάνε μόνο τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, που βρίσκονται στην πρώτη θέση.
Από τον Οκτώβρη παρουσιάζεται έλεγχος της ασθένειας με σημαντική μείωση των ημερήσιων
κρουσμάτων, των θανάτων και εισαγωγής στα νοσοκομεία, κι αυτό δείχνει πόσο καλά προχωράει η
καμπάνια μαζικού εμβολιασμού από την ηλικία των δύο χρόνων με εμβόλια εθνικής παραγωγής,
όπως αναφέρει ο ΡΑΗΟ.
Μέχρι τις 24
Δεκέμβρη είχαν
εμβολιαστεί
με
όλες τις δόσεις
9.595.707 άτομα,
δηλαδή το 85,8%
του γενικού πληθυσμού, τοποθετώντας την Κούβα στη δεύτερη
θέση παγκόσμια,
ενώ με μία δόση,
δηλαδή με το εμβόλιο Soberana
Plus, 10.393.893
πολίτες, σύμφωνα με ενημέρωση
του Υπουργείου
Δημόσιας Υγείας.
Η στρατηγική με
την ενισχυτική δόση κατά του κορονοϊού SARS-COV-2, που προκαλεί την COVID-19, αφορά ήδη
ένα σύνολο 1.163.358 ατόμων, 82.284 απ’ αυτά σαν τμήμα της κλινικής μελέτης και 1.081.074
που κατοικούν σε επιλεγμένες περιοχές ή ανήκουν σε ομάδες κινδύνου.
Αναλυτικότερα, μέχρι τις 24 Δεκέμβρη είχαν χορηγηθεί στη χώρα 29.769.267 δόσεις εμβολίων που έχουν παραχθεί από τα ντόπια επιστημονικά ινστιτούτα και τις φαρμακοβιομηχανίες. Το
85,8% του πληθυσμού 2 ετών και άνω ή 9.597.707 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον το σχήμα των
δύο δόσεων, ενώ 8.917.612 έχουν εμβολιαστεί και με την τρίτη δόση.
Να θυμίσουμε ότι τα κουβανικά εμβόλια έχουν γίνει δεκτά μέχρι σήμερα σε 40 χώρες.
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ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΜΙΓΕΛ ΝΤΙΑΣ-ΚΑΝΕΛ,
Α’ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΚ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ,
28.10.2021
(…) Κατά πρώτον, οφείλω να τονίσω το εξαιρετικά πολύπλοκο παγκόσμιο πλαίσιο, που συνταράσσεται από τις πολλαπλές κρίσεις της άδικης παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, οι οποίες επιδεινώνονται
ως αποτέλεσμα των δύο τελευταίων σκληρών χρόνων της πανδημίας.
Εδώ και λιγότερο από μία εβδομάδα το σύνολο των θανάτων από την COVID-19 έφτασε τα 5
εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ τα κρούσματα έφτασαν τα 243.700.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας εκτιμά ότι αν λάβουμε υπόψη την υπερθνησιμότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το νέο
κορονοϊό, τότε ο απολογισμός της πανδημίας θα μπορούσε να είναι διπλάσιος έως και τριπλάσιος
σε σχέση με τα επίσημα δεδομένα. Αλλά η πραγματική επίδραση σε όλους τους τομείς της ζωής σε
παγκόσμιο επίπεδο θα το μάθουμε αργότερα. Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι το
μεγάλο κόστος για την παγκόσμια οικονομία, η οποία ήταν ήδη απορυθμισμένη λόγω της παρατεταμένης κυριαρχίας αστήριχτων καταναλωτικών προτύπων, που ολοένα και περισσότερο επεκτείνουν
τη ζώνη ανέσεων και πολυτέλειας, την ίδια στιγμή που διευρύνεται με δραματικό τρόπο ο κόσμος
των αποκλεισμένων.
Η Κούβα δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το χτύπημα της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι, χάρη στο
έργο κοινωνικής δικαιοσύνης της Επανάστασης, είναι εξοπλισμένη με ένα καθολικό και δωρεάν
υγειονομικό σύστημα, ικανό να διαθέτει επιστημονικές δυνατότητες που σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα μας έφεραν στην παγκόσμια πρωτοπορία της έρευνας και παραγωγής εμβολίων.
Όπως αξιολογήθηκε κατά τις εργασίες αυτής της Εθνοσυνέλευσης, από το 2019 η οικονομία έχει
βρεθεί σε έκτακτες περιστάσεις. Οι συνδυασμένες επιδράσεις της όξυνσης του αποκλεισμού και της
κλιμάκωσης της πανδημίας, οδήγησαν αυτή την περίοδο να έχει η χώρα απώλειες εσόδων πάνω
από 3 δις δολάρια. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έξοδα, υπερβαίνοντας τον Προϋπολογισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η COVID-19, η προστασία των εργαζομένων και γενικά του
πληθυσμού. Όλα αυτά περιόρισαν τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε απαραίτητες δαπάνες για
να διατηρήσουμε την κρατική προσφορά, κατά κύριο λόγο σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως και δαπάνες που απαιτούνται για τη σταθερότητα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρισμού. Αυτή η δύσκολη
κατάσταση προκαλεί δυσαρέσκεια και δυσφορία στον πληθυσμό.
Για να πάρετε μια ιδέα: πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων μονάχα για υπηρεσίες υγείας και για αναλώσιμα για τη φροντίδα για την COVID-19. Την ίδια
στιγμή, οι πόροι για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρισμού απαι6 ΟΚΤΩΒΡΗΣ – ΝΟΕΜΒΡΗΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021

τούν τουλάχιστον 250 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
Το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήσαμε εγκαίρως τις εργασίες συντήρησης και ότι δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε τους απαραίτητους πόρους για την εξασφάλιση των υπηρεσιών ηλεκτρισμού
προκάλεσε τις ενοχλητικές διακοπές ρεύματος που βιώσαμε από τις 21 του Ιούνη. Παρόλο που
δεν εξαφανίστηκαν οι περιορισμοί, υπάρχει διαθεσιμότητα καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή, και σε
πολύ δύσκολες συνθήκες, εγκρίθηκε ένα επίπεδο χρηματοδότησης, που θα επιτρέψει πριν από το
τέλος του χρόνου να ανακτήσουμε 608 MW ισχύ ηλεκτροπαραγωγής, και έτσι θα αρχίσει σταδιακά
να βελτιώνεται η κατάσταση της υπηρεσίας ηλεκτρισμού σε ολόκληρη τη χώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν συνθήκες που ευνοούν τον πληθωρισμό, εξαιτίας της ύπαρξης μιας πολύ μεγαλύτερης ζήτησης σε σύγκριση με την προσφορά. Αυτό αποτελεί την κύρια προτεραιότητα των εργασιών της κυβέρνησης. Μία από τις λύσεις για αυτό το πρόβλημα είναι η αύξηση της προσφοράς μέσω μιας μεγαλύτερης συμμετοχής των εθνικών παραγωγών στην εσωτερική
αγορά μας.
Χάρη στον έλεγχο της COVID-19, που επιτυγχάνεται σταθερά, ξεκίνησε μια σταδιακή διαδικασία
ανάκαμψης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, στην οποία θα πρέπει να συμβάλουν
τα μέτρα που εγκρίθηκαν για την παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στη σοσιαλιστική κρατική επιχείρηση και η τελειοποίηση και διαφοροποίηση των οικονομικών φορέων.
Το Σχέδιο για την Οικονομία και ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2022, τα οποία θα αξιολογήσουμε τον ερχόμενο Δεκέμβρη, θα προσανατολιστούν προς την προώθηση της ανάκτησης των
βασικών επιπέδων δραστηριότητας, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αυτονομία στη διοικητική διαχείριση των περιοχών, να τεθούν σε προτεραιότητα τα αντισταθμιστικά μέτρα για τη φροντίδα των
πιο ευάλωτων και, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, να εδραιωθεί η εφαρμογή της οικονομικής τακτοποίησης.
Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Θα πρέπει να σημειώσουμε εκ νέου τον επαίσχυντο καιροσκοπισμό του αντιπάλου. Ακριβώς τους
μήνες που κλιμακώθηκε η πανδημία στη χώρα, έγιναν συχνές οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος
και συρρικνώθηκε σημαντικά η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών λόγω των αιτιών που αναφέρθηκαν, και αυτό δημιούργησε ευνοϊκό κλίμα για τον εκνευρισμό και τη δυσαρέσκεια. Ο ιστορικός
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εχθρός του κουβανικού έθνους γνώριζε την κρισιμότητα της στιγμής και εξαπέλυσε μια ακόμα πιο
σκληρή επίθεση ενάντια στην οικονομία μας. Σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες διακηρύξεις του
προέδρου Μπάιντεν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι θα ευνοήσει τις πολυμερείς προσεγγίσεις
και τη συνεργασία στην πάλη ενάντια στην πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, τελικά εντάθηκε ο
αποκλεισμός ενάντια στην Κούβα, θεσπίστηκαν νέες κυρώσεις και μπήκε σε εφαρμογή ένα καινούριο πρόγραμμα αποσταθεροποίησης το οποίο ακολουθεί κατά γράμμα το εγχειρίδιο του «ήπιου
πραξικοπήματος».
Ποτέ δεν καθίσαμε να περιμένουμε την αλλαγή μιας πολιτικής η οποία το μόνο που έχει αλλάξει
εδώ 62 χρόνια είναι η ενίσχυση της περικύκλωσης. Η συνταγή του εχθρού είναι να ποντάρει ότι οι
μεγάλες υλικές δυσκολίες μας θα αποδυναμώσουν την αντίσταση του λαού και θα μας κάνουν να
γονατίσουμε μπροστά τους.
Ενάντια σε ένα σοσιαλιστικό σχέδιο όπως το δικό μας, ποτέ δεν αποκλείονται οι βίαιες ή πολεμικές ενέργειες, η εισβολή, η κατοχή. Όμως ποντάρουν κυρίως στην απογοήτευση, την παράδοση,
γι’ αυτό και το μήνυμα μίσους ενάντια στους κομμουνιστές, η αντισοσιαλιστική έμφαση, η καταδίωξη κάθε πιθανής οικονομικής διεξόδου και, τέλος, ο αποκλεισμός. Δεν έχει σημασία πόσο καταστρέφουν, πόσο κακό κάνουν, πόσο διαβρώνουν την πίστη ενός λαού στις δικές του δυνάμεις.
Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο και ανήθικο, αυτό είναι το σχέδιο του ιμπεριαλισμού ενάντια στην
Κούβα. Δεν έχουν καμία αξία πλέον τα υποκριτικά εξώφυλλα και οι απάτες σχετικά με μια υποτιθέμενη αναθεώρηση της πολιτικής που η σημερινή κυβέρνηση αποκήρυσσε κατά τη διάρκεια της
εκλογικής εκστρατείας που την έφερε στην εξουσία. Δεν έχουν καμία αξία πλέον τα απατηλά προσχήματα σχετικά με την υποτιθέμενη πρόθεση να ευνοηθεί ο κουβανικός λαός και να αμφισβητηθούν τα προνόμια της κυβέρνησης.
Τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται μπροστά στα μάτια όλων προκειμένου να αποδειχθεί ότι
ο στόχος ήταν από την αρχή να προκαλέσουν οικονομικές ελλείψεις, να τιμωρήσουν το λαό, να
βλάψουν το επίπεδο ζωής του, να περιορίσουν τις πηγές εσόδων του, να περιορίσουν την κατανάλωσή του και να πλήξουν τις κοινωνικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται ένα μέρος της ευημερίας και της ικανοποίησης των πιο ουσιωδών αναγκών του. Ο σκοπός ήταν να καταδικάσουν
τον πληθυσμό της Κούβας ώστε να καταλήξει όμηρος μιας γενοκτόνου πολιτικής με ηγεμονικούς
σχεδιασμούς.
Γι’ αυτό η Ουάσινγκτον είναι τόσο ενοχλημένη με την επιτυχία της Κούβας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ιδιαίτερα για το εξαιρετικό αποτέλεσμα του προγράμματος εμβολιασμού που
αναπτύχθηκε με εφευρετικότητα, κόπο και με δικούς μας πόρους. Έτσι εξηγείται η προσπάθεια να
απαξιώσουν το Σύστημα Δημόσιας Υγείας μας και να κρύψουν αυτή την αξιοθαύμαστη επιτυχία της
Κούβας, η οποία σπάει το παραπλανητικό μοτίβο που θέλουν να επιβάλουν για την πραγματικότητά
μας.
Κάθε εμβόλιο που παράγεται και χρησιμοποιείται, κάθε συμπατριώτης που αποκτάει ανοσία, κάθε
μόλυνση που αποτρέπεται και κάθε ζωή που σώζεται, είναι νίκες της εθνικής μας υπόθεσης και ήττες της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στη χώρα μας. Θα φαινόταν απίστευτο ότι πρέπει να
το περιγράψουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αναφερθούμε στο θράσος
που έχουν να ποντάρουν σε μία πανδημία με ψυχρούς πολιτικούς υπολογισμούς ενάντια σε έναν
ολόκληρο λαό.
Όπως κατήγγειλα προσφάτως στο κλείσιμο της τελευταίας Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής
του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, στο σημερινό διμερές σκηνικό που βρισκόμαστε με τις ΗΠΑ,
η Πρεσβεία αυτής της χώρας διαδραματίζει έναν αυξανόμενο ρόλο στις προσπάθειες πολιτικής ανατροπής.
Αντίθετα, μπορώ να επιβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι η Πρεσβεία μας στην Ουάσινγκτον ποτέ
δεν πραγματοποίησε κάποια δραστηριότητα που να κατευθύνεται προς την ανατροπή της τάξης
πραγμάτων στις ΗΠΑ, ούτε προς την υπονόμευση των πολιτικών, νομικών ή συνταγματικών της
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θεμελίων. Η διπλωματική μας αποστολή σ’ αυτή τη χώρα περιορίζεται στην ανάπτυξη μιας έντονης
δουλειάς προς όφελος των διμερών σχέσεων, για την άρση του οικονομικού αποκλεισμού και με
κατεύθυνση την καταπολέμηση των συκοφαντιών ενάντια στην Κούβα και την Επανάσταση.
Η πορεία της διπλωματικής αντιπροσωπείας μας στις ΗΠΑ ήταν πάντα απόλυτα καθαρή, ακόμα
κι όταν έχουμε γνήσιες ανησυχίες και θεμιτές απόψεις σχετικά με την άδικη φύση του πολιτικού
συστήματος των ΗΠΑ και σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές και νομικές παραβιάσεις που διαπράττονται καθημερινά εκεί.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αξιοποιεί με αναίσχυντο τρόπο τα προνόμια που απολαμβάνει η Πρεσβεία
της στη χώρα μας. Διπλωματικοί υπάλληλοι των ΗΠΑ συναντιούνται τακτικά με τα αντεπαναστατικά ηγετικά στελέχη. Τους παρέχουν προσανατολισμό, ενθάρρυνση, υλικοτεχνική υποστήριξη και
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Στις πλατφόρμες επικοινωνίας
τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δικτύων, εκπέμπουν καθημερινά επιθετικές ανακοινώσεις που αποτελούν ανοιχτή ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας.
Θα ήταν δίκαιο να αναρωτηθούμε ποια θα ήταν η συμπεριφορά της κυβέρνησης των ΗΠΑ
απέναντι σε οποιαδήποτε πρεσβεία διαπιστευμένη στην Ουάσινγκτον που θα αφοσιωνόταν στην
υποκίνηση, τον προσανατολισμό, την παρότρυνση και τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε από τις εξτρεμιστικές ομάδες, που οι παράνομες δραστηριότητές της να απειλούν τη σταθερότητα, τη ζωή και
τη δημόσια τάξη αυτής της χώρας. Θα ήταν ωραίο να μαθαίναμε πώς θα αντιμετώπιζε η κυβέρνηση
των ΗΠΑ κάποια πρεσβεία διαπιστευμένη στο έδαφός της που θα ασχολιόταν δημόσια να προωθεί
την ανυπακοή των πολιτών, πολιτικές διαδηλώσεις και μαζικές πορείες ενάντια στη θεσπισμένη
νομιμότητα.
Με τις πρόσφατες προκλήσεις γίνεται κατανοητό ότι ενάντια στην Κούβα έχει δρομολογηθεί
μια επιχείρηση που συντονίζεται από την Ουάσινγκτον, η οποία εμπλέκει κονδύλια εκατομμυρίων
με κατεύθυνση να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Κούβα είναι ένα αποτυχημένο κράτος, όπου
πραγματοποιούνται αδικήματα ενάντια στους πολίτες. Αυτό το σχέδιο συμπεριλαμβάνει επιπλέον το
σκοπό να προσπαθήσει να καταφέρει να προστεθούν και άλλες χώρες γύρω από τα μέτρα της οικονομικής επίθεσης, και μάλιστα από τις ίδιες τις ΗΠΑ να ληφθούν τιμωριτικές δράσεις μεγαλύτερης
εμβέλειας.
Η αλήθεια πάντα επιβάλλεται, όσο ισχυρά κι αν είναι τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα για να
την κρύψουν ή να την αλλοιώσουν. Μπορεί το ψέμα να διαδίδεται όπως μεταδίδεται ο ιός COVID-19
και να έχει τη δύναμη να μπερδεύει και να μολύνει πολλούς, όμως δεν θα μπορέσει να λυγίσει τη
θέληση αυτού του ηρωικού λαού, που έχει αποδειχθεί πολλές φορές.
Νικάμε την πανδημία, κόντρα στα σχέδια του ιμπεριαλισμού, όπως νικήσαμε και θα νικάμε τα
επιθετικά σχέδια, όσο ισχυρές κι αν είναι οι καμπάνιες και οι συκοφαντίες.
Ο αποκλεισμός είναι και θα είναι, όπως προβλέπεται, ένα θεμελιώδες εμπόδιο για τις στρατηγικές και τις δυνατότητες οικονομικής αύξησης και ανάπτυξης, όμως δεν είναι κάποια αξεπέραστη
τροχοπέδη. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ακούραστα ενάντιά του, με την υποστήριξη της διεθνούς
κοινότητας.
Η ανάπτυξη και η ευημερία του λαού θα πρέπει να βασίζονται στην προσπάθεια που κάνουμε
και στην ευφυΐα που συγκεντρώνουμε, έχοντας συνείδηση ότι ο σκληρός οικονομικός πόλεμος των
ΗΠΑ θα συνεχιστεί όσο θα εξακολουθεί να υπάρχει σε εκείνη τη χώρα η εγκληματική λαχτάρα για
κυριαρχία στο μέλλον της Κούβας.
Ο αποκλεισμός δεν είναι μόνο μια τιμωρία για την αντίσταση. Είναι ο καθημερινός τρόπος να
εμποδίσουν το σοσιαλισμό να φτάσει στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία.
Όχι! Ο σοσιαλισμός δεν φταίει για τα προβλήματά μας. Ο σοσιαλισμός είναι η μοναδική εξήγηση
για το ότι έχουμε επιβιώσει από αυτή την άγρια και γενοκτόνο περικύκλωση, χωρίς να παραιτηθούμε από την προσπάθεια να αναπτυχθούμε.
Όπως είπα πριν λίγες μέρες στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής μας, η αξιοπρεπής
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απάντηση σε αυτή την τιμωρία που δεν μας αξίζει εξαρτάται μόνο από εμάς. Είμαστε υποχρεωμένοι
να είμαστε τόσο πρωτότυποι όσο μεγάλη είναι η κακία εκείνων που προσπαθούν να μας κάνουν να
παραδοθούμε. Η Επανάσταση έχει αμφισβητηθεί και θα αμφισβητείται μόνιμα, ιδιαίτερα λόγω της
ικανότητας του λαού να αντιστέκεται και να δημιουργεί.
Χάρη στο σύστημά μας, στην ένταξη όλων των δυνάμεων για έναν σκοπό, δηλαδή χάρη στην
ενότητα γύρω από το Κόμμα, η Κούβα έδωσε άμεσες απαντήσεις για την απρόβλεπτη πανδημία
και ταυτόχρονα για την αντιμετώπιση της χυδαίας εμβάθυνσης του αποκλεισμού που μας άφησε η
διοίκηση του Τραμπ και διατηρεί, ενάντια στις ίδιες τις υποσχέσεις της, η σημερινή κυβέρνηση του
Μπάιντεν.
(…) Μόνο μια οργανωμένη χώρα, με ενωμένη καθοδήγηση γύρω από έναν κοινό στόχο, δηλαδή
τη σωτηρία του έθνους, μπορεί να προτείνει τους πιο υψηλούς στόχους στις πιο δύσκολες ώρες.
Ξέροντας ότι το έθνος μας, αποκλεισμένο και χωρίς διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, δεν θα
μπορούσε να επιδιώξει να προστατεύσει τον πληθυσμό του από την απειλή της πανδημίας, πριν από
πάνω από έναν χρόνο ζητήσαμε από την επιστημονική μας κοινότητα μια κυρίαρχη λύση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωση της νόσου.
Σήμερα είμαστε η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής με τρία εμβόλια και δύο υποψήφια εμβόλια που αναπτύσσονται, και η πρώτη χώρα στον κόσμο που ξεκίνησε τον εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού ηλικίας 2 έως 18 ετών.
Σε αυτή την πορεία περάσαμε μέσα από ισχυρά πλήγματα όπως η κορύφωση των κρουσμάτων, η
πληρότητα των νοσοκομείων, η κρίση της διαθεσιμότητας κλινών και οξυγόνου, οι πολύ οδυνηροί
θάνατοι. Οι εντάσεις μεγάλωναν με τις βλάβες στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, με τη χαμηλή
διαθεσιμότητα σε φάρμακα και τρόφιμα.
Η αντικουβανική αγέλη, η οποία υπολόγιζε ότι το τέλος μας θα ήταν σύντομο, μας έπιασε από το
λαιμό με αιτήματα για ανθρωπιστική επέμβαση μέχρι και για στρατιωτική εισβολή. Δεν μπήκαν καν
στον κόπο να ανατρέξουν στην ιστορία ώστε να δουν πώς κατέληξαν τα έθνη που «διασώθηκαν»
από τα στρατεύματα των Γιάνκηδων ή του ΝΑΤΟ, μόλις αυτόν τον αιώνα.
Ο κουβανικός λαός όντως το γνωρίζει, είναι ενημερωμένος, και οι άνδρες και οι γυναίκες που
θέλουν το καλό του κόσμου επίσης το γνωρίζουν. Με αυτή τη συνείδηση οργανώθηκε μια αλυσίδα
αλληλεγγύης με δωρεές που εξακολουθούν ακόμα να φτάνουν στην Κούβα.
Τις τελευταίες βδομάδες έχουν ελαττωθεί σημαντικά οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων. Οι μαθητές και οι φοιτητές προετοιμάζονται να επιστρέψουν στις τάξεις και η χώρα είναι
διατεθειμένη να ανοίξει τα σύνορά της προκειμένου να ανασάνει η οικονομία. Ανυπομονούμε να
πανηγυρίσουμε για τα παιδιά μας, για τους γιατρούς μας, τους επιστήμονές μας, τα εμβόλιά μας, το
λαό μας. Για τον Φιδέλ, που κάθε τόσο μέσα από το έργο του φέρνει δικαιολογημένη πίστη στους
ανθρώπους, που σώζουν ζωές και φωτίζουν τον ορίζοντα.
Υπάρχουν πάνω από ένας λόγοι ώστε αυτός ο εορτασμός να πραγματοποιηθεί με υπευθυνότητα
και αυτοσυγκράτηση. Σε πολλά μέρη του κόσμου προκαλούνται νέες αναζωπυρώσεις της πανδημίας
εν μέσω της κρίσης που προξένησε η οικονομική παράλυση. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και πρέπει
να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο. Ας κάνουμε την επιτυχία να διαρκέσει.
Στις 15 Νοέμβρη η Κούβα θα ανοίξει πάλι τα σύνορά της, οι μαθητές θα επιστρέψουν στο σχολείο.
Η Αβάνα, η πρωτεύουσα της αξιοπρέπειας, θα περιμένει να γιορτάσει τα 502 χρόνια από την ίδρυσή της, κάτι που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Η ζωή του έθνους θα
αρχίσει να παίρνει το δρόμο της, με τη μεγαλύτερη χαρά, αλλά με προσοχή.
Η ειρήνη και η ομόνοια που χαρακτηρίζουν τη ζωή στους δρόμους μας θα συνεχίσει να βασιλεύει.
Κανείς δεν θα χαλάσει τον εορτασμό μας!
Έχουμε ήδη εμβολιαστεί κατά της COVID-19 και ενάντια στο φόβο ήμασταν πάντα εμβολιασμένοι!
Έχουμε την Πατρίδα μας και υπερασπιζόμαστε τη Ζωή!
Και συνεχίζουμε να ακολουθούμε το σύνθημα «Πατρίδα ή Θάνατος»!
Θα νικήσουμε!
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ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η

εταιρία πετρελαίου της Κούβας CUPET κατάφερε, παρά τις δυσκολίες, να πετύχει τον παραγωγικό στόχο που είχε βάλει για το 2021 ήδη από
τα μέσα Δεκέμβρη. Κι αυτό τη στιγμή που για μια
δεκαετία σημειωνόταν μείωση στην παραγωγή αργού πετρελαίου της τάξης του 3% με 7% ετησίως.
Κατά τον Οσβάλντο Λόπες Κόρσο, διευθυντή
Έρευνας της CUPET, αυτό έγινε δυνατό παρά την
COVID-19, την έλλειψη πόρων και την ενίσχυση του αποκλεισμού, που εκτός των άλλων έκανε

προσπάθειες να μείνει η χώρα χωρίς ηλεκτρικό. Η
επιτυχία οφείλεται στη διάτρηση νέων πετρελαιοπηγών δυτικά του κοιτάσματος του Βαραδέρο και
στην ανακάλυψη ενός νέου κοιτάσματος στα ανατολικά της Σάντα Κρους δελ Νόρτε, όπου ανοίχτηκαν
τρεις πετρελαιοπηγές υψηλής παραγωγής. Δήλωσε
ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής θα
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

Σ

τις 8 Νοέμβρη, 612.807 μαθητές
της έκτης μέχρι και ενδέκατης τάξης
επέστρεψαν στις αίθουσες διδασκαλίας,
ενώ από την προσχολική εκπαίδευση
μέχρι την πέμπτη Δημοτικού ξανάρχισαν
ζωντανά τα μαθήματα μετά από ένα χρόνο
μαθημάτων μέσω ίντερνετ 718.415 παιδιά στις 15 Νοέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι
πάνω από ένα εκατομμύριο μαθητές ξεκίνησαν τα μαθήματα ζωντανά, στις τάξεις,
από τους οποίους το 80% ήταν ήδη εμβολιασμένοι κατά της COVID-19.
Στις αρχές Οκτώβρη είχαν επιστρέψει
στις αίθουσες διδασκαλίας οι νέοι της
προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παρόλο που από τις 847 αίθουσες που θα έπρεπε να ανοίξουν, πάνω από 100 δεν το κατάφεραν γιατί λειτουργούσαν ακόμα σαν κέντρα απομόνωσης ή νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να πρέπει να αναζητηθούν
εναλλακτικές λύσεις σε άλλα σχολεία.
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ΟΙ ΗΠΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ

Μ

έσα στο 2021, οι ΗΠΑ επέστρεψαν στην Κούβα 1.019 άτομα που είχαν φύγει χωρίς χαρτιά
μέσω θαλάσσης από τις βόρειες ακτές του νησιού
του Ματάνσας, της Αρτεμίσα και της Αβάνας. Άλλες
χώρες που επέστρεψαν μετανάστες στην Κούβα είναι το Μεξικό, οι Μπαχάμες, τα Νησιά Καϊμάν και η
Ρωσία.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π

ριν από το 1959, υπήρχαν στην Κούβα 8 κέντρα και καμιά εικοσαριά καθηγητές. Σήμερα υπάρχουν
334 σχολεία, 14.000 καθηγητές και 32.000 μαθητές στην ειδική εκπαίδευση. Η ειδική εκπαίδευση
είναι «μία από τις μεγάλες κατακτήσεις της Επανάστασής μας», δήλωσε πρόσφατα ο Μανουέλ Μαρέρο
Κρους, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΚ και πρωθυπουργός της χώρας, με την ευκαιρία που έκλεισαν 60
χρόνια από τότε που ξεκίνησε η φροντίδα για τα ειδικά σχολεία.
Ακόμα και για παιδιά που δεν μπορούν να περπατήσουν, υπάρχει πρόνοια και οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν στο σπίτι τους για να διδάξουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να πάνε μέχρι
το σχολείο.
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ΥΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Π

ολλές χώρες, Σύνδεσμοι Φιλίας και Επιτροπές
Αλληλεγγύης βοήθησαν και συνεχίζουν να
βοηθάνε την Κούβα στη δύσκολη συγκυρία που
βρίσκεται, στέλνοντας προϊόντα, υλικά και χρήματα. Είναι γνωστό ότι ο κουβανικός λαός περνάει
αυτή τη στιγμή μια σκληρή οικονομική κρίση
λόγω της έλλειψης προμηθειών και ρευστότητας, που οξύνονται σήμερα από την πανδημία του
COVID-19 και τις κυρώσεις που επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Να θυμίσουμε ότι το Νοέμβρη έφτασαν στην
Κούβα και τα 9.000 ευρώ που ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης έστειλε
στο υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Κούβας, ποσό
που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας από
τους έλληνες εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες,
επαγγελματίες, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο ελληνικός λαός.

ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα μου που
επιθυμούν και απαιτούν την άρση του άδικου αποκλεισμού. Πρόκειται για μια χειρονομία αγάπης και
αλληλεγγύης του λαού των ΗΠΑ προς τους Κουβανούς», είπε.
Το Νοέμβρη έστειλαν 18.000 λίβρες σε τρόφιμα που παραδόθηκαν σε παιδικούς σταθμούς και
ΚΑΠΗ στις ανατολικές επαρχίες Ολγίν, Γκράνμα
και Γουαντάναμο, καθώς και έξι εκατομμύρια σύριγγες. Με τον καινούργιο χρόνο προετοιμάζουν τη
συγκέντρωση φαρμάκων, που υπολογίζουν να μεταφέρουν το Φλεβάρη.

ΒΙΕΤΝΆΜ

Το Βιετνάμ έστειλε εκατό τόνους ρύζι, θυμίζοντας
σε εκδήλωση που έγινε στο υπουργείο Εξωτερικού
Εμπορίου και Ξένων Επενδύσεων τη βοήθεια της
ίδιας της Κούβας στο πλαίσιο του πολέμου ενάντια
στην επέμβαση των ΗΠΑ, καθώς και την παράδοση του νοσοκομείου Ντονγκ Χόι και την αποστολή
επαγγελματιών για τη μελέτη και βοήθεια σε τομείς
όπως η οικοδομή και η υγεία.

ΗΠΑ

ΡΩΣΊΑ

Όπως δήλωσαν οι πρεσβείες της Κούβας και της
Ρωσίας, η Ρωσία έστειλε πρόσφατα βοήθεια που περιλαμβάνει σχεδόν 24 τόνους ιατρικές προστατευτικές στολές και σύριγγες.
Το Sputnik News ανέφερε ότι από τον Ιούλη η
Ρωσία έχει στείλει τακτικά δωρεές με τρόφιμα, φάρμακα, στάρι, κονσέρβες με κρέας, ηλιέλαιο, μάσκες
μιας χρήσης, ιατρικά είδη και διάφορα άλλα.

Από τις ΗΠΑ και σαν απάντηση στον οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό
της κυβέρνησης σε βάρος της Κούβας, διάφορες
οργανώσεις, όπως οι οργανώσεις Γέφυρες Ειρήνης,
Το Λαϊκό Φόρουμ (The People’s Forum) και o Ροζ
Κώδικας (CodePink), συγκέντρωσαν και η τελευταία
μετέφερε στην Κούβα 15.000 λίβρες γάλα σε σκόνη,
με αποδέκτη τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αβάνας.
Η Μεντέα Μπέντζαμιν, που ξεκίνησε την πρωτοβουλία και είναι συνιδρύτρια της CodePink, δήλωσε
στην εφημερίδα Γκράνμα ότι μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τη δωρεά χάρη στις καταθέσεις χρημάτων
χιλιάδων κατοίκων των ΗΠΑ και Κουβανών που
ζουν εκεί. «Με αυτό το φορτίο θέλουμε να δείξουμε
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ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ε

πιτυχία σημείωσε στις 15 Νοέμβρη στις 12 το μεσημέρι η παράσταση διαμαρτυρίας που οργάνωσε ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος
Φιλίας και Αλληλεγγύης έξω από
την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα
ενάντια στα υπονομευτικά σχέδια
που εξυφαίνει και χρηματοδοτεί η
κυβέρνηση των ΗΠΑ ενάντια στην
Κούβα. Στην παράσταση διαμαρτυρίας είχαν καλέσει και η Ελληνική
Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χοσέ Μαρτί.
Γύρω από το πανό του Συνδέσμου
με το σύνθημα «Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές, κάτω τα χέρια από την Κούβα» συγκεντρώθηκαν φίλοι της
Κουβανικής Επανάστασης και διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στις προβοκάτσιες που τον τελευταίο καιρό
προσπαθούν αντεπαναστάτες μισθοφόροι να οργανώσουν χωρίς επιτυχία στην ίδια την Κούβα και διαμαρτύρονται για δήθεν έλλειψη δημοκρατίας και για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού, Νίκος Καρανδρέας, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την
κατάσταση στην Κούβα, τις μεγάλες δυσκολίες που προκαλεί ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ σε βάρος του κουβανικού λαού και τις κατακτήσεις που έχει καταφέρει
μέχρι σήμερα, παρά τα τεράστια προβλήματα.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού παρέδωσε σε υπάλληλο της πρεσβείας τις καταγγελίες που είχαν εκδώσει οι τρεις οργανώσεις ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια κατά της Κούβας.

54 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΣΕ

Σ

τις 8 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Studio εκδήλωση αφιερωμένη στα 54 χρόνια
από τη δολοφονία του Τσε. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κάτω από την αιγίδα της Πρεσβείας της
Κούβας και συνδιοργανωτές ήταν η New Star, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας & Αλληλεγγύης, η
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Πρωτοβουλία για την Απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην
κουβανική ιατρική ταξιαρχία Χένρι Ριβ.
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Κύριοι ομιλητές ήταν η Πρέσβειρα της Κούβας στην Ελλάδα, Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα, και
ο Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού, Νίκος Καρανδρέας. Σύντομες παρεμβάσεις έκαναν και οι υπόλοιποι
διοργανωτές.
Στην ομιλία της, η Πρέσβειρα τόνισε τα προβλήματα που δημιουργεί στον κουβανικό λαό η επιθετική
πολιτική των ΗΠΑ και ο αποκλεισμός, αλλά και οι προσπάθειες υπονόμευσης της Επανάστασης, λέγοντας
ανάμεσα σε άλλα: «Επιχειρούν να θίξουν ακόμα περισσότερο τις βασικές ανάγκες του κουβανικού λαού,
ώστε να επιρρίψουν στην κουβανική κυβέρνηση την ευθύνη, αποσκοπώντας μάταια να αποδείξουν την
αποτυχία του σοσιαλισμού και να εμποδίσουν το λαό να συνεχίσει να υποστηρίζει την Επανάσταση».
Ο Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού τόνισε την παγκόσμια σημασία του Τσε, λέγοντας: «Η σκέψη σε
στιγμές όπως η τωρινή, με αφορμή τα 54 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε, πηγαίνει σε όλους και όλες,
στα εκατομμύρια των εξεγερμένων της εποχής μας και της ιστορίας ολόκληρης που δεν δίστασαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για μια καλύτερη, δικαιότερη κοινωνία για όλους».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η πρόεδρος της ΕΕΔΔΑ που αναφέρθηκε κυρίως στο διεθνιστικό μήνυμα
του Τσε, κατόπιν ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ που μίλησε για την ιστορική ομιλία του Τσε στην Εθνοσυνέλευση του ΟΗΕ το Δεκέμβρη του 1964, ενώ ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής για την Απονομή του
Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην ιατρική ταξιαρχία Χένρι Ριβ χαρακτήρισε τον Τσε αντιπροσωπευτική μορφή
του ανθρώπου του μέλλοντος.
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα που περιλάμβανε ένα ποίημα του Μπάμπη Ζαφειράτου για τον
Τσε και ένα τραγούδι για τον Τσε της Εύας Φάμπα και του Γιώργου Μπίμη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με το κουβανικό ντοκιμαντέρ «Τσε, ένας νέος άνθρωπος».

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Τ

α γεράκια του πολέμου και οι πρωταθλητές της
υποκρισίας, ξαναχτυπούν. ΗΠΑ, ΕΕ και οι διάφορες γνωστές καλοπληρωμένες αντεπαναστατικές
ομάδες στην Κούβα συνεχίζουν την προβοκάτσια
και την επιχείρηση επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της. Νέες «αυθόρμητες αντικυβερνητικές»
δράσεις και διαδηλώσεις προετοιμάζονται μέσα στο
έδαφος της Κούβας και αλλού, στο διάστημα από 12
– 15 Νοέμβρη.
Σκοπός τους είναι να διαμορφώσουν εικόνα αποσταθεροποίησης στο νησί, σε μια περίοδο που η Κούβα προσπαθεί να ανοίξει ξανά τον τουρισμό, έχοντας εξασφαλίσει επιτυχίες στην εμβολιαστική και φαρμακευτική κάλυψη του πληθυσμού για την προστασία από τον κορονοϊό. Επιδίωξή τους είναι η ανατροπή
της κυβέρνησης και των κατακτήσεων της κουβανικής επανάστασης. Εκμεταλλεύονται τις δυσκολίες και
ελλείψεις του τελευταίου διαστήματος στην Κούβα, που όμως οφείλονται στον απάνθρωπο και εγκληματικό αμερικάνικο αποκλεισμό και τα νέα πρόσθετα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Τραμπ και εφαρμόζει η
κυβέρνηση Μπάιντεν.
Το περασμένο καλοκαίρι έσπασαν τα μούτρα τους. Δεν τα κατάφεραν παρά τον τεράστιο καλοπληρωμένο προπαγανδιστικό μηχανισμό τους σε ΜΜΕ και ΜΚΔ, τα «τρολ» από αυτοματοποιημένα ρομπότ,
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τις ψεύτικες ειδήσεις, τα στημένα hashtags, τις παραποιημένες εικόνες στα ΜΜΕ, που παρουσίαζαν τις
μαζικές διαδηλώσεις στήριξης της Επανάστασης με τις σημαίες της Κούβας και του Κινήματος της 26ης
Ιούλη ως αντικυβερνητικές και έφτασαν στο σημείο να δημοσιεύουν εικόνες από παλιές συγκεντρώσεις
στην Αίγυπτο, την Αργεντινή, την Ισπανία ως διαμαρτυρίες απελπισμένων πολιτών στην Κούβα!
Ο ίδιος ο κουβανικός λαός, ένα τεράστιο κύμα διεθνούς αλληλεγγύης από σωματεία, οργανώσεις και
μια σειρά φορείς σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα, έβαλαν φρένο στα σχέδια τους! Όσες κορόνες
κι αν βγάζουν οι ιμπεριαλιστές και τα τσιράκια τους για «ανθρώπινα δικαιώματα», όσα αντικουβανικά ψηφίσματα κι αν υιοθετήσει η ΕΕ, όση τέχνη κι αν επιστρατεύσουν στην προβοκάτσια τους, ματαιοπονούν.
Οι λαοί έχουν πείρα και μνήμη! Γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός! Είναι ο ιμπεριαλισμός
και οι δυνάμεις του, που σκορπούν τον πόλεμο και την καταστροφή, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, την
προσφυγιά και τη μετανάστευση.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ:
- Τον τερματισμό του απάνθρωπου αμερικάνικου αποκλεισμού που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ανυπολόγιστες συνέπειες, κοστίζοντας πάνω από 145 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάρος του κουβανικού λαού.
- Την επιστροφή του εδάφους της βάσης του Γουαντάναμο που παράνομα κατέχουν οι ΗΠΑ.
- Την άρση κάθε είδους κυρώσεων και προκλητικών δράσεων, να σταματήσουν κάθε είδους επεμβάσεις
στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβας.
11 Νοέμβρη 2021

5 ΧΡΟΝΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΙΔΕΛ ΚΑΣΤΡΟ

Ο

Φιντέλ Κάστρο είναι ένας από τους
μεγάλους επαναστάτες της νεότερης
εποχής, συνεχιστής της παράδοσης των
Απελευθερωτών της Λατινικής Αμερικής
και των θεμελιωτών της επιστημονικής
θεωρίας και πράξης του σοσιαλισμού.
Ο Φιντέλ Κάστρο μπόρεσε να συνδυάσει το αντιιμπεριαλιστικό και ανθρωπιστικό μήνυμα του Χοσέ Μαρτί με
το μαρξισμό-λενινισμό και να οδηγήσει
τον κουβανικό λαό στη νικηφόρα έκβαση
μιας σχεδόν ενενηντάχρονης επαναστατικής πορείας, αναγνωρίζοντας έγκαιρα πως η εθνική κυριαρχία είναι άρρηκτα δεμένη και δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί παρά μόνο μέσα από την πάλη για το σοσιαλισμό.
Εδώ και 62 χρόνια η Κουβανική Επανάσταση είναι πηγή έμπνευσης για όλους τους προοδευτικούς
ανθρώπους. Τα επιτεύγματά της, οι ανιδιοτελείς πράξεις διεθνιστικής αλληλεγγύης, όπου και όποτε αυτές
χρειάστηκαν και, πάνω απ’ όλα, η περήφανη αντίσταση στις αδιάληπτες επιθέσεις του ιμπεριαλισμού,
κάτω από την καθοδήγηση του Φιντέλ Κάστρο, θα αποτελούν παντοτινό παράδειγμα.
Μέχρι το τέλος της ζωής του και μετά την παραίτησή του από τα κυβερνητικά καθήκοντα, ο Φ. Κάστρο
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Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ
συνέχισε να αποτελεί την ενεργό συνείδηση του κουβανικού λαού και των καταπιεσμένων όλου του
κόσμου, ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και την καταστροφή που αυτή φέρνει στη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων και στον πλανήτη μας.
Ο Φιντέλ θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας.
Ζήτω η Κουβανική Σοσιαλιστική Επανάσταση!
Αθήνα, 25 Νοέμβρη 2021

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σ

τις 17 Νοέμβρη, ο Ελληνοκουβανικός συμμετείχε και πάλι με το πανό του στην πορεία για το Πολυτεχνείο, μαζί με δεκάδες άλλους μαζικούς φορείς.

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σ

τις 5 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου στην αίθουσα των Συνταξιούχων ΟΑΕΕ με θέματα τον Απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την Εκλογή νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τη Δευτέρα, 13 Δεκέμβρη, έγινε
η πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου ΔΣ και η συγκρότηση σε σώμα. Πρόεδρος εκλέχτηκε και πάλι ο
Νίκος Καρανδρέας.
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Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Ο

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης καταγγέλλει και καταδικάζει το νέο, κατάπτυστο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 16 Δεκέμβρη και το οποίο έρχεται να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα της συκοφαντικής εκστρατείας ΗΠΑ-ΕΕ ενάντια στην Κούβα.
Το νέο απαράδεκτο ψήφισμα υιοθετεί τους γνωστούς ανυπόστατους ισχυρισμούς περί δήθεν «παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στην Κούβα και εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων αντεπαναστατικών σχεδιασμών που
ξετυλίγονται τους τελευταίους μήνες ενάντια στο λαό και την κυβέρνηση της Κούβας.
Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι στο εν λόγω κείμενο του Ευρωκοινοβουλίου γίνεται ονομαστική αναφορά σε έμμισθους πράκτορες των ΗΠΑ οι οποίοι συμμετείχαν σε παράνομες αντεπαναστατικές ενέργειες στην Κούβα και τους
οποίους το ψήφισμα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν «διωκόμενους αντιφρονούντες»! Πρόκειται για άτομα με
αποδεδειγμένες σχέσεις με αμερικανικά και διεθνή «εργαστήρια» και «κέντρα» που έχουν ως αντικείμενο την «ανατροπή κυβερνήσεων» και την προσπάθεια δημιουργίας αντεπαναστατικών εστιών στην Κούβα, με απώτερο στόχο την
πρόκληση αποσταθεροποίησης και την πιθανή στρατιωτική επέμβαση στο νησί.
Το κατάπτυστο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται ένα μήνα μετά την αποτυχημένη επιχείρηση υποκίνησης
«διαδηλώσεων» στις 15 Νοέμβρη, η οποία έπεσε στο κενό μετά την μαχητική απάντηση του κουβανικού λαού και το
κύμα διεθνιστικής αλληλεγγύης απ' όλο τον κόσμο προς το λαό και την κυβέρνηση της Κούβας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μηχανισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΕ που ψευδολογούν ασύστολα
κάνοντας λόγο για δήθεν «παραβιάσεις δικαιωμάτων» στην Κούβα δεν έχουν ψελλίσει ούτε μισή λέξη για τον άδικο,
γενοκτονικό οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει στο νησί εδώ και
60 χρόνια. Οι ίδιοι υποκριτές, που τάχα «κόπτονται» για τα «ανθρώπινα δικαιώματα», δεν βρήκαν να πουν λέξη για τις
245 κυρώσεις που διατηρεί και ενισχύει η κυβέρνηση Μπάιντεν και που στερούν από τον κουβανικό λαό αγαθά, μέσα
και πολύτιμες υπηρεσίες.
Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης καταγγέλλει τους ευρωβουλευτές της
ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής Λύσης που υπερψήφισαν το κατάπτυστο ψήφισμα συντασσόμενοι με τις ιμπεριαλιστικές βλέψεις και επιδιώξεις των ΗΠΑ-ΕΕ ενάντια στο λαό της Κούβας.
Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Κούβας και καλούμε τους
εργαζόμενους και τη νεολαία της Θεσσαλονίκης και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας να σταθούν αλληλέγγυοι στο νησί
της Επανάστασης.
Τα ιμπεριαλιστικά σχέδια δεν θα περάσουν!
Με την αλληλεγγύη των λαών η Κούβα θα νικήσει!
Θεσσαλονίκη, 18/12/2021

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σ

τις 13 Δεκέμβρη, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας & Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την
Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν με επιτυχία παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το προξενείο των ΗΠΑ για να διαμαρτυρηθούν για τις προσπάθειες ανατροπής της Κουβανικής
Επανάστασης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Κ

αι φέτος, στις 17 Νοέμβρη, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στη μεγάλη πορεία
τιμής στα γεγονότα του Πολυτεχνείου με δικό του πανό.
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