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ΔΙΑΒΆΣΤΕ

• 60 χρόνια αποκλεισμός
• Διακήρυξη της κουβανικής κυβέρνησης για την Ουκρανία
• 26 χρόνια από το Νόμο Χελμς-Μπάρτον
• Υπό έλεγχο η πανδημία στην Κούβα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Η

★

Επαναστατική Κυβέρνηση καταγγέλλει τον
οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό
αποκλεισμό, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ εδώ
και 60 χρόνια και επιβλήθηκε επίσημα από τις ΗΠΑ
στις 3 Φεβρουαρίου 1962. Εκείνη την ημερομηνία,
ο τότε πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι εξέδωσε τη Διακήρυξη 3447, που θέσπιζε ένα πλήρες «εμπάργκο» του
εμπορίου με τη χώρα μας βάσει του τμήματος 620
(α) του Νόμου για την Εξωτερική Βοήθεια. Με αυτόν
τον τρόπο, δόθηκε επίσημος χαρακτήρας στις επιθετικές και μονομερείς οικονομικές ενέργειες που
είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται ενάντια στην Κούβα
μετά την επαναστατική νίκη.
Από τότε, εδραιώθηκε η πολιτική της περικύκλωσης και της οικονομικής ασφυξίας ως κεντρικός
άξονας της στρατηγικής που είχε στόχο να παρεμποδίσει το νόμιμο δικαίωμα των Κουβανών να υπερασπίζονται την κυριαρχία τους και να σφυρηλατούν
ένα πρόγραμμα χειραφέτησης, μακριά από την ιμπεριαλιστική κυριαρχία.
Η κύρια αιτιολόγηση που χρησιμοποίησαν τότε οι
ΗΠΑ για να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο αφορούσαν
στις σχέσεις της Κούβας με τις σοσιαλιστικές χώρες,
κάτι που ερχόταν δήθεν σε αντίθεση με «τις αρχές
του διαμερικανικού συστήματος» και ενάντια στην
ασφάλεια των ΗΠΑ και του ημισφαιρίου. Στη διάρκεια των χρόνων, Τα προσχήματα έχουν αλλάξει
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Οι σκοποί,
όμως, έχουν μείνει ίδιοι.
Ο πιο ακριβής ορισμός των πραγματικών στόχων
της πολιτικής απέναντι στην Κούβα είχε ήδη ανακοινωθεί στις 6 Απριλίου 1960 με το Μνημόνιο
του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Λέστερ Ντ.
Μάλορι: «Να προκαλέσει απογοήτευση και αποθάρρυνση μέσω της μη ικανοποίησης των οικονομικών
αναγκών και των ελλείψεων (...) να αποδυναμώσει
την οικονομική ζωή με την άρνηση χρημάτων και
προμηθειών στην Κούβα, με σκοπό τη μείωση των
ονομαστικών και των πραγματικών μισθών, να προκαλέσει πείνα, απόγνωση και ανατροπή της κυβέρνησης».
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Ο αποκλεισμός εξελίχθηκε ώστε να μετατραπεί
στην πιο σύνθετη, παρατεταμένη και απάνθρωπη πράξη οικονομικού πολέμου που έχει διαπραχθεί ενάντια σε οποιοδήποτε έθνος. Οι επιδράσεις
του έχουν περιορίσει τις δυνατότητες οικονομικής
ανάπτυξης, αφού έχει σχεδιαστεί για να παρεμποδίσει τις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες, να
εμποδίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις τραπεζικές-χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, να φρενάρει τις ξένες επενδύσεις και να κόψει κάθε πηγή
εσόδων.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια εξωεδαφική πολιτική, η οποία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και επιδιώκει, μέσω πιέσεων, εκβιασμών και προστίμων, να
απομονώσει την Κούβα και να τιμωρήσει όσους επιχειρήσουν να θεμελιώσουν οικονομικούς, εμπορικούς και χρηματοπιστωτικούς δεσμούς με τη χώρα.
Είναι η πρακτική έκφραση του Δόγματος Μονρόε
στον 21ο αιώνα, που βλέπει τη Λατινική Αμερική και
την Καραϊβική από τη θέση του ιδιοκτήτη, είτε της
«πίσω ή μπροστινής αυλής».
Ο αποκλεισμός δεν είχε ποτέ το παραμικρό ίχνος
νομιμότητας, ούτε ηθικής αιτιολόγησης.
Αποτελεί μαζική, κατάφωρη και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των
Κουβανών, αντρών και γυναικών. Σύμφωνα με τη
Σύμβαση του 1948 για την Πρόληψη και την Τιμωρία των Εγκλήματος της Γενοκτονίας, χαρακτηρίζεται ως πράξη γενοκτονίας.
Για να τον δικαιολογήσει, η κυβέρνηση των ΗΠΑ,
νιώθει αναγκασμένη να χρησιμοποιεί ψέματα και
για να αποκρύψει την εγκληματική του επίδραση
προωθεί μια εκστρατεία, η οποία χρηματοδοτείται
από την Ουάσινγκτον και έχει στόχο να διασπείρει
την ιδέα ότι η επίδραση του αποκλεισμού δεν είναι
πραγματική, ότι στην πραγματικότητα δεν πλήττουν
την οικονομία της Κούβας, ότι δεν είναι σημαντικό
πρόβλημα για την ανάπτυξή μας και την οικονομική
μας σταθερότητα. Αυτό είναι ένα ψέμα που διακινείται μέσα από τα πανίσχυρα ΜΜΕ που βρίσκονται
στην υπηρεσία του ιμπεριαλισμού και από τα ψη-

★

φιακά δίκτυα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί να επηρεάζουν τη σκέψη πολλών, ακόμα και μερικών συμπατριωτών μας.
Οι ζημιές που έχουν συσσωρευτεί αυτές τις έξι
δεκαετίες υπερβαίνουν τα 144 δις 413,4 εκατομμύρια δολάρια, σε τρέχουσες τιμές.
Από το 2019, τα μέτρα οικονομικού καταναγκασμού έχουν φτάσει σε ποιοτικά ανώτερη επιθετικότητα. Εφαρμόζονται μέτρα μη συμβατικού πολέμου, τα
οποία είναι ανάρμοστα σε καιρούς ειρήνης, σε μια
προσπάθεια να διακόψουν τον εφοδιασμό της Κούβας με καύσιμα.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της COVID-19, η
ενίσχυση του αποκλεισμού φτάνει σε αδιανόητα επίπεδα αγριότητας, παρεμποδίζοντας τις δωρεές αλληλεγγύης, υπονομεύοντας την ανάπτυξη των κουβανικών εμβολίων και περιορίζοντας τις δυνατότητες
πρόσβασης σε φάρμακα και βασικές προμήθειες.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και κατά τη διάρκεια αυτών των 60 χρόνων, ο αποκλεισμός έχει ένα
ανυπολόγιστο ανθρώπινο κόστος και πολλές γενιές
το έχουμε νιώσει στο πετσί μας.
Τα πλεονεκτήματα του κουβανικού σοσιαλιστικού συστήματος και η ενότητα του λαού επέτρεψαν,
παρά τον αποκλεισμό, να αποφύγουμε την οικονομική και κοινωνική κατάρρευση που αυτός επιδιώκει,
να πετύχουμε μια σημαντική ανθρώπινη ανάπτυξη,
σύμφωνα με τους δείκτες που αναγνωρίζονται από
τον ΟΗΕ, να εξασφαλίσουμε αναμφισβήτητες προόδους στην κοινωνική δικαιοσύνη και να διαμορφώσουμε μια σταδιακή μετατροπή της οικονομικής

και παραγωγικής διάρθρωσης στην αναζήτηση μιας
βιώσιμης ανάπτυξης. Αξίζει να αναρωτηθούμε πόσες
μικρές και υπανάπτυκτες οικονομίες θα κατάφερναν
να επιβιώσουν από μια επιθετικότητα αντίστοιχου
μεγέθους και έκτασης.
Αυτή η πολιτική οικονομικής περικύκλωσης
προκαλεί μια πρακτικά ομόφωνη και οικουμενική
απόρριψη. Πέρα από τη συντριπτική υποστήριξη
της απόφασης που εγκρίνει κάθε χρόνο η Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, είναι διαρκείς
οι διαμαρτυρίες και δράσεις καταγγελίας εκ μέρους
ατόμων, οργανώσεων και φορέων από όλο τον
κόσμο, ακόμα και μέσα στις ΗΠΑ.
Από το 1959 δεκατρείς πρόεδροι έχουν βρεθεί
στο Λευκό Οίκο. Με ορισμένες διαφοροποιήσεις, σε
κάθε περίπτωση ήταν διαρκής η στόχευση να προκαλέσουν την οικονομική κατάρρευση και αστάθεια
του επαναστατικού σχεδίου, μέσω της αυστηρής
εφαρμογής του αποκλεισμού. Θα φαινόταν πως 60
χρόνια δεν ήταν αρκετά για να καταλάβουν ότι όσοι
προωθούν τον αποκλεισμό δεν πέτυχαν, ούτε θα πετύχουν τους στόχους τους.
Η Επαναστατική Κυβέρνηση, εξ ονόματος του
λαού της Κούβας, απαιτεί εμφατικά και δυναμικά για
ακόμα μια φορά το τέλος του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που έχει
επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε σταθερά και ακλόνητα μέχρι να τερματιστεί το σύνολό της αυτή η απάνθρωπη και παράνομη πολιτική.
Αβάνα, 3 Φεβρουαρίου 2022
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η

προσπάθεια των ΗΠΑ να συνεχίσουν
την προοδευτική επέκταση του ΝΑΤΟ
προς τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας οδήγησε σε ένα σκηνικό με επιπτώσεις
απρόβλεπτης εμβέλειας, που θα μπορούσαν
να αποφευχθούν.
Είναι γνωστές οι στρατιωτικές κινήσεις που
πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες
προς περιοχές που γειτνιάζουν με τη Ρωσική
Ομοσπονδία, πριν από την παράδοση σύγχρονων όπλων στην Ουκρανία, που μαζί ισοδυναμούν με μια προοδευτική στρατιωτική περικύκλωση.
Δεν είναι δυνατό να εξεταστεί με αυστηρότητα και ειλικρίνεια η τρέχουσα κατάσταση
στην Ουκρανία χωρίς να αξιολογηθούν προσεκτικά οι δίκαιες αξιώσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το
ΝΑΤΟ και τους παράγοντες που οδήγησαν
στη χρήση βίας και τη μη τήρηση των νομικών αρχών και διεθνών κανόνων που η Κούβα προσυπογράφει και υποστηρίζει σθεναρά
και αποτελούν ουσιαστικό σημείο αναφοράς,
ιδιαίτερα για τις μικρές χώρες, ενάντια στον
ηγεμονισμό, τις καταχρήσεις εξουσίας και τις
αδικίες.
Η Κούβα είναι μια χώρα που υπερασπίζεται
το Διεθνές Δίκαιο και δεσμεύεται από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ότι θα υπερασπίζεται πάντα την ειρήνη και θα αντιτίθεται στη
χρήση ή την απειλή βίας ενάντια σε οποιοδήποτε κράτος.
Λυπούμαστε βαθιά για την απώλεια της
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ζωής αθώων πολιτών στην Ουκρανία. Ο κουβανικός λαός είχε και έχει στενή σχέση με τον
ουκρανικό λαό.
Η ιστορία θα θεωρήσει την κυβέρνηση των
ΗΠΑ υπεύθυνη για τις συνέπειες ενός ολοένα και πιο επιθετικού στρατιωτικού δόγματος εκτός των συνόρων του ΝΑΤΟ, το οποίο
απειλεί τη διεθνή ειρήνη, την ασφάλεια και τη
σταθερότητα.
Οι ανησυχίες μας ενισχύονται από την
απόφαση που έλαβε πρόσφατα το ΝΑΤΟ να
ενεργοποιήσει, για πρώτη φορά, τη Δύναμη
Αντίδρασης αυτής της στρατιωτικής συμμαχίας.
Ήταν λάθος να αγνοεί κανείς για δεκαετίες τις βάσιμες απαιτήσεις για εγγυήσεις
ασφάλειας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και να
υποθέτει ότι αυτή η χώρα θα παρέμενε ανυπεράσπιστη μπροστά σε μια άμεση απειλή για
την εθνική της ασφάλεια. Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν
είναι δυνατό να επιτευχθεί ειρήνη περικυκλώνοντας ή στριμώχνοντας τα κράτη.
Το σχέδιο ψηφίσματος για την κατάσταση

στην Ουκρανία που δεν εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 25 Φεβρουαρίου, το
οποίο θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση,
δεν θεωρήθηκε ως πραγματική συμβολή στην
αναζήτηση λύσεων για την τρέχουσα κρίση.
Αντίθετα, πρόκειται για ένα μη ισορροπημένο κείμενο, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη
του τις θεμιτές ανησυχίες όλων των εμπλεκομένων μερών. Ούτε αναγνωρίζεται η ευθύνη
εκείνων που υποκίνησαν ή ανέπτυξαν επιθετικές ενέργειες που επιτάχυναν την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης.
Υποστηρίζουμε μια σοβαρή, εποικοδομητική και ρεαλιστική διπλωματική λύση στην
τρέχουσα κρίση στην Ευρώπη, με ειρηνικά
μέσα, που θα εγγυάται την ασφάλεια και την
κυριαρχία όλων, καθώς και την ειρήνη, την
περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα και
ασφάλεια.
Η Κούβα απορρίπτει την υποκρισία και τα
διπλά μέτρα και σταθμά. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ
το 1999 εξαπέλυσαν μια μεγάλης εμβέλειας

επίθεση ενάντια στη Γιουγκοσλαβία, μια ευρωπαϊκή χώρα την οποία κατακερμάτισαν, με
υψηλό κόστος σε ζωές, με βάση τους γεωπολιτικούς τους στόχους, αγνοώντας το Χάρτη του
ΟΗΕ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένοι
σύμμαχοί τους έχουν χρησιμοποιήσει βία σε
πολλές περιπτώσεις. Εισέβαλαν σε κυρίαρχα κράτη για να προκαλέσουν αλλαγές καθεστώτων και επεμβαίνουν στις εσωτερικές
υποθέσεις άλλων εθνών που δεν υποκύπτουν
στα συμφέροντά τους για κυριαρχία και που
υπερασπίζονται την εδαφική τους ακεραιότητα και ανεξαρτησία.
Είναι επίσης οι υπεύθυνοι για το θάνατο
εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων, τους οποίους αποκαλούν «παράπλευρες απώλειες», για
εκατομμύρια εκτοπισμένους και για τεράστιες
καταστροφές σε ολόκληρο τον πλανήτη μας
ως αποτέλεσμα των ληστρικών πολέμων τους.
Αβάνα, 26 Φεβρουαρίου 2022
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΟΗΕ
ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

ΧΟΥΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΚΙΝΤΑΝΙΓΙΑ ΡΟΜΑΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΓΕΝΕΎΗ, 4 ΜΑΡΤΊΟΥ 2022
Κύριε Πρόεδρε,
Η Κούβα είναι μια χώρα που υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο και το Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, βασικές αναφορές για τις μικρές χώρες, ενάντια στον ηγεμονισμό, τις καταχρήσεις εξουσίας
και τις αδικίες.
Υπερασπιζόμαστε την ειρήνη σε όλες τις περιστάσεις και είμαστε ξεκάθαρα αντίθετοι στη χρήση
ή στην απειλή χρήσης βίας ενάντια σε οποιοδήποτε κράτος.
Δεσμευόμαστε με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και καλούμε όλα τα μέρη να προστατεύσουν
τον πληθυσμό, τις περιουσίες του και τις υλικές υποδομές.
Λυπούμαστε βαθιά για την απώλεια αθώων ζωών. Ο κουβανικός λαός είχε και έχει στενή σχέση
με τον ουκρανικό λαό.
Κύριε Πρόεδρε,
Η Κούβα πάντα απέρριπτε την επιλεκτικότητα, τα δύο μέτρα και σταθμά και τη χειραγώγηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πολιτικούς σκοπούς.
Είναι ένα θέμα που γνωρίζουμε καλά. Η χώρα μας είναι άμεσο θύμα αυτών των απαράδεκτων
πρακτικών.
Ακούγοντας τις παρεμβάσεις ορισμένων χωρών, θα νόμιζε κανείς ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη
για τις φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν.
Θα αρκούσε να αναφέρουμε τις μυστικές πτήσεις με ανθρώπους που έχουν απαχθεί, τις εκτελέσεις χωρίς δίκη, την επιβολή μονομερών καταναγκαστικών μέτρων και εγκληματικούς αποκλεισμούς ενάντια σε ολόκληρους λαούς και τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης και βασανιστηρίων.
Δεν έχει εγκριθεί ούτε ένα ψήφισμα για αυτές τις σοβαρές καταστάσεις. Δεν το επέτρεψαν πολλοί από αυτούς που ζητούν σήμερα άμεση δράση απέναντι στα γεγονότα στην Ουκρανία.
Κύριε Πρόεδρε,
Ως θέμα αρχής, η Κούβα συμμερίζεται τη θέση του Κινήματος των Αδεσμεύτων που είναι ενάντια
στην επιβολή ψηφισμάτων και εντολών κατά χωρών.
Δεν θα επιτευχθεί ποτέ πραγματική συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς τη συγκατάθεση και τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων κρατών.
Το σχέδιο ψηφίσματος που παρουσιάστηκε προσβάλλει τις βασικές αρχές του διαλόγου που βα6 ΓΕΝΑΡΗΣ – ΦΛΕΒΑΡΗΣ – ΜΑΡΤΗΣ 2022

σίζεται στο σεβασμό, τη μη επιλεκτικότητα και τη μη πολιτικοποίηση, που πρέπει να καθοδηγούν
τη δουλειά του Συμβουλίου.
Είναι ένα μεροληπτικό κείμενο που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες για την
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία. Ακόμα λιγότερο, δεν προσφέρει λύσεις
για την προώθηση της αποτελεσματικής άσκησης αυτών των δικαιωμάτων, χωρίς αποκλεισμούς.
Η ανάθεση ευθυνών σε ένα μόνο από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι, το λιγότερο, μια μεροληπτική
και ελλιπής προσέγγιση του θέματος, την οποία δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε.
Η Κούβα θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια διπλωματική λύση της τρέχουσας κρίσης στην Ευρώπη, με ειρηνικά μέσα, που να εγγυάται την ασφάλεια και κυριαρχία όλων, την αποτελεσματική
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.
Ευχαριστώ πολύ
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26
ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ

Ο ΝΟΜΟΣ ΧΕΛΜΣ-ΜΠΑΡΤΟΝ

Σ

υμπληρώθηκαν 26 χρόνια από τις 12
Μάρτη 1996 που υπογράφηκε στις ΗΠΑ
ο νόμος–έκτρωμα με την ονομασία Cuban
Liberty and Democratic Solidarity (Libertad)
Act, Πράξη για την Απελευθέρωση της Κούβας και τη Δημοκρατική Αλληλεγγύη, ή
Νόμος Χελμς-Μπάρτον, όπως είναι κοινώς
γνωστός. Σε αντίθεση με προηγούμενους αντίστοιχους νόμους που σχετίζονταν με τα μέτρα
αποκλεισμού ενάντια στην Κούβα, ο Νόμος
Χελμς-Μπάρτον θεμελίωσε ένα νομικό δόγμα
που καθόριζε, με νομική μορφή, την επιβολή κυρώσεων ενάντια σε κάθε χώρα που θα
επιχειρούσε να συνάψει εμπορικές σχέσεις με
την Κούβα, ακόμα και αν αυτό γινόταν μέσα
στα όρια του διεθνούς δικαίου.
Η αλήθεια είναι πως ο Νόμος Χελμς-Μπάρτον για πολλά χρόνια αποτελούσε, στην πράξη,
μόνο μια συμβολική πρόκληση. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εφαρμόζεται
πιο διεξοδικά και με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Αυτός ο πολυσέλιδος Νόμος ουσιαστικά
αποτελείται από 4 βασικούς τίτλους, από τους
οποίους απορρέουν διάφορες προβλέψεις.
Από τα ονόματα των Τίτλων φαίνεται ουσιαστικά και η συνολική στόχευση του νόμου.
Την εποχή της ψήφισής του, ο Νόμος συνάντησε ορισμένες αντιδράσεις από πλευράς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών,
κυρίως ως προς τον τίτλο IV, καθώς πλήττονταν τα δικαιώματα των μονοπωλίων τους
να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους. Γι’ αυτό
άλλωστε η μόνη ένστασή της ήταν μονάχα
ενάντια στον τίτλο IV. Αυτή η εναντίωση φυσικά δεν σχετιζόταν με κάποια «φιλευσπλαχνία» ή ανησυχία της ΕΕ για τις αρνητικές
επιπτώσεις που θα είχε ένας τέτοιος νόμος εις
βάρος του κουβανικού λαού. Απόδειξη είναι η
συνολική στάση της ΕΕ ενάντια στην Κούβα,
με πιο πρόσφατα τα κατάπτυστα ψηφίσματα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Αλλά ας δούμε τι ακριβώς καθορίζει ο
Νόμος συγκεκριμένα.

ΤΊΤΛΟΣ I:
ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΏΝ
ΚΥΡΏΣΕΩΝ ΕΝΆΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΆΣΤΡΟ

Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής των ΜΜΕ
διαχρονικά έχει πέσει στους τίτλους III και
IV του Νόμου, λόγω της διεθνούς επίδρασής τους. Ωστόσο, παρά τη σημασία τους, η
ουσία του νόμου αναφέρεται στους τίτλους
I και II, επειδή πράγματι οι τίτλοι III και IV
σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την επιτυχία των στόχων που καθορίζονται από τους
δύο πρώτους τίτλους. Τόσο το γράμμα όσο
και το πνεύμα του Νόμου έχουν εξωεδαφικό χαρακτήρα και αποτελούν προσβολή για
την κυριαρχία της Κούβας. Στοχεύουν να μην
αναγνωριστεί το δικαίωμα της Κούβας στην
ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση.
Αρχικά, σε σχέση με τον τίτλο Ι σε αυτόν
κωδικοποιείται ο αποκλεισμός. Δηλαδή όλες
οι ρυθμίσεις, τα μέτρα, οι εκτελεστικές διαταγές και οι διατάξεις, όλα όσα μέχρι εκείνη τη
στιγμή αποτελούσαν μέρος του σκελετού του
οικονομικού πολέμου ενάντια στην Κούβα,
έγιναν Νόμος. Επομένως, το ζήτημα της άρσης του αποκλεισμού ενάντια στο Νησί, από
εκεί που βρισκόταν στην ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας, περνάει πια στη νομοθετική
εξουσία. Επίσης, με αυτόν τον τίτλο ισχυροποιούνται όλες οι διεθνείς κυρώσεις ενάντια
σε τρίτες χώρες οι οποίες συνάπτουν κάποιου
είδους οικονομικές-εμπορικές σχέσεις με την
Κούβα ή της παρέχουν κάποιου είδους βοήθεια. Την ίδια στιγμή επισημοποιείται η χρηματοδότηση και η γενική στήριξη προς τις
αντεπαναστατικές ομάδες που βρίσκονται στο
Νησί και δρουν ως πέμπτη φάλαγγα. Η ενίσχυση των αντεπαναστατικών ομάδων ανα-

και να προσφερθεί οικονομική βοήθεια στην
Κούβα, θα πρέπει να πρώτα να υπάρξει μια
δήθεν μεταβατική δημοκρατικά εκλεγμένη
κυβέρνηση στην Κούβα, όπως την εννοούν οι
αρχές των ΗΠΑ.
Άρα η ανατροπή του συστήματος της Κούβας και η εκλογή μιας κυβέρνησης πιο φιλικής προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ φαίνεται
πιο ξεκάθαρα από το απόσπασμα με το οποίο
κλείνει ο τίτλος ΙΙ: «Η αίσθηση του Κογκρέσου
βασίζεται στο γεγονός ότι η ικανοποιητική
διευθέτηση των αξιώσεων επί ακινήτων από
μια κουβανική κυβέρνηση η οποία θα αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ, εξακολουθεί να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη
αποκατάσταση των οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την
Κούβα». Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο συνολικά ο Νόμος Χελμς-Μπάρτον όσο και συγκεκριμένα ο τίτλος II, βρίθουν από παραπλανητική και κυνική φρασεολογία. Σε ολόκληρο το
Νόμο υπάρχει η ιδέα ότι η Κούβα είναι μια
απειλή, όχι μόνο για την εθνική ασφάλεια
των ΗΠΑ αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια.

ΤΊΤΛΟΣ III:
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΤΩΝ
ΗΠΑ

Έλυσα τη δημοκρατία στην Κούβα… Εμείς θα βάλουμε
τους πλούσιους και οι Κουβανοί τους φτωχούς

λύεται διεξοδικά στη συνέχεια, στον τίτλο ΙΙ.

ΤΊΤΛΟΣ II:
ΒΟΉΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΛΕΎΘΕΡΗ
ΚΑΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΚΟΎΒΑ

Συγκεκριμένα, στον τίτλο II, επικυρώνεται ο
οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός ως ακρογωνιαίος λίθος
της επιθετικής πολιτικής των ΗΠΑ ενάντια
στην Κούβα. Ο γενικός και απώτερος σκοπός
είναι να λυγίσουν την κυρίαρχη θέληση του
λαού και με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν
ότι η άρση των οικονομικών κυρώσεων θα
πραγματοποιηθεί μονάχα όταν η Κούβα επιστρέψει στη ζώνη επιρροής και κυριαρχίας
των ΗΠΑ. Βέβαια με τις προβλέψεις του, ο
Νόμος Χελμς-Μπάρτον πηγαίνει ένα βήμα
παραπέρα, καθώς θεμελιώνει ότι προκειμένου στο μέλλον να αρθεί ο αποκλεισμός

Ο τίτλος ΙΙΙ εστιάζει στις αξιώσεις αμερικανών
πολιτών κυρίως, αλλά και πολιτών άλλων
χωρών απέναντι στο κουβανικό κράτος, σε
σχέση με την ιδιοκτησία που είχαν στο Νησί
την περίοδο πριν από την Επανάσταση, και
η οποία κοινωνικοποιήθηκε από την επαναστατική εξουσία με την επικράτηση της Επανάστασης.
Σκόπιμα συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία της 1ης Γενάρη 1959, καθώς στο Νόμο
δεν γίνεται αναφορά μονάχα στις «5.911 επίσημες αξιώσεις», οι οποίες είχαν κατατεθεί
ενάντια στην Κούβα μέχρι και την ημερομηνία επικύρωσης του Νόμου Χελμς-Μπάρτον.
Ουσιαστικά με τον Τίτλο III ενσωματώνονται
και οι αξιώσεις ατόμων τα οποία δεν είχαν
αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα την
περίοδο που πραγματοποιήθηκαν οι εθνικοποιήσεις, ενώ περιλαμβάνονται επιπλέον
αξιώσεις για ιδιοκτησίες που αποκτήθηκαν
εκ των υστέρων. Δηλαδή στο σύνολο των
αξιώσεων ενσωματώνονται οι αξιώσεις των
οπαδών του Μπατίστα και κάθε μαφιόζου
που διέφυγε από την Κούβα τις πρώτες μέρες
του Γενάρη του 1959. Τέλος, αναγνωρίζονται
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αξιώσεις για ιδιοκτησίες οι οποίες πρακτικά
δεν εθνικοποιήθηκαν, αλλά ουσιαστικά κατασχέθηκαν αφού οι ιδιοκτήτες τους τις παράτησαν στη βιασύνη τους να εγκαταλείψουν
τη χώρα. Μιλάμε για διάφορους εγκληματίες
που θα δικάζονταν για εγκλήματα όπως υπεξαιρέσεις, κλοπές, δολοφονίες και βασανισμούς.

ΤΊΤΛΟΣ IV:
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ

Ο τίτλος IV ουσιαστικά έχει προβληθεί περισσότερο από όλους τους άλλους, καθώς ουσιαστικά περιλαμβάνει την εξειδίκευση των
μέτρων και των κυρώσεων που θα επιβληθούν ενάντια σε τρίτες χώρες που θα επιχειρήσουν να συνάψουν οποιασδήποτε μορφής
σχέση με την Κούβα.
Σε σχέση με την προσπάθεια παροχής
κάποιας βοήθειας «προβλέπεται (...) η παρότρυνση άλλων χωρών ώστε να περιορίσουν
τις εμπορικές και πιστοληπτικές σχέσεις με
την Κούβα σύμφωνα με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου» όπως και «η υιοθέτηση άμεσων μέτρων προκειμένου να εφαρμοστούν
οι περιγραφόμενες κυρώσεις (...) ενάντια στις
χώρες που βοηθούν την Κούβα. (…) οι ξένες
κυβερνήσεις καλούνται να συνεργαστούν όσο
πιο αποτελεσματικά γίνεται για τον εν λόγω
αποκλεισμό», προειδοποιώντας ότι «κάθε
ιδιοκτησία, κεφάλαιο, τίτλος, έγγραφο ή άλλο
αντικείμενο, ή κάθε σκάφος, συμπεριλαμβανομένων των εφοδίων, των εγκαταστάσεων, των επίπλων και του εξοπλισμού του, τα
οποία θα θεωρηθούν ως μέσο παραβίασης (...)
θα κατασχεθούν υπό την εποπτεία του υπουργού Οικονομικών και θα παραδοθούν στην
κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών». Ενώ
πιο σκληρά είναι τα μέτρα ενάντια σε όσους
επιχειρήσουν να παράσχουν κάποιας μορφής
οικονομική βοήθεια καθώς «εάν κάποιο διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει στην
κουβανική κυβέρνηση κάποιο δάνειο ή άλλου είδους βοήθεια, παρά την εναντίωση των
ΗΠΑ, τότε ο υπουργός Οικονομικών θα μπορεί να παρακρατήσει ένα ποσό από εκείνο το
ίδρυμα, το οποίο θα ισούται με το ποσό του εν
λόγω δανείου ή της εν λόγω βοήθειας».
Μέχρι σήμερα, μόνο λίγες χώρες είχαν το
θάρρος να αψηφήσουν αυτά τα δρακόντεια
μέτρα που προβλέπει η αμερικανική επιθετικότητα ενάντια στην Κούβα. Στην πράξη, η
πλειοψηφία των διεθνών τραπεζών, σχεδόν
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το σύνολο των διεθνών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, έχουν συμμορφωθεί με αυτό το
ιμπεριαλιστικό διάταγμα, και όποιος έχει τολμήσει να το αψηφήσει, του υπενθύμισαν ποια
μπορούν να είναι τα όρια της ανυπακοής του.
Συνεπώς και το ίδιο το κράτος ή οργανισμός
ή θεσμός μπροστά στην πίεση θα σκεφτεί το
συμφέρον του και θα προτιμήσει να υποχωρήσει καθώς το οικονομικό όφελος θα είναι
πολύ μικρό.
Στα 26 χρόνια από την υπογραφή αυτού
του θεμελιώδους νόμου του αποκλεισμού,
έχει γίνει σαφές πως δεν βάζει στο στόχαστρο
μόνο την Κούβα. Σύμφωνα με το υπουργείο
Εξωτερικών, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει επίσημα κυρώσεις σε 18 χώρες, ενώ υπάρχουν και
αναφορές για πάνω από 50 χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί έστω και κάποια κύρωση.
Βέβαια οι αρχές των ΗΠΑ αρνούνται να γνωστοποιούν τον πλήρη κατάλογο με τις χώρες
ή τους φορείς όπου έχουν επιβάλει κυρώσεις.
Ο Νόμος Χελμς-Μπάρτον έχει στόχο να γονατίσει τον κουβανικό λαό, αποτελεί συνέχεια
της επαίσχυντης πολιτικής την οποία έχουν
καταδικάσει οι Κουβανοί με το κουράγιο τους,
τις θυσίες τους, με τον ιδρώτα τους.
Όπως προειδοποιούσε το 1994 ο Φιδέλ:
«Η μοναδική εναλλακτική λύση είναι η εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο
χώρες. Ένας ναυτικός αποκλεισμός δεν θα
μπορούσε να επιλύσει τίποτα. Ούτε καν μια
ατομική βόμβα, μιλώντας μεταφορικά. Δεν θα
εξυπηρετούσε σε τίποτα τα συμφέροντα των
ΗΠΑ εάν προκαλέσουν μια έκρηξη στη χώρα
μας, όπως είχαν και εξακολουθούν να έχουν
την πρόθεση να κάνουν. Μπορεί να άφηνε τη
χώρα ακυβέρνητη για εκατό χρόνια, ωστόσο
η πάλη δεν θα σταματούσε ποτέ. Μόνο η Επανάσταση μπορεί να καταστήσει βιώσιμη την
πορεία και το μέλλον αυτής της χώρας».

Η

ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΟ 2022

Σ

τις 3 Μάρτη, πραγματοποιήθηκε ο
ετήσιος απολογισμός του υπουργείου
Οικονομίας και Σχεδιασμού, όπου συζητήθηκαν μια σειρά ζητήματα με στόχο τη
βελτίωση της κουβανικής οικονομίας.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Μιγέλ Δίας-Κανέλ, για να είναι το 2022 μια καλύτερη
χρονιά, είναι ανάγκη να υπάρξει μια καλή
οργάνωση των διαδικασιών, χωρίς τυπολατρίες και παίρνοντας υπόψη την ετερογένεια
που υπάρχει στην κουβανική κοινωνία. Οι
λύσεις πρέπει να έχουν διαφορετικούς σχεδιασμούς.
«Σε όλα όσα κάνουμε, πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο γεγονός ότι οικοδομούμε το σοσιαλισμό
στην Κούβα».
Σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση στη χώρα, ανέφερε τη μεγάλη επίδραση που εξακολουθεί να έχει ο οικονομικός αποκλεισμός των ΗΠΑ και το γεγονός ότι αυτή η πολιτική έχει γίνει
ακόμα πιο σκληρή με τα 243 μέτρα που υιοθέτησε και εφάρμοσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ
και που διατηρεί η σημερινή κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.
Τόνισε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα, γι’ αυτό και όλες οι προσπάθειες
πρέπει να το παίρνουν υπόψη και να εφαρμόζουν μια «δημιουργική αντίσταση» με τη βοήθεια
της επιστήμης και της καινοτομίας και χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις που διαθέτει η χώρα, όπως
συνέβη με την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19 και τα τρία έτοιμα εμβόλια.
Μια άλλη δύναμη που διαθέτει η Κούβα, δήλωσε, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός με αφετηρία
που προσφέρουν τα μακροπρογράμματα με τους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής και
Κοινωνικής Ανάπτυξης και του συνδυασμού του με τις Γενικές Γραμμές του Κόμματος.
Ωστόσο, η κουβανική κυβέρνηση πρέπει να μένει πάντα μακριά από κάθε φαινόμενο γραφειοκρατίας και να είναι ικανή να εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές που να επιτρέπουν να αναπτύσσονται
τα σχέδια που τίθενται και να έχουν τα ανάλογα αποτελέσματα.
Ανέφερε ότι η καλύτερη αλληλουχία των επενδύσεων με τη δημιουργία απασχόλησης και τις
ανάγκες στις διάφορες περιοχές, η ποιότητα των υπηρεσιών των επιχειρήσεων εισαγωγών και
εξαγωγών, η τοπική ανάπτυξη, η τελειοποίηση του εσωτερικού εμπορίου και ο σχεδιασμός μιας
ομάδας μέτρων για τον έλεγχο του πληθωρισμού, είναι σημαντικά για τις πτροκλήσεις που αντιμετωπίζει η κουβανική οικονομία το 2022. «Η κρατική σοσιαλιστική επιχείρηση έχει μπροστά της
την πρόκληση να ηγηθεί στη διαδικασία αναγνώρισης όλων των οικονομικών παραγόντων και να
είναι ικανή να δημιουργεί τις αναγκαίες αλληλουχίες και τους δεσμούς με τον μη κρατικό τομέα
(…) πρέπει να απομακρυνθούμε από γραφειοκρατικές, κάθετες διαρθρώσεις και να έχουμε συνείδηση για την κοινωνική ευθύνη που έχει η κρατική επιχείρηση».
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ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

Η

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Κούβα είναι σήμερα πρώτη ανάμεσα στις
χώρες που βρίσκονται σε ανάπτυξη, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο
ιστότοπος Our World in Data, που αναφέρει ότι το
Νησί της Επανάστασης βρίσκεται στην πρώτη θέση
σε παγκόσμιο επίπεδο στη διαδικασία ανοσοποίησης. Έτσι εξηγείται ο έλεγχος της νόσου, που όπως
δήλωσε ο Πρώτος Γραμματέας του ΚΚ Κούβας και
Πρόεδρος της χώρας, Μιγέλ Ντίας-Κανέλ, είναι αποτέλεσμα «της αποτελεσματικότητας των κουβανικών
εμβολίων και της ανοσοποίησης του πληθυσμού, και
μάλιστα σε συνθήκες παρουσίας της παραλλαγής
Όμικρον».
Αυτό επιβεβαιώθηκε στα μέσα Φλεβάρη σε συνεδρίαση που πραγματοποιείται κάθε Τρίτη ανάμεσα
στον Ντίας-Κανέλ και τον Πρωθυπουργό Μανουέλ
Μαρέρο με ειδικούς και επιστήμονες του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας που είναι επικεφαλής των ενεργειών αντιμετώπισης της COVID-19, τη λεγόμενη
Προσωρινή Ομάδα Εργασίας για την πρόληψη και
τον έλεγχο της πανδημίας. Συγκεκριμένα ειπώθηκε
σε σχέση με την παρουσία της παραλλαγής Όμικρον
ότι «στην Κούβα είναι πολύ πιο κάτω από τις προηγούμενες».
Άλλωστε, αυτό αναγνωρίστηκε το Γενάρη και από
τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας (ΡΑΗΟ) σε
τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε ο ΡΑΗΟ για την
κατάσταση της πανδημίας στην αμερικανική ήπειρο,
όπου η Γενική Διευθύντριά του, η γιατρός Καρίσα
Ετιέν, σχολίασε θετικά τη δουλειά που έχει γίνει από
τους επιστήμονες και παραγωγούς των κουβανικών
εμβολίων.
Αυτή τη στιγμή, τα εμβόλια κατά της COVID-19
που παράγονται στην Κούβα, βρίσκονται σε διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων που απαιτούνται
για την προέγκρισή τους από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Αποφασίστηκε η παραγωγή να
περάσει σε ένα νέο εργοστάσιο που βρίσκεται στο
Μαριέλ.
Σε σχέση με τον εμβολιασμό των παιδιών από
2-18 ετών, μετά την καμπάνια εμβολιασμού, δεν
έχουν παρουσιαστεί θάνατοι ούτε σοβαρή νόσηση σ’
αυτές τις ηλικίες. Να θυμίσουμε ότι η Κούβα είναι η
πρώτη χώρα που ξεκίνησε τον εμβολιασμό παιδιών,
γι’ αυτό και υπάρχουν πολύ λιγότερες περιπτώσεις
COVID-19 σε παιδιά. Θυμίζουμε ότι έχει εμβολιαστεί
το 96,6% των παιδιών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει
παρουσιαστεί περίπτωση μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας λόγω του εμβολίου.
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Παρ’ όλα αυτά, στην Κούβα παρατηρείται μια μικρή αύξηση ατόμων που μολύνονται με τον ιό, κυρίως στις επαρχίες Σάνκτι Σπίριτους, Σιέγο δε Άβιλα,
Ολγίν και Σαντιάγο, γι’ αυτό και στις 20 Μάρτη ξεκίνησαν ομάδες του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας για
να αξιολογήσουν την κατάσταση σ’ αυτές τις επαρχίες.
Αυτό ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της Ομάδας
Εργασίας της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, όπου και αποφασίστηκε η παρακολούθηση των μέτρων σε κάθε επαρχία, η αυστηροποίηση των ελέγχων και η επιτάχυνση της ενισχυτικής
δόσης που έχει γίνει από πάνω από 6 εκατομμύρια
άτομα.
Επιπλέον, έχει αρχίσει και η μελέτη για τα αντισώματα που έχουν οι Κουβανοί που έχουν κάνει
την ενισχυτική δόση πριν από τέσσερις μήνες και
πάνω, όπως δήλωσε ο δρ Εδουάρδο Μαρτίνες Δίας,
πρόεδρος της BIOCUBAFARMA, που γίνεται σε δύο
στάδια: η αρχική περιλαμβάνει περίπου 20 χιλιάδες
άτομα, τα πρώτα που έκαναν την ενισχυτική, και τα
αποτελέσματα θα παρουδσιαστούν τις επόμενες βδομάδες.
Αυτή τη στιγμή στην Κούβα παραμένουν στο
νοσοκομείο 3.000 ασθενείς με επιβεβαιωμένο
COVID-19. Επίσης πέθαναν πρόσφατα 2 άτομα, ένα
στο Σιέγο δε Άβιλα και ένα στο Καμαγουέι.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Π

ραγματοποιήθηκε με βιντεοδιάσκεψη
στα τέλη Μάρτη η μηνιαία συνεδρίαση της ηγεσίας της χώρας με τους
προέδρους των Δημοτικών Συνελεύσεων της
Λαϊκής Εξουσίας. Επικεφαλής της συνάντησης ήταν ο Εστέμπαν Λάσο, πρόεδρος της
Εθνοσυνέλευσης της Λαϊκής Εξουσίας, και
συμμετείχαν ο Μιγέλ Δίας-Κανέλ, Α΄ Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κούβας
και Πρόεδρος της Κούβας, ο Πρωθυπουργός
Μανουέλ Μαρέρο και άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
Πρόκειται για την 4η συνεδρίαση τέτοιου είδους την τελευταία περίοδο, αφού άρχισαν να γίνονται
κάθε μήνα από τότε που πήρε τη σχετική απόφαση ο Πρόεδρος της Κούβας, ενώ πριν γίνονταν σε διάφορα διαστήματα παραδοσιακά.
Αρχίζοντας τη συζήτηση, ο Εστέμπαν Λάσο επανέλαβε ότι η θέληση της κυβέρνησης είναι να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις με φυσική παρουσία κάθε 6 μήνες, όταν το επιτρέψει η πανδημία. «Η Λαϊκή
Εξουσία είναι ο ανώτερος κρίκος της σοσιαλιστικής δημοκρατίας», δήλωσε, για να τονίσει τη σημασία
αυτών των συναντήσεων με τα τοπικά όργανα εξουσίας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση ήταν η ξηρασία που πλήττει την Κούβα, η επικαιροποίηση της οικονομικο-κοινωνικής στρατηγικής για το 2022 και τα αποτελέσματα του ελέγχου που
προηγήθηκε για τον απολογισμό των προέδρων των λαϊκών συμβουλίων.
Το πρώτο θέμα εισηγήθηκε η αντιπρόεδρος Ινές Μαρία Τσάπμαν Βο, που θύμισε ότι οι ξηρασίες είναι
κυκλικές και αναπόφευκτες, αλλά αυτή τη στιγμή η ξηρασία παρουσιάζεται σε μια δύσκολη περίοδο
λόγω της σκλήρυνσης του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, που εμποδίζει την αγορά και άφιξη στη χώρα υλικών που είναι απαραίτητα για την άμβλυνση των αποτελεσμάτων της ξηρασίας και επιπλέον εμποδίζει
χρηματοδοτήσεις, τον ερχομό καυσίμων και άλλων υλικών.
Τόνισε ότι αυτή είναι η 13η περίοδος έντονης ξηρασίας από το 1901 και ότι τους τελευταίους 12 μήνες δεν έβρεξε καθόλου σε 75 δήμους. Για τη μείωση του φαινομένου είπε ότι ανάμεσα σε άλλες δράσεις
θα δημιουργηθεί μια προσωρινή ομάδα εργασίας για την αντιμετώπισή της, θα βελτιωθεί όσο περισσότερο γίνεται η λειτουργία και συντήρηση της υδραυλικής υποδομής και θα εφαρμοστούν εναλλακτικές
τεχνολογίες. Επίσης, θα συνεχιστεί ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών ύδρευσης, θα αυξηθεί η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υπολειμμάτων νερού σε ορισμένους τομείς, κ.ά.
Το δεύτερο θέμα εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομίας και Σχεδιασμού, Αλεχάντρο
Χιλ, ο οποίος ενημέρωσε αρχικά ότι μέχρι τώρα το 2022, η κουβανική οικονομία παρουσιάζει μια μικρή
και σταδιακή ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προϊόντων. Το 2021 υπήρξε μια μείωση
του ΑΕΠ κατά 13%, αλλά ακόμα η Κούβα είναι μακριά από τα επίπεδα που βρισκόταν το 2018 και το
2019. Τόνισε ότι στο πλαίσιο της οικονομικο-κοινωνικής στρατηγικής υπάρχουν 158 μέτρα που επικεντρώνονται στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί και αν εφαρμοστούν, θα καλυφθεί το ετήσιο πλάνο που
έχει χαραχτεί.
Η οικονομικο-κοινωνική στρατηγική γεννήθηκε σαν ένας πυλώνας για τα ειδικά μέτρα που τέθηκαν
σε εφαρμογή τον Ιούλη του 2020 για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης κρίσης που προκάλεσε η
πανδημία και τα αποτελέσματα του αποκλεισμού που επιδεινώθηκε παραπέρα.
Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο τόνισε ότι η οικονομικο-κοινωνική στρατηγική δεν
ισχύει για όλη τη χώρα, πρέπει να αφορά τον κάθε δήμο προκειμένου να λύσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή του, γι’ αυτό και είναι απόλυτα απαραίτητη η λαϊκή συμμετοχή.
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«ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ»

Τ

ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

α «Παιδικά Σπιτάκια» άρχισαν να δημιουργούνται από τις
αρχές Ιούνη 2021 με στόχο να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα που υπάρχει στην Κούβα σε παιδικούς σταθμούς. Η
Κούβα έχει 1.086 παιδικούς σταθμούς με 141.690 παιδιά, ενώ
υπάρχουν και 56.000 εκκρεμείς αιτήσεις, αφού 29 δήμοι έχουν
μόνο έναν σταθμό.
Σύμφωνα με την Απόφαση 58/2021 του υπουργείου Παιδείας τέτοια σπιτάκια μπορούν να διαθέτουν όλα τα υπουργεία,
οι δημόσιοι οργανισμοί και τα ιδρύματα, αλλά και οι «νέες οικονομικές δομές, όπως οι μικροεπιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, καθώς και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και γενικά
οι συνεταιρισμοί».
Ήδη τα υπουργεία Δημόσιας Υγείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Βιομηχανίας, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και η Εθνική Ένωση Μικροαγροτών
διαθέτουν τέτοια σπιτάκια.
Όπως δήλωσε η Γιάμνα Γιαριλίν Κονσουέγρα Άγιλα, υπεύθυνη στην επαρχία Βίγια Κλάρα για την Προσχολική Εκπαίδευση, ο νέος θεσμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί εκεί πηγαίνουν τα παιδιά αντρών και
γυναικών που πριν ήταν περιορισμένες οι δυνατότητές τους να εργαστούν, αφού δεν είχαν κανέναν να φροντίζει για τα παιδιά τους ή έπρεπε να πληρώνουν μεγάλα ποσά για να βρουν μια γυναίκα να τα προσέχει.
Το ωράριο είναι από τις 6 και μισή το πρωί μέχρι τις 6 και μισή το απόγευμα. Ακολουθείται το ίδιο
πρόγραμμα με τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς, ωστόσο, εκτός από τα σπιτάκια σε οργανισμούς, τα
παιδιά πηγαίνουν στο σπίτι τους για το μεσημεριανό φαγητό, πράγμα που αυτή την εποχή κοιτάνε πώς θα
μπορούσε να λυθεί. Οι οργανισμοί, ανάλογα με τις υλικές και οικονομικές τους δυνατότητες, κατευθύνουν
πόρους για τη δημιουργία τους και τη συντήρησή τους και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, οι
γονείς βοηθάνε τη λειτουργία τους με δωρεές παιχνιδιών, σχολικού υλικού και μέσων εκπαίδευσης.
Για να κατατεθεί αίτηση για το
άνοιγμα ενός «παιδικού σπιτιού» οι
οργανισμοί οφείλουν να κάνουν οικονομική έρευνα για να αναλύσουν τα
αποθέματα που υπάρχουν και να εκτιμήσουν αν τα έσοδα καλύπτουν τα έξοδα, ώστε να εξασφαλίζεται το μέλλον
του θεσμού. Στην περίπτωση πολιτικών,
κοινωνικών και μαζικών οργανώσεων
ή μονάδων που χρηματοδοτούνται από
τον προϋπολογισμό, πρέπει να εκτιμηθεί να μην υπάρξουν υπερβολικά έξοδα
που να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Φυσικά, η λειτουργία των
«σπιτιών» δεν πρέπει να έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού και τα έσοδα-έξοδα πρέπει να
αποτυπώνονται στο ετήσιο πλάνο.
Οι οργανισμοί έχουν την ευθύνη να
επιλέξουν το χώρο, τα έπιπλα και τα
υλικά μέσα που απαιτούνται και ταυτόχρονα να φροντίζουν να μην υπάρχει
μεγάλη διαφορά από τους κανονικούς
παιδικούς σταθμούς.
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Η ΚΟΥ ΒΑ Σ Η Μ Ε ΡΑ

4ο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΚΚ ΚΟΥΒΑΣ-ΚΚ ΚΙΝΑΣ

Σ

τις 23 και 24 Μάρτη πραγματοποιήθηκε με
βιντεοδιάσκεψη το 4ο Θεωρητικό Σεμινάριο
μεταξύ του ΚΚ Κούβας και του ΚΚ Κίνας. Συζη-

τήθηκαν θέματα που αφορούν στη διάδοση της
ιστορικής μνήμης για τη διαπαιδαγώγηση των
νέων γενιών, τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών για την πολιτικο
-ιδεολογική ανατροπή, ο καθοδηγητικός ρόλος
του Κόμματος στη διαδικασία των οικονομικών
διαδικασιών, την πολιτική στελεχών και τους δεσμούς με τις μάζες, κ.ά.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Α

πό τις πωλήσεις προϊόντων που αφορούν στο νικέλιο, η Κούβα είχε το 2021περισσότερα έσοδα απ’
ό,τι προβλεπόταν, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από την COVID-19 στους εργαζόμενους και στο
διεθνές εμπόριο.
Στον απολογισμό της Επιχειρησιακής Ομάδας Cubaníquel, αναφέρθηκε η συμβολή από την εμπορευματοποίηση της παραγωγής των επιχειρήσεων Κομαντάντε Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και Κομαντάντε
Πέδρο Σότο Άλμπα, αυτή η τελευταία με μικτό κουβανο-καναδέζικο κεφάλαιο, της ανόδου της τιμής
του νικελίου στην παγκόσμια αγορά. Επίσης τονίστηκαν οι επιχειρησιακές δυσκολίες που υπάρχουν
στην εξόρυξη του μετάλλου, καθώς και τεχνικοί περιορισμοί στους φούρνους.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΚ ΚΟΥΒΑΣ

Ό

πως δήλωσε ο οργανωτικός γραμματέας και
μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, Ρομπέρτο Μοράλες Οχέδα, σε
επίσκεψή του στην Αγροτοκτηνοτροφική Επιχείρηση Γουατεμάλα στην επαρχία Ολγίν, η παραγωγή τροφίμων και η καλή γνώση των μέτρων που
υιοθετούνται γι’ αυτό αποτελούν προτεραιότητα
για την οικονομική στρατηγική της Κούβας και
το Κόμμα, γι’ αυτό και πραγματοποιούνται επισκέψεις από ομάδες της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής σε διάφορες επιχειρήσεις τροφίμων σ’ ολόκληρη τη χώρα για την ανταλλαγή
εμπειριών και κριτηρίων με τους εργαζόμενους
και τα διευθυντικά στελέχη.
Γίνεται έλεγχος του κόστους, ώστε να μην
επιβαρύνονται οι τιμές με τις ανεπάρκειες της
παραγωγής και οι επιχειρήσεις αναθεωρούν τα

περιττά έξοδα για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα και ενισχύουν τις ανταλλαγές τους με
τον ακαδημαϊκό τομέα, όπως συνέβη στην περιοχή Λα Χούλια, όπου ερευνητές και πανεπιστημιακοί φοιτητές προχώρησαν στην επεξεργασία
ενός συνόλου προτάσεων για την καλύτερη εκμετάλλευση του εδάφους και του νερού, με τη
χρήση δύο μηχανών ποτίσματος με αποτέλεσμα
καλύτερη σοδειά μπανάνας, καλαμποκιού, φασολιών, κολοκύθας και αγγουριών.
ΓΕΝΑΡΗΣ – ΦΛΕΒΑΡΗΣ – ΜΑΡΤΗΣ 2022 15

Η ΚΟΥ ΒΑ Σ Η Μ Ε ΡΑ

Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΣΤΕΛΝΕΙ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

84

νέα λεωφορεία για την Αβάνα έστειλε δωρεάν η Ιαπωνία στην Κούβα, που πριν από
την κυκλοφορία τους θα υποβληθούν σε τεχνική
εξακρίβωση ποιότητας και σε σχετική έγκριση.
Τα λεωφορεία στάλθηκαν από την ιαπωνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της Μη Επιστρεπτέας Οικο-

νομικής Βοήθειας
και πήγαν πρώτα
στην
Κολομβία,
όπου συναρμολογήθηκαν και στη
συνέχεια έφτασαν
το Γενάρη στην
Αβάνα, για να βοηθήσουν στη βελτίωση των
μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της
Ανατολικής Αβάνας.

ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Μ

ετά από διαδικασία επισκευών και συντήρησης,
τέθηκε το Μάρτη πάλι σε λειτουργία το εργοστάσιο νιτρικής σόδας αμμωνίου στη Νουεβίτας στην
επαρχία Καμαγουέι.
Το εργοστάσιο έχει πίσω του ζωή 50 χρόνων και
είναι μία από τις 14 κρατικές επιχειρήσεις που αποτελούν την Ομάδα Επιχειρήσεων της Χημικής Βιομηχανίας της Κούβας, μαζί με τις τρεις μεικτές επιχειρήσεις
που υπάρχουν. Πολλές από αυτές παρουσιάζουν δυσκολίες πράγμα που έχει άμεση απήχηση στην κουβανική οικονομία, αφού η παραγωγή τους συνδέεται άμεσα με στρατηγικούς τομείς, όπως είναι η
βιομηχανία ζάχαρης, η φαρμακευτική βιομηχανία, οι υδραυλικοί πόροι, ο τουρισμός, οι μεταφορές, οι
κατασκευές και η ελαφριά βιομηχανία.
Όλα αυτά φάνηκαν ακόμα πιο καθαρά όταν μια βλάβη που παρουσιάστηκε στο εργοστάσιο βιομηχανικών αερίων OxiCuba S.A. διέκοψε την παραγωγή για σχεδόν 100 ημέρες ιατρικού οξυγόνου, και
μάλιστα μέσα στο απώγειο της πανδημίας ανάμεσα στους μήνες Μάη και Σεπτέμβρη του 2021.

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Ό

πως αναφέρει η μεξικάνικη εφημερίδα Λα
Χορνάδα, το κουβανικό νευροπροστατευτικό φάρμακο Neural CIM, κατά του Άλτσχάιμερ,
που χορηγείται από τη μύτη, φαίνεται πως έχει
θετικές προοπτικές. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί στις φάσεις ΙΙ
και ΙΙΙ για 48 βδομάδες, έδειξαν ότι είναι ασφαλές και καλά ανεκτό, και δεν παρουσιάζει σοβαρές παρενέργειες.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΓΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η

επιχείρηση Φάμπρικ Αγιλάρ Νοριέγα στη
Σάντα Κλάρα μαζί με άλλα εργοστάσια της
Κούβας, θα παραγάγει το 2022 131 χαλύβδινους
πύργους για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού
υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί
η εισαγωγή διαφόρων συστατικών. Υπολογίζεται
ότι για κάθε πύργο που θα παράγεται, η Κούβα
θα πρέπει να εξοικονομεί 1.200 δολάρια.

ΑΘΗΝΑ

Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Σ

τις 20 Φλεβάρη, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης τίμησε τα 63 χρόνια
από τη νίκη της Κουβανικής Επανάστασης στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ με μια εκδήλωση που επικεντρώθηκε στο ζήτημα της υγείας. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν τα 12 έργα του ζωγράφου Τάκη Βαρελά, σχετικά με την ιστορία της Κούβας
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα χαιρετισμό της Πρέσβειρας της Κούβας στην Ελλάδα, Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα, και του ζωγράφου Τάκη Βαρελά, μέλους του ΔΣ του ΟΣΔΕΕΤΕ και μέλους
του ΔΣ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, εκπροσώπου του ΕΕΤΕ. Κατόπιν, το λόγο πήραν
οι δύο κύριοι ομιλητές, ο Νίκος Καρανδρέας, ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού, και η Ελένη Παπαγεωργίου, ιατρός παθολόγος στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς, που ανέλυσαν το σύστημα δημόσιας υγείας στην Κούβα.
Η Πρέσβειρα της Κούβας
ανάφερε ανάμεσα στα άλλα:
«Η εθνική ενότητα και η λαϊκή
συμμετοχή στις κύριες αποφάσεις της χώρας υπήρξε επιπλέον ουσιαστική για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στην
εχθρότητα των ΗΠΑ, που δεν
αποδέχονται να χάσουν την
κυριαρχία που είχαν πάνω
στην Κούβα και να υπάρχει
μια σοσιαλιστική επανάσταση σε αυτό που θεωρούν την
πίσω αυλή τους. Οι ΗΠΑ προσπάθησαν με κάθε τρόπο να
αποφύγουν να μπορέσει να αναπτυχθεί η Κούβα ελεύθερα. Γι’ αυτό χρησιμοποίησαν το γενοκτόνο
οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό, πέρα από την άμεση επίθεση και την
ιδεολογική ανατροπή, που εκφράζεται επιπλέον με πολυάριθμες εκστρατείες και ψευδείς χειραγωγήσεις για την κουβανική πραγματικότητα. (…) Ωστόσο, παρά τις αμέτρητες ζημιές που έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός, το Νησί ξεπέρασε τα αδύνατα οδηγώντας την αλληλεγγύη στα πιο απίθανα
μέρη του κόσμου, γιατί αν κάτι δεν μπόρεσε να φρενάρει ο αποκλεισμός είναι οι αλτρουιστικές και
διεθνιστικές αξίες του κουβανικού λαού. Σ’ αυτή την ιστορία ξεχωρίζει η πιο πρόσφατη εποποιία
της κουβανικής αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19, όταν περίπου
60 ιατρικές ταξιαρχίες της ομάδας Χένρι Ριβ έχουν ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε πολλές
χώρες του πλανήτη. Η Κούβα και οι επιστήμονές της έγραψαν επίσης ιστορία, ιδιαίτερα στον τομέα
της βιοτεχνολογίας, με τη δημιουργία 5 υποψηφίων εμβολίων, τρία από τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί σαν εμβόλια, για την αντιμετώπιση του ιού του Sars-Cov-2».
Και κατέληξε: «Ο κουβανικός λαός έχει συνείδηση του ρόλου του στην ιστορία και τη ζωή της
χώρας, και είναι διατεθειμένος να υπερασπιστεί τα επιτεύγματα της επανάστασης, που με τόση
προσπάθεια και θυσίες έχουν επιτευχθεί. Σ’ αυτή τη μάχη για την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία, οι
φίλοι της Κούβας στον κόσμο είχαν και έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε
ΓΕΝΑΡΗΣ – ΦΛΕΒΑΡΗΣ – ΜΑΡΤΗΣ 2022 17

Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ
βαθιά για όλη τη φιλία σας και τη διαρκή υποστήριξή σας και σας λέμε ότι η Κούβα θα εξακολουθήσει να αντιστέκεται και να προχωράει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου για όλους και
για το καλό όλων».
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του ζωγράφου Τάκη Βαρελά, που τα έργα
του για την ιστορία της Κούβας είχαν
αναρτηθεί στην αίθουσα. Πρόκειται για
12 έργα που κυκλοφόρησαν σε λεύκωμα με τίτλο «Η Κούβα δεν είναι μόνη
της!», που η έκδοσή του εντάχθηκε
στην καμπάνια συλλογής υπογραφών
της Ελληνικής Επιτροπής για την Απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στους Γιατρούς της Κούβας, και τα έσοδα από
την πώλησή του παραδόθηκαν για την
ενίσχυση της Κούβας.
Στο χαιρετισμό του τόνισε ανάμεσα
σε άλλα: «Πέρασαν 63 χρόνια από τη
νικηφόρα Κουβανέζικη Επανάσταση
και από τότε οι ΗΠΑ συνεχίζουν να
επιβεβαιώνουν την επιθετικότητά τους απέναντι σε ένα μικρό λαό όπως η Κούβα, η οποία ανάτρεψε όλα τα δεδομένα για τους ιμπεριαλιστές. Να είναι, δηλαδή, κυρίαρχη, ανεξάρτητη, ελεύθερη, να
ζει το λαό της, να προοδεύει, να μορφώνει τα παιδιά της, να είναι υγιείς. Και όλα αυτά δωρεάν! Να
αναπτύσσει τις επιστήμες και την έρευνα σε όλους τους τομείς, να παράγει τα δικά της φάρμακα
και τα δικά της εμβόλια και ταυτόχρονα να προσφέρει δωρεάν τα επιτεύγματά της σε όλους τους
λαούς που τα έχουν ανάγκη».
Και τελείωσε λέγοντας: «Η τέχνη, όπως σημείωσα παραπάνω, είναι κατ’ εξοχήν πολιτική πράξη.
Προϋποθέτει την ατομική έκφραση και τη συλλογική δράση. Από αυτή την άποψη, η συμμετοχή
μου στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, είναι δεδομένη. Υπό αυτή την έννοια, η ζωντανή
τέχνη σήμερα είναι ταυτόχρονα και ζωντανή δράση. Από εδώ προκύπτει η κίνηση έμπρακτης
αλληλεγγύης με τα 12 έργα του Λευκώματος «Η Κούβα δεν είναι μόνη!» ως μια απάντηση αλληλεγγύης. Το Λεύκωμα είναι ένα εργαλείο αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό που ήρθε και άναψε
επαναστατικές φωτιές πριν 63 χρόνια, φωτίζοντας σήμερα τους λαούς του κόσμου να ανάψουν τις
δικές τους φωτιές».
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι κύριοι ομιλητές, οι δύο γιατροί που επικεντρώθηκαν στο θέμα
της υγείας.
Ο Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου, Νίκος Καρανδρέας, αναφέρθηκε στην κατάσταση που είχε να αντιμετωπίσει στον τομέα της υγείας η νικηφόρα Κουβανική Επανάσταση και στα
μέτρα που πήρε για την ενίσχυσή του τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι σήμερα. Τόνισε ότι «αντίθετα
με την αστική μυθολογία για την αντιπαραγωγικότητα της σοσιαλιστικής οικονομίας, την αναποτελεσματικότητα και το υπέρμετρο κόστος των δημόσιων συστημάτων υγείας καθώς και για την
απόλυτη συνάρτηση της κατάστασης υγείας ενός πληθυσμού με τον πλούτο του, το 2005 η Κούβα
είχε να επιδείξει αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα των ΗΠΑ, δαπανώντας μόλις το 7,4% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός της που ήταν 2.300 δολάρια κατά κεφαλή, έναντι του 13,6% των
ΗΠΑ με ΑΕΕ 32.000 δολάρια/κεφαλή. Αντίστοιχα, τα έξοδα υγείας ανά άτομο ήταν 193 και 4.540
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δολάρια. Από τότε η σύγκριση έχει γίνει δυσμενέστερη για την πιο πλούσια καπιταλιστική χώρα».
Και συνέχισε λέγοντας: «Η μοναδικότητα του παραδείγματος της Κούβας, όπου μια μικρή χώρα
του Τρίτου Κόσμου κατορθώνει κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες να εξασφαλίσει στο λαό της
ένα σύστημα δημόσιας υγείας και δείκτες υγείας που όχι μόνο δεν υστερούν σε σύγκριση με εκείνους των ισχυρότερων καπιταλιστικών χωρών, αλλά και τους ξεπερνούν, δημιουργεί αισθήματα
απορίας και θαυμασμού σε φίλους και σε εχθρούς. Ακόμα περισσότερο, η διαχρονική διάθεση να
μοιραστεί με όσους λαούς έχουν ανάγκη –ανεξάρτητα με το αν οι κυβερνήσεις τους είναι φιλικές ή
όχι– τις δυνατότητές της στον τομέα της υγείας είναι αντικείμενο μιας μεγάλης πολιτικής, επιστημονικής, ακόμα και φιλοσοφικής συζήτησης».
Κατέληξε λέγοντας: «Στην Κούβα η διαδικασία δημιουργίας των σοσιαλιστικών δομών ήταν από
την αρχή συνδεδεμένη με την προσπάθεια ανάπτυξης της ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών,
με αντικατάσταση της ατομιστικής, αλλοτριωμένης συνείδησης από μια συνείδηση κοινωνικά προσανατολισμένη, όπου τα συμφέροντα του ενός δεν είναι ασύμβατα με εκείνα του άλλου, μα όπου,
αντίθετα, κυριαρχεί η αντίληψη της κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων,
μια θεώρηση των επιμέρους ατομικών δράσεων σαν κοινωνικά επωφελών, με κοινούς στόχους
και προσδοκίες. Όμως, η κοινωνική αυτή αντίληψη δεν περιορίζεται, ούτε είναι δυνατό να περιοριστεί στα όρια μιας μόνης κοινωνίας, ενός λαού, μιας και τα προβλήματα εθνικής και κοινωνικής καταπίεσης και οι αλληλεπιδράσεις τους είναι παγκόσμια. Αντίστοιχα, η διεθνιστική ιατρική
αλληλεγγύη της Κούβας είναι οργανικά δεμένη, τροφοδοτείται από και τροφοδοτεί ταυτόχρονα
τις προσπάθειες στήριξης και ανάπτυξης του υγειονομικού συστήματος, μέσα στις συνθήκες της
πανδημίας, αντιμετωπίζοντας συνάμα τις σοβαρές επιπτώσεις του ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού. Η
Κουβανική Επανάσταση με τα επιτεύγματά της, την περήφανη αντοχή της απέναντι σε πανίσχυρους αντιπάλους, με το διεθνισμό της, δείχνει πως τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν ένας λαός σπάσει
τα δεσμά του κεφαλαίου. Η επαναστατική διαδικασία είναι ικανή και αναγκαία για να αλλάξει
ο τύπος του ανθρώπου που δημιουργήθηκε σε χιλιετίες εκμετάλλευσης και που αποτυπώνει η
ρωμαϊκή ρήση «Homo homini lupus est», για να δημιουργηθεί μια προσωπικότητα που συνθέτει
διαλεκτικά τις προσδοκίες της με εκείνες της κοινωνίας ολόκληρης, το υποκείμενο του ριζικού
μετασχηματισμού της».
Η γιατρός Ελένη Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της COVID-19 από την κουβανική κυβέρνηση λέγοντας: «Τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης της πανδημίας είναι απλά
αποτέλεσμα ενός καλού συστήματος υγείας; Ή μιας καλής διαχείρισης; Μάλλον όχι! Είναι το αποτέλεσμα της πορείας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην Κούβα, είναι το αποτέλεσμα του σοσιαλιστικού τρόπου ανάπτυξης που αντανακλάται στην εξέλιξη του δημόσιου συστήματος υγείας, έτσι
ώστε να καλύπτει τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες τόσο σε κανονικούς, ας το πούμε έτσι, καιρούς
όσο και σε έκτακτες συνθήκες!»
Και συνέχισε: «Όταν στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον
COVID-19 πανδημία, στην Κούβα είχαν διαγνωστεί τα πρώτα 3 περιστατικά που ήταν εισαγόμενα
και αφορούσαν τουρίστες. Ήδη όμως, από τον Ιανουάριο, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει
το εθνικό σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης του COVID-19. Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε 500
δράσεις με συνεχή επικαιροποίηση και συμμετοχή όλων των κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς και των κοινοτικών και κοινωνικών οργανώσεων. Να το πούμε λίγο γλαφυρά: Όταν
ο λοιπός κόσμος και οι κυβερνήσεις του αντίκριζαν με δέος τον ιό, η Κούβα έθετε σε λειτουργία
τα γρανάζια… Σε κάθε περιοχή της χώρας ενεργοποιήθηκαν οι Επιτροπές Υπεράσπισης της Επανάστασης που αποτελούν τη δομή που αντιπροσωπεύει την πολιτική και κρατική εξουσία σε τοπικό επίπεδο. Οι επιτροπές αυτές προσάρμοσαν το εθνικό σχέδιο στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής
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με το στοιχείο-κλειδί της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας να είναι η πρόληψη.
Ας κατανοήσουμε αυτή τη στρατηγική επιλογή σε αντιπαραβολή με την ελληνική πραγματικότητα,
όπου οι περισσότερες δομές πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των δομών ΠΦΥ, τα ΚΥ, τα ιδιωτικά ιατρεία οικογενειακής ιατρικής κυριολεκτικά παρέλυσαν. Αυτή η ετοιμότητα, η εγρήγορση και
η αποτελεσματικότητα του σοσιαλιστικού κράτους και του δημοσίου συστήματος υγείας απέναντι
στην επέλαση της πανδημίας δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία: είχε στέρεο έδαφος τη μακροχρόνια ανάπτυξη του συστήματος υγείας προς όφελος του κουβανικού λαού στην κατεύθυνση της
κάλυψης των διευρυνόμενων αναγκών του! Ετοιμότητα, εγρήγορση και αποτελεσματικότητα που
τσαλάκωσαν ακόμα και τα πιο προηγμένα συστήματα υγείας στον κόσμο, κάνοντας για άλλη μια
φορά ορατή και ευκολονόητη την αντίθεση σοσιαλισμού-καπιταλισμού!»
Τόνισε, ακόμα, ότι «αμέσως μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω του COVID-19,
παρασκευάστηκε συγκεκριμένο διαγνωστικό τεστ στο νησί, μέσω προηγμένων μοριακών τεχνικών,
ενσωματώνοντας τη συσσωρευμένη επιστημονική εμπειρία της χώρας και του Κέντρου Ανοσοδοκιμασιών. (…) Με την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων COVID-19 στην Κούβα, το Εθνικό Κέντρο
Βιοπαρασκευασμάτων (BioCen) αφιερώθηκε στην κατασκευή πολλών από τα κύρια φάρμακα της
βιοτεχνολογικής βιομηχανίας που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων SARS-COV-2.
Πάνω από 20 κουβανικά φάρμακα περιλήφθηκαν εξαρχής σε πρωτόκολλα για τη θεραπεία και την
πρόληψη του COVID-19. Για παράδειγμα, η ανθρώπινη ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη ALFA 2B
συμπεριλήφθηκε σε πρωτόκολλα θεραπείας από την εμφάνιση των πρώτων περιπτώσεων, με σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση των θανάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δημόσιας
Υγείας (MINSAP), από τις 14 Απριλίου 2020, το 93,4% των ασθενών που ήταν φορείς του νέου
ιού SARS-COV-2 είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με αυτό το φάρμακο και μόνο το 5,5% έφτασε σε
σοβαρή κατάσταση. Το ποσοστό θνησιμότητας που αναφέρθηκε εκείνη την ημερομηνία ήταν 2,7%,
ενώ στους ασθενείς που έλαβαν αυτή τη θεραπεία το ποσοστό ήταν 0,9%. Μοντέλα που σχεδιάστηκαν από το τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Αβάνας, σε συνεργασία
με άλλα ιδρύματα, χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της εξέλιξης της επιδημίας. Η ανάπτυξη
από τους ερευνητές της BioCen του πρώτου μέσου μεταφοράς για ιούς (BTV) που παράγεται στην
Κούβα, που χρησιμοποιείται στη συλλογή και μεταφορά ρινοφαρυγγικών και στοματοφαρυγγικών δειγμάτων ασθενών για τη διάγνωση του SARS-COV-2, μπορεί να περιγραφεί ως πραγματικό
ορόσημο. Η δημιουργία του πρώτου πρωτοτύπου κουβανικού αναπνευστήρα για υποβοηθούμενη
αναπνοή. Από το Ινστιτούτο Αιματολογίας και Ανοσολογίας, το Μάιο, ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές
θεραπείας με βλαστικά κύτταρα των πνευμονικών επακόλουθων σε ασθενείς που αναρρώνουν
από τον COVID-19. Περισσότερα από 80 ερευνητικά έργα που σχετίζονται με τον COVID-19 έχουν
ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη από το ξέσπασμα της πανδημίας. Οκτώ κουβανοί πανεπιστημιακοί επιλέχθηκαν ως διεθνείς σύμβουλοι για την καταπολέμηση της νόσου σε όλο τον κόσμο».
Και έκλεισε την ομιλία της λέγοντας: «Η επιδημία του κορονοϊού αποτέλεσε μια πρόκληση για τα
συστήματα υγείας παγκοσμίως. Και η Κούβα υπέστη συνέπειες αλλά φάνηκε, όπως επιχειρήθηκε
από την ομιλία, ότι ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής είναι ο μόνος που μπορεί πραγματικά να
εξασφαλίσει δημόσιο σύστημα υγείας τέτοιο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, που να μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά τη ζωή και την
υγεία του λαού. Και αυτό ακριβώς γιατί η υγεία δεν αντιμετωπίζεται με κριτήριο το κέρδος ή το
κόστος όφελος. Τιμάμε τα 63 χρόνια από την κουβανική επανάσταση, τιμάμε τον κουβανικό λαό
και τους υγειονομικούς του, τιμάμε το σοσιαλισμό!»
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση ενός σύντομου κουβανικού μουσικού βίντεο
για τον κορονοϊό, με τίτλο «Η δύναμη μιας χώρας».
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 63 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ε

κδήλωση για τα 63 χρόνια από τη νίκη της Κουβανικής Επανάστασης πραγματοποιήθηκε στις 12 Μάρτη από την Επιτροπή
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ) και τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης,
στην αίθουσα «Μανώλης Ανδρόνικος» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
Μίλησαν ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ, Μιχάλης Μιχαήλ, και ο
Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Αποστόλης Σκούφας. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΥΕΘ αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην
Ουκρανία, κατάγγειλε την εισβολή της Ρωσίας και κάλεσε «τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα, τους νέους και τις νέες, κόντρα στις πολεμοκάπηλες σημαίες των αστών, να υψώσουν τη σημαία της ειρήνης και
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συναδέλφωσης των ανθρώπων του μόχθου, της φιλίας και της συνεργασίας των
λαών».
Ο Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού στην ομιλία του ανέφερε μιλώντας για την έμπρακτη αλληλεγγύη του Συνδέσμου: «Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του
κουβανικού λαού, καταδικάζοντας στην πράξη τις αντεπαναστατικές–υπονομευτικές ενέργειες ενάντια στην Κούβα.
Πραγματοποιήσαμε δυναμικές διαδηλώσεις έξω από το Προξενείο των ΗΠΑ, δείχνοντας ότι, παρά τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, το κίνημα αλληλεγγύης μπορεί να πετύχει πολλά. Τον περασμένο Δεκέμβρη ο Σύνδεσμός μας
κατήγγειλε δημόσια τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις ενάντια στην Κούβα από ομάδα ευρωβουλευτών, που επιχείρησαν
με «ψηφίσματα» να συκοφαντήσουν και να δυσφημίσουν το Νησί
της Επανάστασης».
Και συνέχισε: «Σήμερα, η στήριξη στις αρχές και τις αξίες της
Κουβανικής Επανάστασης είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Απαιτείται να υψώσουμε φωνή υπεράσπισης και αλληλεγγύης προς τον
κουβανικό λαό και την κυβέρνησή του, να καταδικάσουμε με τον
πιο κατηγορηματικό τρόπο την ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ
απέναντι στο νησί της Επανάστασης. Η έμπρακτη αλληλεγγύη είναι
καθήκον και χρέος μας. Η αλληλεγγύη είναι το μεγαλύτερο όπλο
των λαών. Αν εκλείψει θα είναι το τέλος του ανθρώπινου γένους.
Ζητούμε την άμεση άρση του αποκλεισμού και όλων των κυρώσεων κατά της Κούβας!
Να μπει τέλος στις ιμπεριαλιστικές προβοκάτσιες!
Κάτω τα χέρια από την Κούβα!
Η Κούβα δεν είναι μόνη της! Με την αλληλεγγύη των λαών η Κούβα θα νικήσει!»
Καταλήγοντας, ανέφερε: «Εν όψει της ολοκλήρωσης της θητείας δύο καλών φίλων του λαού μας και του Συνδέσμου μας, της Πρέσβειρας της Κούβας στη χώρα μας, Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες, και του Προξένου, Χοσέ Οριόλ
Μαρέρο Μαρτίνες, θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για τη θετική και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε όλα
αυτά τα χρόνια. Είμαστε βέβαιοι ότι κατά την επιστροφή τους στην όμορφη και περήφανη πατρίδα τους θα μεταφέρουν
στο λαό τους το μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης του δικού μας λαού. Ευχόμενοι καλή τους επιτυχία στις νέες τους
θέσεις, θα θέλαμε να τους προσφέρουμε από ένα αναμνηστικό δώρο».
Τα δώρα ήταν αντίγραφο του δίσκου της Φαιστού και ενός κυκλαδίτικου αγαλματιδίου.
Η Πρέσβειρα της Κούβας ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη του και ανέφερε τις δυσκολίες που
περνάει ο κουβανικός λαός λόγω της έντασης του αποκλεισμού, των προβοκατόρικων ελιγμών που προωθούν οι
ΗΠΑ σε βάρος της Κούβας και της πανδημίας και κατέληξε λέγοντας: «Ο κουβανικός λαός έχει επίγνωση του ρόλου
του στην ιστορία και τη ζωή της χώρας του και είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα επιτεύγματα της Επανάστασης, που με
τόση προσπάθεια και θυσίες έχει καταφέρει να κατακτήσει».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από τον Βασίλη Κασούρα και τους Duo Los Capos.
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ριάντα χρόνια μετά την επικράτηση της αντεπανάστασης στη Σοβιετική Ένωση και την ανατροπή του σοσιαλισμού, ένας ακόμη ιμπεριαλιστικός πόλεμος ξεσπά σε ευρωπαϊκό έδαφος, μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιμπεριαλιστών, των ευρωατλαντικών δυνάμεων (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) από τη μια και
της καπιταλιστικής Ρωσίας από την άλλη, για τα μερίδια των αγορών, τους δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και τις
σφαίρες επιρροής, οδήγησαν στην τωρινή πολεμική σύγκρουση.
Επιβεβαιώνεται, για άλλη μια φορά, ότι ο πόλεμος αποτελεί τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με άλλα, βίαια
μέσα. Αποδεικνύεται ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, με την καταστροφή και το θάνατο που προκαλεί, είναι «γέννημα» του καπιταλιστικού ανταγωνισμού.
Οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για περικύκλωση της Ρωσίας, η απόφαση της κυβέρνησης Πούτιν να αναγνωρίσει τις αποσχισθείσες περιοχές του Ντονμπάς και η συγκέντρωση μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων αποτέλεσαν όλα στοιχεία στην κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.
Οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που έζησαν επί δεκαετίες ειρηνικά στο πλαίσιο της ΕΣΣΔ, δεν έχουν να
χωρίσουν τίποτε. Τα συμφέροντα των λαών δεν βρίσκονται στη συστράτευση πίσω από τον έναν ή τον άλλο ιμπεριαλιστή, πίσω από τις ευρωατλαντικές δυνάμεις ή πίσω από τη Ρωσία. Αντίθετα, η απάντηση στο νέο σφαγείο
που στήνεται στην Ουκρανία πρέπει να είναι μόνο μια: ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. Να καταδικαστούν
οι αστικές τάξεις και κυβερνήσεις των χωρών που οδηγούν τους λαούς στον πόλεμο και την αλληλοσφαγή.
Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα τυχοδιωκτικά ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην Ανατολική Ευρώπη και
απαιτεί:
▶ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
▶ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΝΑ
ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
▶ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΜΗ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Η ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
▶ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΕ
Καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία και το λαό
της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής να δυναμώσει το αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό κίνημα συμμετέχοντας ενεργά στις κινητοποιήσεις ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Θεσσαλονίκη, 24/2/2022
Εκ μέρους του ΔΣ
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