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• Πρωτομαγιά στην Αβάνα
• Δήλωση της κυβέρνησης για τη Διάσκεψη της Αμερικής
• Ολοκληρώθηκε ο απολογισμός του ΚΚ Κούβας
• Ομιλία του Μιγέλ Δίας Κανέλ στη Συνάντηση Αλληλεγγύης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΚΚ ΚΟΥΒΑΣ

Σ

τις 9 Απρίλη, ολοκληρώθηκε ο απολογισμός του
ΚΚ Κούβας, με τη Συνέλευση Απολογισμού στην
Επαρχία της Αβάνας που πραγματοποιήθηκε με
την προεδρία του Α΄ Γραμματέα και προέδρου της
χώρας, Μιγέλ Δίας-Κανέλ, που δήλωσε ανάμεσα σε
άλλα: «Σήμερα ολοκληρώνεται στην Αβάνα η βαθιά
διαδικασία απολογισμού του Κόμματός μας. Γυρίσαμε σχεδόν ολόκληρη την Κούβα. Είδαμε δραστήρια
μέλη, στο επίκεντρο της λύσης των προβλημάτων
της χώρας».
Η Συνέλευση αυτή αποτέλεσε την ολοκλήρωση του κύκλου των κομματικών συνελεύσεων που
πραγματοποιήθηκαν από τις 11 Μάρτη ως τις 9
Απρίλη σε όλες τις επαρχίες της Κούβας και παρακολούθησαν ανώτερα στελέχη του Κόμματος, μέλη
του Πολιτικού Γραφείου, της Γραμματείας και στελέχη της κυβέρνησης.
Ο Λουίς Αντόνιο Τόρες
Ιρίμπαρ διάβασε την εισήγηση και οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο τι έχει επιτευχθεί και τι παραμένει ακόμα
προς επίλυση σε ό,τι αφορά
την εφαρμογή όσων έχουν
συμφωνηθεί στο 8ο Συνέδριο
του Κόμματος και των Κατευθυντήριων Γραμμών της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Πολιτικής. Όπως ειπώθηκε, η
δουλειά του Κόμματος αυτή την περίοδο χαρακτηρίστηκε από την εφαρμογή νέων μεθόδων σε ό,τι
αφορά την παρακολούθηση των κομματικών οργανώσεων με στόχο την αύξηση της υπευθυνότητάς
τους και της μαχητικότητάς τους. Οι προτεραιότητες
σχετίζονταν με τις κύριες πολιτικές, οικονομικές και
κοινωνικές δραστηριότητες με σημαντική επίδραση
στη ζωή του πληθυσμού, αλλά και με τον έλεγχο της
κατάστασης των κομματικών μελών, την αύξηση
των μελών του Κόμματος για την εξασφάλιση της
συνέχισης της Επανάστασης.
Στην προετοιμασία και διεξαγωγή των Απολογιστικών Συνελεύσεων των 15 Δημοτικών Επιτροπών
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της Αβάνας συμμετείχαν περίπου 64.000 άτομα. Οι
προτάσεις και οι ανησυχίες τους εμπλούτισαν τα
θέματα που επρόκειτο να συζητηθούν, κυρίως τα
μέτρα που προτείνονται για να προχωρήσουν με
μεγαλύτερη ταχύτητα στο στόχο να γίνει η δουλειά
των κομματικών οργανώσεων πιο συμμετοχική και
να δυναμώσει ακόμα περισσότερο ο συστηματικός
δεσμός ανάμεσα στα στελέχη του Κόμματος, της κυβέρνησης και των οργανώσεων με το λαό.
Σε ό,τι αφορά την οικονομία σε επίπεδο επαρχίας, το ΚΚ Κούβας δουλεύει στην εφαρμογή των 43
μέτρων για την ενίσχυση της Σοσιαλιστικής Κρατικής Επιχείρησης και στην πολιτική εξασφάλισή
της που παρουσιάζουν θετικές αλλαγές σε μια σειρά τομείς. Και ανάφερε σαν παράδειγμα την OSDE
BIOCUBAFARMA, που αναπτύσσει έναν τομέα
υψηλής ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας σε διεθνές επίπεδο. Στην
τοπική ανάπτυξη, το Κόμμα
δουλεύει για να δημιουργηθούν οι βάσεις και να γίνουν
βήματα για μια πιο αποτελεσματική εδαφική ανάπτυξη.
Εγκρίθηκαν 125 προγράμματα τοπικής ανάπτυξης και
ήδη προχωράνε 400 άλλα.
Όπως είπε στην ομιλία του
ο Α΄ Γραμματέας του ΚΚ Κούβας Μιγέλ Δίας-Κανέλ, αναφερόμενος στις Συνελεύσεις, το Κόμμα δεν έφτασε εδώ
για να αρχίσει να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Αντίθετα, μετά το 8ο Συνέδριο κάθε επαρχία δούλεψε τις ιδιαίτερες στρατηγικές της για την
εφαρμογή των αποφάσεων, δόθηκε συνέχεια και
σήμερα ύστερα από μια ώριμη συζήτηση καθορίζονται αυτές οι ιδέες, οι αντιλήψεις και οι οδηγίες και
μεταβάλλονται σε συγκεκριμένες ενέργειες. Τόνισε
ότι οι εισηγήσεις παντού «ήταν κριτικές, αντικειμενικές, ρεαλιστικές», έδειχναν το κύρος του Κόμματος, γιατί έπιαναν τα κύρια προβλήματα που πρέπει
να αντιμετωπίσει ο πληθυσμός στην καθημερινή του
ζωή και πρέπει να λύσει το Κόμμα. Ωστόσο, θύμισε

ότι «είμαστε μόνο στην αρχή, γιατί ο δρόμος για να
γίνουν αποτελεσματικές οι αποφάσεις του 8ου Συνεδρίου απαιτεί να γίνουν πιο ακριβείς και να γίνουν
ενέργειες που να εμπλέκουν κυρίως ένα μεγάλο
τμήμα της κοινωνίας».
Τόνισε ακόμα, ότι όλη η διαδικασία του απολογισμού πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια πολύπλοκη
συγκυρία, για τρεις βασικούς λόγους: α) Έχει γίνει
ακόμα πιο σκληρός ο οικονομικός, εμπορικός και
χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει
η κυβέρνηση των ΗΠΑ, β) η επιθετικότητα του βορειοαμερικάνικου ιμπεριαλισμού εκδηλώνεται με
όρους μη συμβατικού πολέμου, προσπαθώντας να
εφαρμοστούν τα χαρακτηριστικά των περίφημων
«χρωματιστών επαναστάσεων» με καμπάνιες που
βασίζονται σε παραπληροφόρηση και ψέματα, και γ)
η πανδημία και η απαγόρευση στην Κούβα να αποκτήσει εμβόλια, φάρμακα, μηχανήματα και άλλα υλικά στη χειρότερη στιγμή σε συνδυασμό με την περίφημη αντικουβανική καμπάνια SOS Cuba.
«Όλα αυτά τα στοιχεία αλληλοσυνδεδεμένα, δεμένα και συγκλίνοντας μεταξύ τους, μας έφεραν
σε μια δύσκολη οικονομικο-κοινωνική κατάσταση,
όπου κυριαρχούν οι ελλείψεις στον εφοδιασμό, κυρίως φαρμάκων, τροφίμων, μαζί με τα προβλήματα
με την παροχή νερού, τον πληθωρισμό, τις υψηλές τιμές, τις ατέλειωτες ουρές, τις μεταφορές, την
αστάθεια στις υπηρεσίες ηλεκτρισμού και ενέργειας,
κι όλα αυτά δημιούργησαν δυσαρέσκεια στον πληθυσμό». Τόνισε ότι το ΚΚ Κούβας θα εξακολουθήσει
να αγωνίζεται για «την ανεξαρτησία, την κυριαρχία,

τη σοσιαλιστική δημοκρατία, την ειρήνη, την οικονομική αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τις
κατακτήσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης, που είναι
ο σοσιαλισμός μας».
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, το Κόμμα
«πρέπει να διατηρήσει την παράδοση της κριτικής
στο εσωτερικό του και γι’ αυτό πρέπει να αναπτύξουμε την πιο πλατιά λαϊκή συμμετοχή σε όλες τις
διαδικασίες μας και στη λήψη των αποφάσεων»,
ανέφερε και τόνισε τον πολύ σημαντικό ρόλο που
έχουν να παίξουν οι νέοι για την ενότητα και συνέχιση της οικοδόμησης του σοσιαλισμού.
Μετά την ανάγνωση της εισήγησης, πολλά στελέχη αναφέρθηκαν στη σημασία που έχει η δουλειά
με τους νέους και η συμμετοχή τους στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Αβάνα.
Μάλιστα, ο αντιπρόσωπος Αγιούμπαν Γκουτιέρες
Κιντανίγια, πρώτος γραμματέας του Κόμματος στο
Πανεπιστήμιο της Αβάνας, πρότεινε να αλλάξει ο
τρόπος με τον οποίο τα μέλη του Κόμματος έρχονται
σε επαφή με τους νέους, πράγμα που πρέπει να ξεκινήσει από τις ίδιες τις κομματικές οργανώσεις.
Η Επαρχιακή Συνέλευση του Κόμματος στην
Αβάνα εξέλεξε την Επαρχιακή Επιτροπή και το
Εκτελεστικό της Γραφείο και επιβεβαίωσε τον Λουίς
Αντόνιο Τόρες Ιρίμπαρ σαν πρώτο γραμματέα της
Επαρχιακής Επιτροπής της Αβάνας. Η Συνέλευση
ολοκληρώθηκε με την ψήφιση της εισήγησης και
του προγράμματος δράσης για την κομματική δουλειά στην πρωτεύουσα.
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ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ
ΣΤΙΣ 8-10 ΙΟΎΝΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΟΣ ΆΝΤΖΕΛΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Η 9Η ΣΎΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΉΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ, ΧΩΡΊΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ ΚΟΎΒΑΣ, ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΈΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΑΡΆΓΟΥΑΣ,
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΧΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΊ, ΑΦΟΎ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΤΟΝ «ΆΞΟΝΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΎ», ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ. Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΥΤΉ, ΠΟΥ ΚΑΛΎΦΤΗΚΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΌΜΑ ΦΟΡΆ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΌΗΤΟ ΠΡΌΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΈΛΛΕΙΨΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ» ΠΡΟΚΆΛΕΣΕ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΈΔΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ ΠΟΛΛΏΝ ΧΩΡΏΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΉΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ.
Λίγες μέρες πριν, η κυβέρνηση της Κούβα δημοσίευσε την παρακάτω δήλωση:

ΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Η

κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας κατάχρηση του προνομίου που της προσφέρει η ιδιότητά της σαν χώρα οικοδεσπότης,
αποφάσισε έγκαιρα να αποκλείσει την Κούβα, τη Βενεζουέλα και τη Νικαράγουα από την 9η Διάσκεψη
της Αμερικής, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη
του Λος Άντζελες αυτό τον Ιούνη. Αρνήθηκε να
ανταποκριθεί στις δίκαιες διαμαρτυρίες πολυάριθμων κυβερνήσεων για να αλλάξει αυτή την απαράδεκτη θέση που κάνει διακρίσεις.
Δεν υπάρχει ούτε μία αιτία που να δικαιολογεί
τον αντιδημοκρατικό και καταχρηστικό αποκλεισμό
οποιασδήποτε χώρας του ημισφαίριου από αυτή την
ηπειρωτική συνάντηση. Είναι κάτι για το οποίο τα
έθνη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής
είχαν προειδοποιήσει από την 6η Διάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στην Καρταχένα δε Ίντιας το
2012.
Ο Πρόεδρος Μιγέλ Δίας-Κανέλ Μπερμούδες είπε
ήδη στις 25 Μάη ότι δεν θα έπαιρνε μέρος. Ήταν
μια σταθερή απόφαση της Κούβας αν δεν προσκαλούνταν όλες οι χώρες του ημισφαίριου με βάση την
ισότητα.
Ανάμεσα στην υπεροψία, το φόβο να ακουστούν
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άβολες αλήθειες, την προσπάθεια να αποφευχθεί να
συζητηθούν στη σύνοδο τα πιο επείγοντα και περίπλοκα ζητήματα του ημισφαιρίου, και τις ίδιες τις
αντιθέσεις του εύθραυστου και πολωμένου πολιτικού συστήματος, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέλεξε και
πάλι τον αποκλεισμό σαν μέσο για να προσπαθήσει
να πετύχει μια σύνοδο χωρίς συγκεκριμένες συνεισφορές, αλλά επωφελή για την εικόνα του ιμπεριαλισμού.
Είναι γνωστές οι έντονες ενέργειες υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ απέναντι σε κυβερνήσεις της περιοχής, για να συγκρατηθεί
η πρόθεση πολλών να απουσιάσουν από τη σύνοδο
αν δεν προσκληθούν όλοι. Αυτές οι ενέργειες συμπεριλάμβαναν ανήθικες πιέσεις, εκβιασμούς, απειλές
και βρώμικες μανούβρες εξαπάτησης. Είναι συνηθισμένες πρακτικές του ιμπεριαλισμού που αντανακλούν την παραδοσιακή περιφρόνησή του απέναντι
στις χώρες μας. Αξίζουν την πιο ενεργή απόρριψη.
Η Κούβα ευχαριστεί και σέβεται την αξιοπρεπή,
θαρραλέα και νόμιμη θέση πολυάριθμων κυβερνήσεων για την υποστήριξη της συμμετοχής όλων, με
ίσους όρους.
Η ηγεσία του προέδρου του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ αξίζει ιδιαίτερη αναγνώριση. Ξεχωρίζουμε την ξεκάθαρη και έγκαιρη στάση
των χωρών μελών της CARICOM ενάντια στους
αποκλεισμούς, καθώς και την αποφασιστική στάση
του προέδρου της Βολιβίας, Λουίς Άρσε Κατακόρα
και της προέδρου της Ονδούρας Σιομάρα Κάστρο.
Η θέση της Αργεντινής σαν προέδρου της CELAC
εκφράζει την πλειοψηφική άποψη της περιοχής
ενάντια σε μια επιλεκτική Διάσκεψη, όπως δήλωσαν δημόσια και ιδιωτικά πολλές κυβερνήσεις της
Νότιας και Κεντρικής Αμερικής.
Αυτή η γνήσια και αυθόρμητη αλληλεγγύη, μπροστά στην ενέργεια διακρίσεων των ΗΠΑ ενάντια σε

χώρες της περιοχής, αντικαθρεφτίζει τα αισθήματα
των λαών της Δικής μας Αμερικής. Οι ΗΠΑ υποτίμησαν την υποστήριξη στην Κούβα στην περιοχή,
ενώ προσπάθησαν να επιβάλουν την πολιτική τους
εχθρότητα προς την Κούβα, που έχει απορριφθεί μονομερώς και παγκόσμια, σαν να ήταν μια συναινετική θέση στο ημισφαίριο, αλλά η συζήτηση για τη
διαδικασία προσκλήσεων έδειξε το αντίθετο.
Η 21η Διάσκεψη της ALBA, που πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα στις 27 Μάη αποτέλεσε, χωρίς
περιστροφές, την απόρριψη στους αποκλεισμούς και
την επιλεκτική και με διακρίσεις μεταχείριση.
Αποκλεισμοί αυτού του είδους επιβεβαιώνουν ότι
οι ΗΠΑ αντιλήφθηκαν και χρησιμοποίησαν αυτό το
μηχανισμό διαλόγου υψηλού επιπέδου σαν εργαλείο του ηγεμονικού τους συστήματος στο ημισφαίριο, στο στιλ του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών
(ΟΑΚ), της Διαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας
Βοήθειας (TIAR) και άλλων οργανισμών που έχουν
δημιουργηθεί τον 20ο αιώνα για να μειώσουν την
ανεξαρτησία, να περιορίσουν την κυριαρχία των
εθνών της περιοχής και να εμποδίσουν τις φιλοδοξίες για ενότητα και ολοκλήρωση της Λατινικής
Αμερικής και Καραϊβικής.
Αποτελούν κομμάτι της προσπάθειας για εφαρμογή του Δόγματος Μονρόε και για προώθηση του
αποκλεισμού σαν όπλου διάσπασης με στόχο ξεκάθαρα πολιτικά, εκλογικά συμφέροντα, αλλά
και για κυριαρχία.
Δεν μπορεί να μιλάει κανείς για «Αμερική»
χωρίς να περιλαμβάνει όλες τις χώρες που
αποτελούν το ημισφαίριο. Αυτό που απαιτεί η
περιοχή μας είναι συνεργασία, όχι αποκλεισμό.
Αλληλεγγύη, όχι μικρότητες. Σεβασμό, όχι υπεροψία. Κυριαρχία και ελεύθερη απόφαση, όχι
υποταγή.
Είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι τα κείμενα που πρόκειται να ψηφιστούν στο Λος
Άντζελες θα είναι μακριά από τα πραγματικά
προβλήματα της περιοχής και στην πραγματικότητα θα είναι άχρηστα και αδιάφορα, πέρα
από την προσπάθεια να δοθεί στον Οργανισμό
Αμερικανικών Κρατών ένα υπερεθνικό προνόμιο να αποφασίζει για τη νομιμότητα ή μη
των εκλογικών διαδικασιών και για την επι-

βολή στις κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής και
της Καραϊβικής κατασταλτικών συμπεριφορών που
κάνουν διακρίσεις και επιβάλλουν αποκλεισμούς
ενάντια στους μετανάστες.
Ξέρουμε ότι η φωνή της Λατινικής Αμερικής και
της Καραϊβικής, όπως στο παρελθόν, θα ακουστεί
αυτές τις μέρες στο Λος Άντζελες, με τη θαυμαστή
και κάθετη απουσία βασικών ηγετών, που διαθέτουν
τεράστιο πολιτικό, ηθικό κύρος και την αναγνώριση
των λαών τους και του κόσμου.
Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι οι ηγέτες της
περιοχής που θα αποφασίσουν να πάνε, θα ξέρουν
να δικαιολογήσουν με αξιοπρέπεια ότι οι ΗΠΑ δεν
μπορούν να μεταχειρίζονται τους λαούς μας με τον
τρόπο που το έκαναν τον 20ο αιώνα.
Η Κούβα στηρίζει τις γνήσιες προσπάθειες για
την προώθηση της ολοκλήρωσης που να βασίζεται
στην πολιτισμένη συμβίωση, την ειρήνη, το σεβασμό
στη διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη σε όλο το
ημισφαίριο. Έχει ένα έρεισμα που αναγνωρίζεται
πλατιά ότι υποστηρίζει και συμβάλλει χωρίς επιφυλάξεις όλες τις νόμιμες πραγματικές και συγκεκριμένες λύσεις στα πιο πιεστικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι λαοί μας. Η πραγματικότητα που
μας παρουσιάζεται σήμερα απέχει πολύ απ’ αυτές τις
επιθυμίες.
Αβάνα, 6 Ιούνη 2022
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΑ 61 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
"Σήμερα είναι παρούσα εδώ η γενιά που πολέμησε στον Κόλπο των
Χοίρων, αλλά βρίσκονται και οι
νέες γενιές μαχητών, εργαζομένων
και φοιτητών που αγωνίζονται
καθημερινά στα διάφορα μέτωπα
πάλης, εργασίας και σπουδών, δείχνοντας έτσι τη στήριξή τους στο
σοσιαλιστικό πρόγραμμα"

Σ

το σημείο ακριβώς όπου στις 16 Απρίλη του 1961, πριν από 61 χρόνια, ο
Φιδέλ Κάστρο ανακήρυξε το σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Κουβανικής Επανάστασης, δηλαδή στη γωνία των οδών
23 και 12 στην Αβάνα, συγκεντρώθηκε
το Σάββατο, 16 Απρίλη, μεγάλος αριθμός
στελεχών και απλών ανθρώπων για να
τιμήσουν με μια πολιτικο-πολιτιστική εκδήλωση το ιστορικό αυτό γεγονός.
Παραβρέθηκαν ο Μιγέλ Δίας-Κανέλ,
Α’ Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας
και πρόεδρος της χώρας, ο Ρομπέρτο
Μοράλες Οχέδα, μέλος του ΠΓ και Οργανωτικός Γραμματέας του Κόμματος,
άλλα μέλη του ΠΓ, μέλη της κυβέρνησης, υπεύθυνοι της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών (UJC), του Συνδέσμου Μαχητών της Κουβανικής Επανάστασης, των Επαναστατικών
Ένοπλων Δυνάμεων (FAR), του Υπουργείου Εσωτερικών (MININT) και πολλοί άλλοι, για να
τιμήσουν την ημέρα της ταφής όσων σκοτώθηκαν από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην
Αβάνα, λίγο πριν από την αποβίβαση των μισθοφόρων στον Κόλπο των Χοίρων. Αυτή τη μέρα,
ο Φιδέλ ανακοίνωσε στο συγκεντρωμένο πλήθος: «Αυτό είναι που δεν μπορούν να μας συγχωρήσουν, ότι βρισκόμαστε εδώ, κάτω από τη μύτη τους, και ότι έχουμε κάνει μια σοσιαλιστική
επανάσταση κάτω από την ίδια τη μύτη των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι αυτή τη σοσιαλιστική
επανάσταση την υπερασπιζόμαστε μ’ αυτά τα όπλα, και ότι αυτή τη σοσιαλιστική επανάσταση την
υπερασπιζόμαστε με την ανδρεία με την οποία χτες το αντιαεροπορικό πυροβολικό μας έκανε
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κόσκινο από τις σφαίρες μας τα επιθετικά αεροπλάνα».
Μιλώντας στην εκδήλωση εκπροσωπώντας τους τότε πολιτοφύλακες, που έσπευσαν να προετοιμαστούν για την εισβολή των μισθοφόρων, όπως τους κάλεσε ο Φιδέλ, ο απόστρατος λοχαγός
Αλμπέρτο Κάμπος Αμπρέου, θυμήθηκε, όπως είπε, «μια θάλασσα λαού και πολιτοφυλάκων [που]
συγκεντρώθηκε εδώ για να αποχαιρετήσουν τους νεκρούς και να δείξουν στον κόσμο τη στήριξη στην Επανάσταση. (…) Σ’ αυτό το μέρος, οι πολιτοφύλακές μας ορκίστηκαν να υπερασπίσουν
τη Σοσιαλιστική μας Επανάσταση, τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και ακολούθησαν τη διαταγή
της γενικής επιστράτευσης για την άμυνα της πατρίδας». Και συνέχισε λέγοντας: «Σήμερα είναι
παρούσα εδώ η γενιά που πολέμησε στον Κόλπο των Χοίρων, αλλά βρίσκονται και οι νέες γενιές
μαχητών, εργαζομένων και φοιτητών που αγωνίζονται καθημερινά στα διάφορα μέτωπα πάλης,
εργασίας και σπουδών, δείχνοντας έτσι τη στήριξή τους στο σοσιαλιστικό πρόγραμμα».
Την κύρια ομιλία έκανε ο Λουίς Αντόνιο Τόρες Ιρίμπαρ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και
πρώτος γραμματέας του Κόμματος στην Αβάνα, που ανάμεσα στα άλλα τόνισε: «Αυτή η μαζική
συγκέντρωση [στις 16 Απρίλη του 1961] καθόρισε για το μέλλον την άσβεστη και αμετάκλητη
απόφαση ενός ολόκληρου λαού να προχωρήσει προς την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, σαν ένα
αναντίρρητο δείγμα της πολιτικής και πολιτιστικής ανόδου της Επανάστασης, παρά τις προσπάθειες χειραγώγησης, δημιουργίας σύγχυσης και παρεμπόδισης της προόδου του έργου της».
Ανέφερε ότι σήμερα ο κουβανικός λαός εξακολουθεί να δίνει πολλαπλές μάχες. «Χάρη στο σοσιαλισμό», δήλωσε, «έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα ξεσπάσματα της πανδημίας της COVID-19,
έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε να αντισταθεί στην πιο καταναγκαστική και γενοκτόνα πολιτική που υπάρχει στον κόσμο απέναντι στον οποιονδήποτε λαό, αντιμετωπίζουμε την υπάρχουσα
πολυδιάστατη κρίση σ’ έναν κόσμο ανισοτήτων και χωρίς εγγύηση βιωσιμότητας και συνεχίζουμε να στοιχηματίζουμε για έναν κόσμο καλύτερο για όλους και για το καλό όλων».
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ
Την Πρωτομαγιά, βρέθηκαν στην Αβάνα ο
Γενικός Γραμματέας του Ελληνοκουβανικού
Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, Δήμος
Κουμπούρης, και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη μεγαλειώδη πρωτομαγιάτικη διαδήλωση
που έγινε στην Πλατεία της Επανάστασης, όπου
μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Εργαζομένων Κούβας (CTC) και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κούβας, Ουλίσες Γιλάρτε
δε Νασιμιέντο. Τη διαδήλωση παρακολούθησαν ο
Ραούλ Κάστρο, ο Μιγέλ Δίας-Κανέλ και στελέχη
της κυβέρνησης και του Κόμματος, καθώς και
ξένοι προσκεκλημένοι. Παραθέτουμε την ομιλία
του Γενικού Γραμματέα της CTC:

Σ

ύντροφε Στρατηγέ Ραούλ Κάστρο Ρους, ηγέτη
της Κουβανικής Επανάστασης,
Σύντροφε Μιγέλ Δίας Κανέλ Μπερμούδες, Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας και Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Συναγωνιστές των αντιπροσωπειών που βρίσκεστε εδώ κοντά μας,
Αγαπητοί εργαζόμενοι,
Σ’ αυτήν την ιστορική Πλατεία της Επανάστασης, ένα χώρο τόσων πολλών πατριωτικών αναμετρήσεων,
και σε όλη τη χώρα, γιορτάζουμε σήμερα τη Διεθνή Ημέρα των Εργαζομένων σε μια Κούβα που ζει και
εργάζεται, από τη δημιουργική αντίσταση, προχωρώντας στην οικοδόμηση ενός κυρίαρχου, ανεξάρτητου,
σοσιαλιστικού, δημοκρατικού, ευημερούντος και βιώσιμου έθνους.
Το διεθνές πλαίσιο όπου αναπτύσσουμε τη γιορτή του προλεταριάτου είναι σύνθετο και προκλητικό.
Αυξάνεται η εχθρότητα και σκληραίνει στο έπακρο ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που μας επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, το κύριο εμπόδιο για τα προγράμματα ανάπτυξης, σε
συνδυασμό με μια πανδημία, η οποία διατηρεί τις αρνητικές επιπτώσεις στον οικονομικό, κοινωνικό και εργασιακό τομέα, με απώλειες εκατομμυρίων ανθρώπων, με την προσωρινότητα ή το ολοκληρωτικό κλείσιμο
εργασιών και την απουσία κοινωνικών παροχών.
Όλα αυτά επηρεάζουν τις ελλείψεις αγαθών στο λιανικό εμπόριο και την αύξηση του πληθωρισμού, δημιουργώντας κερδοσκοπικές τιμές με την επακόλουθη επίδραση στην αγοραστική δύναμη του μισθού και
των συντάξεων, μια κατάσταση που αξιοποιεί ο ιμπεριαλισμός των γιάνκηδων, χρησιμοποιώντας δύο μέτρα
και δύο σταθμά και με αχρείες μιντιακές καμπάνιες, για να διαρθρώσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύω8 ΑΠΡΙΛΗΣ – ΜΑΗΣ – ΙΟΥΝΗΣ 2022

σης μια άποψη με στόχο τη διάσπαση της ενότητας του λαού μας γύρω από την Επανάστασή του και τους
ηγέτες της.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, η Κούβα δεν σταματάει. Εφαρμόζει πολιτικές για την ενίσχυση των
οικονομικών παραγόντων της και των πρωτογενών τομέων της παραγωγικής της βάσης, για τον ολοκληρωμένο μετασχηματισμό κάθε γειτονιάς της και τη μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε
ευάλωτη κατάσταση. Ταυτόχρονα, βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της λαϊκής διαβούλευσης για τον νέο
Οικογενειακό Κώδικα ώστε να τεθεί σε λαϊκό δημοψήφισμα, και προχωράει στις δράσεις του Προγράμματος
για την Ενίσχυση της Γυναίκας και τη Φροντίδα προς τα Παιδιά και τη Νεολαία.
Εργαζόμενοι,
Αυτά τα χρόνια καταβάλαμε μια θαυμάσια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας της
COVID-19. Έχουμε μια χώρα που έχει αναπτύξει πέντε υποψήφια εμβόλια, τα τρία από αυτά είναι ήδη εμβόλια, πράγμα που επέτρεψε να πετύχουμε δείκτες προστασίας για πάνω από το 90 % του πληθυσμού μας
που είναι πλήρως εμβολιασμένος. Αυτό είναι αποτέλεσμα της υψηλής επαγγελματικής ετοιμότητας και του
ανθρωπιστικού πνεύματος των επιστημόνων μας, του υγειονομικού προσωπικού και της βιοφαρμακευτικής
βιομηχανίας της Κούβας.
Την ευγνωμοσύνη μας και τις αιώνιες ευχαριστίες μας που έσωσαν τη χώρα μας. Για αυτούς ένα θερμό
χειροκρότημα.
Χαιρετίζουμε την παρουσία φίλων μας, αντιπροσώπων από διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις και
κοινωνικά κινήματα από όλο τον κόσμο. Η παρουσία σας σήμερα εδώ είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Κούβα
δεν είναι μόνη της, τώρα που ο ιμπεριαλισμός επιδιώκει να μας αποκλείσει ακόμα μια φορά από τη Σύνοδο
Κορυφής της Αμερικής. Η Αμερική μας έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό. Ανήκει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις,
χωρίς αποκλεισμούς.
Μαζί σας θα διαδηλώσουμε κραδαίνοντας τις σημαίες του σοσιαλισμού, της φιλίας και της αλληλεγγύης
με τους εργαζομένους, που σε άλλα μέρη του κόσμου βιώνουν τις επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και τη βίαιη καταστολή, απέναντι στις διεκδικήσεις τους να μετασχηματίσουν την άδικη και άνιση
κυρίαρχη διεθνή οικονομική τάξη πραγμάτων.
Συμπατριώτες,
Αυτή η μέρα του γιορτασμού της Πρωτομαγιάς, με σταθερό, δυνατό, ενθουσιώδες βήμα, γεμάτο με τα
χρώματα εκατομμυρίων Κουβανών, θα γίνει ξανά μια πειστική και αλάνθαστη απόδειξη της ενότητας, της
στήριξης και της δέσμευσης της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού με το κοινωνικό πρόγραμμα που εμείς οι
ίδιοι έχουμε αποφασίσει να οικοδομήσουμε.
Δεν θα λυγίσουμε! Η Κούβα ζει και εργάζεται για το παρόν και το μέλλον της! Θα υπερασπιστούμε το
σοσιαλισμό μας όπως πριν από 61 χρόνια στην παραλία του Κόλπου των Χοίρων. Για τους ήρωες και τους
μάρτυρές μας, για τον Φιδέλ και για τον Ραούλ, για τη συνέχεια, για τις πιο νέες γενιές, για την Πατρίδα,
προχωράμε παρ’ όλα αυτά.

Ζήτω η Διεθνής Μέρα των Εργαζομένων!
Μέχρι τη νίκη, πάντα!
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ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΜΙΓΕΛ ΔΙΑΣ-ΚΑΝΕΛ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΒΑΝΑ,
ΑΒΑΝΑ, 22 ΜΑΗ
ΜΑΗ 2022
2022

Α

γαπητοί φίλοι από όλο τον κόσμο: ευχαριστούμε που είστε εδώ, ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη σας και ευχαριστούμε που μας συγκινήσατε αυτές τις μέρες.
Η Κούβα δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη μέρα και όσους
ήρθαν να μας συνοδέψουν στον πρώτο εορτασμό του
Μάη κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες στις οποίες
η πανδημία της COVID-19 έχει αφήσει τον κόσμο των
εργαζομένων σε όλα τα πλάτη της γης.
Το εκτιμούμε ειλικρινά, γιατί ο πληθωρισμός που
καλπάζει, η κρίση των αεροπορικών εταιριών και οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες ταξιδεύουν οι περισσότεροι από σας αυξάνουν τα χρέη και συνεπάγονται
πρόσθετες προσπάθειες. Κανείς από εσάς δεν ήρθε
στην Κούβα για τουρισμό, ήρθατε να προσφέρετε την
καρδιά σας, να ενθαρρύνετε και να μοιραστείτε όνειρα
και ελπίδες και μας γεμίζετε ενέργεια, αλλά και αιώνιες
δεσμεύσεις.
Σε εσάς, που είστε αδέρφια, θέλω να μιλήσω όπως
μιλήσαμε στο λαό μας μόλις πριν από λίγες μέρες όταν
βγάλαμε τα συμπεράσματα της 4ης Ολομέλειας της
Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και θελήσαμε να
αναλύσουμε ένα σύνολο στοιχείων στο διεθνές πλαίσιο και, ειδικότερα, πώς αυτό επηρεάζει τις συνθήκες
της χώρας μας, γιατί χωρίς να το κατανοήσουμε αυτό,
χωρίς να αποτιμήσουμε αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να
παίξουμε.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα βιώνουμε μια περίοδο παγκόσμιας ηγεμονίας, όπου η κυβέρνηση των
ΗΠΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να δώσει μια
συμβολική προοπτική εξουσίας, μαζί με τον πολιτιστικό
και επικοινωνιακό πόλεμο που διεστραμμένα διατηρεί
εδώ και χρόνια και έχει αφήσει ανυπεράσπιστες διάφορες κοινωνίες στον κόσμο.
Οι παράγοντες της κρίσης τα τελευταία χρόνια, επιταχυνόμενοι από την πανδημία, έχουν αυξήσει την κοι10 ΑΠΡΙΛΗΣ – ΜΑΗΣ – ΙΟΥΝΗΣ 2022

νωνική αποξένωση των ατόμων, τον εγωισμό και την
αποπολιτικοποίηση της κοινωνίας, ευνοώντας τα σχέδια
της υπερσυντηρητικής δεξιάς, και αυτό εξηγεί πώς επανεμφανίζονται στον κόσμο φασιστικές ιδέες.
Η επιθετικότητα των ΗΠΑ εκδηλώνεται με την προσπάθεια επιβολής των στοιχείων του Μη Συμβατικού
Πολέμου, με τη χρήση εργαστηρίων δηλητηρίασης από
τα ΜΜΕ, με την προσπάθεια που γίνεται σε αυτόν τον εικονικό κόσμο να παραμορφωθεί η πραγματικότητα του
πραγματικού κόσμου αλλά και των χωρών μας, βασισμένη σε εκστρατείες παραπληροφόρησης, σε ψέματα,
σε δύο μέτρα και δύο σταθμά και στην υποκρισία.
Πολλοί πιστεύαμε ότι μετά από την πανδημία ο
κόσμος θα ήταν πιο αλληλέγγυος και, ωστόσο, σήμερα
είμαστε πεισμένοι ότι δεν είναι. Είναι σχεδόν ανήκουστο
να βλέπουμε πώς ένας κόσμος που σήμερα θα έπρεπε
να επικεντρώνει τις προσπάθειές του στη διάσωση της
ανθρωπότητας, στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, στο
να είναι αλληλέγγυος με περισσότερες από δέκα ή είκοσι χώρες που δεν έχουν καταφέρει να εμβολιάσουν
ούτε καν ένα 10% του πληθυσμού τους και που ακόμα
δεν ξέρουν πώς θα φτάσει σε αυτές το εμβόλιο, και ότι
αυτός ο κόσμος προσανατολίζεται σε νέους πολέμους
και σε νέες διεθνείς συγκρούσεις που θέτουν επίσης σε
κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρου του πλανήτη. Μιλάω ακριβώς για την ευρωπαϊκή σύγκρουση που βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο της επιθετικότητας των ΗΠΑ.
Στην Ευρώπη, η σύγκρουση βαθαίνει με μεγάλη πολιτική χειραγώγηση, με δύο μέτρα και δύο σταθμά και
με μια αυξανόμενη «ρωσοφοβία» από την πλευρά της
κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία δεν σταματά τις προσπάθειές της να επεκτείνει τη στρατιωτική και ηγεμονική κυριαρχία της σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Όπως έχουμε επαναλάβει, αυτή η κατάσταση θα είχε
αποφευχθεί εάν τα βάσιμα αιτήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για εγγυήσεις ασφαλείας είχαν αντιμετωπιστεί έγκαιρα με σοβαρότητα και σεβασμό. Η παράνομη

χρήση μονομερών οικονομικών, εμπορικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων
ως μέσου πίεσης και η αναστολή της συμμετοχής της
Ρωσικής Ομοσπονδίας σε
πολυμερείς οργανισμούς,
όπως η πρόσφατη περίπτωση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την
οποία απορρίπτουμε κατηγορηματικά, επιδεινώνουν
σημαντικά την κατάσταση
και δεν συμβάλλουν καθόλου στην επίτευξη μιας
αποτελεσματικής, δίκαιης
και ειρηνικής διπλωματικής
λύσης που να επιλύει τη σημερινή κρίση.
Η θέση της Κούβας είναι
θέση αρχής και συνάδει με τη διεθνή μας πορεία που
συνδέεται με το Διεθνές Δίκαιο, τη Χάρτα του ΟΗΕ και
τη Διακήρυξη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως Ζώνη Ειρήνης, για αυτό και είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τη χρήση βίας ενάντια σε οποιοδήποτε κράτος.
Η τοποθέτηση της Κούβας σχετικά με την ευθύνη
των ΗΠΑ σε αυτή τη σύγκρουση ανταποκρίνεται σε μια
πεποίθηση και σε συγκεκριμένα γεγονότα. Οι ιστορικές
ρίζες και οι συνθήκες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση δεν μπορούν να αγνοηθούν.
Ένα άλλο θέμα και ένα άλλο στοιχείο που προσδιορίσατε καλά σε αυτή τη συνάντηση και που έχει επίσης
να κάνει με την επιθετική πολιτική της κυβέρνησης των
ΗΠΑ, στην προκειμένη περίπτωση κατά της Κούβας, είναι ο αποκλεισμός. Ο ορισμός του αποκλεισμού βρίσκεται στα ίδια τα επίσημα έγγραφα της κυβέρνησης των
ΗΠΑ, και ας θυμηθούμε το περίφημο Μνημόνιο Μάλορι
το 1960 και ας δούμε όλη τη διαστροφή που υπάρχει
σε αυτό το έγγραφο. Αυτό το έγγραφο ορίζει τα εξής:
Η πλειοψηφία των Κουβανών υποστηρίζει τον Κάστρο.
Ο μόνος προβλέψιμος τρόπος για να υπονομευτεί η
εσωτερική υποστήριξη είναι μέσω της απογοήτευσης
και της δυσαρέσκειας που προκύπτουν από την οικονομική δυσφορία και τις υλικές δυσκολίες. Πρέπει να
χρησιμοποιηθούν γρήγορα όλα τα δυνατά μέσα για την
αποδυνάμωση της οικονομικής ζωής της Κούβας, και
παρακάτω αναφέρει: Να καταφέρουμε τις μεγαλύτερες
προόδους στη στέρηση χρημάτων και προμηθειών στην
Κούβα για να μειώσουμε τους οικονομικούς πόρους
της και τους πραγματικούς μισθούς, να προκαλέσουμε
πείνα, απόγνωση και ανατροπή της κυβέρνησης.

Αυτή είναι μια εντελώς διεστραμμένη τοποθέτηση,
και αυτό προσπάθησαν να εφαρμόσουν στην Κούβα για
περισσότερα από 60 χρόνια.
Η ενίσχυση του αποκλεισμού από το 2019 είχε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και στη ζωή του πληθυσμού μας. Και λέμε με κάθε πεποίθηση ότι αυτή τη
στιγμή δεν πρόκειται μόνο για τον αποκλεισμό, αλλά ότι
υπάρχει ένας αποκλεισμός με όνομα και επίθετο, και
αυτό είναι ότι ο αποκλεισμός αυτός εντείνεται αυτή τη
στιγμή.
Η συμπερίληψη της Κούβας στη λίστα των χωρών
που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, τα μέτρα για να
στερηθούμε τα καύσιμα, η αναστολή των εμβασμάτων,
η εφαρμογή του Τίτλου III του νόμου Χελμς-Μπάρτον και τα 243 μέτρα του Τραμπ είναι μέρος αυτής της
διεστραμμένης πολιτικής. Έχουν προκαλέσει μια πολύ
κακή επίδραση στο εξωτερικό εμπόριο της Κούβας,
στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στην ακρίβεια των
εισαγωγών και στην ικανότητα προσέλκυσης κεφαλαίων για την ανάπτυξη, και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις
στη διαθεσιμότητα ενέργειας, τροφίμων, φαρμάκων,
μεταφορών και υλικών για τις παραγωγικές διαδικασίες
μας και την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού, προκαλώντας έτσι πληθωρισμό, υψηλές τιμές, ατελείωτες
ουρές. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκαν έκτακτες εντάσεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης
της πανδημίας.
Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να δούμε από αυτή
την προοπτική της επιθετικότητας είναι ο τρόπος με
τον οποίο χειραγωγείται το μεταναστευτικό ζήτημα σε
σχέση με την Κούβα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με τη μετανάστευση οδήγησε σε
διαδοχικές μεταναστευτικές κρίσεις και ας θυμηθούμε
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την κρίση της δεκαετίας του '60, την περίφημη γέφυρα Καμαριόκα το 1965, την κρίση του 1980, γνωστή ως
κρίση του Μαριέλ, και την κρίση της δεκαετίας του ‘90,
γύρω στο 1994.
Αυτή τη στιγμή, όπως έχει συμβεί περισσότερες
από μία φορές σε όλη την ιστορία μας, οι ΗΠΑ χειραγωγούν ξανά το μεταναστευτικό ζήτημα αναζητώντας
προφάσεις με πολιτικούς σκοπούς κατά της Κούβας,
συνδυάζουν τώρα για άλλη μια φορά τους παράγοντες
που υποκινούν και ρυθμίζουν την αντικανονική μετανάστευση προς αυτή τη χώρα. Κάθε φορά που οι ΗΠΑ
παραβιάζουν τις μεταναστευτικές συμφωνίες, κλείνουν
τους νόμιμους διαύλους μετανάστευσης και εντείνουν
τον οικονομικό αποκλεισμό κατά της Κούβας, αυξάνεται
η παράτυπη μετανάστευση, που ενθαρρύνεται επίσης
όπως πριν από την ύπαρξη διαδικασιών και νόμων που
παρέχουν προνομιακή μεταχείριση σε όσους φτάνουν
με αντικανονικό τρόπο στις ΗΠΑ. Στα παραπάνω προστίθεται η διαφοροποιημένη και μεροληπτική προσέγγιση
της κυβέρνησης των ΗΠΑ απέναντι στη μετανάστευση.
Από το 2017, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αθετεί μονομερώς και αδικαιολόγητα την υποχρέωση που υπογράφηκε το 1994 για τη διασφάλιση της νόμιμης μετανάστευσης στη χώρα αυτή τουλάχιστον 20.000 Κουβανών
κάθε χρόνο. Υπάρχουν προσπάθειες της κυβέρνησης
των ΗΠΑ να πείσουν τις χώρες διέλευσης να λάβουν
μέτρα κατά των κουβανών μεταναστών, να απαιτούν
βίζα διέλευσης που δεν ζητούνταν προηγουμένως.
Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εμποδίσουν τη διεκπεραίωση της νέας βίζας στις διαπιστευμένες πρεσβείες στην
Αβάνα για να αυξήσουν την ενόχληση των Κουβανών
που πλήττονται. Γι' αυτό σήμερα οι κουβανοί μετανάστες αντιμετωπίζουν το ιστορικό και μόνιμο κίνητρο
για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ, την άρνηση της χώρας
αυτής να επεξεργαστεί 20.000 ετήσιες βίζες, το βάρος
του αποκλεισμού και τις πιέσεις σε χώρες της περιοχής
ώστε να απαιτούν βίζα από τους Κουβανούς.
Η Κούβα έχει εκπληρώσει επακριβώς τις μεταναστευτικές μας δεσμεύσεις και με τη βοήθεια του λαού
θα συνεχίσουμε να τις εκπληρώνουμε και να αποφεύγουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, την παράνομη,
ανασφαλή και άτακτη μετανάστευση. Είναι θετικό ότι οι
γύροι των συνομιλιών για τη μετανάστευση επαναλήφθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αλλά αυτό δεν αρκεί, οι
ΗΠΑ πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους με τις
μεταναστευτικές συμφωνίες που ισχύουν.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η περίφημη δημοκρατία και
τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την προοπτική των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα. Η κυβέρνηση των
ΗΠΑ δηλώνει καθημερινά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα
του λαού μας είναι η προτεραιότητα στην πολιτική της
απέναντι στην Κούβα. Ταυτόχρονα, επιδιώκει σκόπιμα
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να προκαλέσει την κατάρρευση της οικονομίας μιας
ολόκληρης χώρας, θέτοντας σε κίνδυνο τον καθημερινό βιοπορισμό του πληθυσμού της. Είναι δύσκολο λοιπόν να μην παρατηρήσουμε την ασυνέπεια και την υποκρισία μεταξύ των δηλώσεων και των πράξεών τους.
Πρόκειται για μια αποτυχημένη πολιτική που θα αποτύχει ξανά στο σκοπό της να ανατρέψει την Επανάσταση
και, στην προσπάθεια, για άλλη μια φορά, να αναγκάσει
το λαό και την κυβέρνησή μας να εγκαταλείψουν την
προσπάθεια να οικοδομήσουν ένα έργο δικαιοσύνης και
ευημερίας για όλους.
Το σχέδιο των ΗΠΑ συνεχίζει να είναι η άσκηση της
μέγιστης πίεσης για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση και, με την υποστήριξη των επιχειρήσεών τους
για παραπληροφόρηση, να καταστήσουν υπεύθυνη
την κυβέρνησή μας για την επίδραση που προκαλούν
τα απάνθρωπα μέτρα οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιορκίας στην Κούβα. Είναι μια παραπλανητική
πολιτική που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και
το Διεθνές Δίκαιο. Για άλλη μια φορά θα την ξεπεράσουμε και θα προχωρήσουμε μπροστά ενισχυμένοι με τη
δημιουργική αντίσταση, το ταλέντο, την εξυπνάδα, την
τόλμη και το θάρρος με πίστη στη νίκη και σε αυτό που
είμαστε ικανοί να κάνουμε εμείς οι Κουβανοί.
Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Κούβα σήμερα επιβεβαιώνει τα στοιχεία του τι είναι
δυνατό για ένα πολιορκημένο κοινωνικό σύστημα, το
οποίο συναγωνίζεται τις πιο προηγμένες νομοθεσίες και
πρακτικές για τη διατήρησή του. Προωθούμε τη διαχείριση που επικεντρώνεται στη διασφάλιση μιας διεθνούς
τάξης πραγμάτων που βασίζεται στην ένταξη, τη συνεργασία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Πραγματοποιούμε προγράμματα απόλυτης χειραφέτησης όπως το πρόγραμμα κατά των φυλετικών
διακρίσεων, το πρόγραμμα για την προώθηση της γυναίκας, το πρόγραμμα για τη φροντίδα των παιδιών και
των νέων, τα κοινωνικά προγράμματα για τη φροντίδα
ατόμων σε ευάλωτες συνθήκες ή με αναπηρίες και,
τώρα όπως όλοι ξέρετε από αυτή την επίσκεψη στη
χώρα μας, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία λαϊκής διαβούλευσης, την οποία θα οδηγήσουμε σε δημοψήφισμα,
για έναν Οικογενειακό Κώδικα που χειραφετεί, συμπεριλαμβάνει τους πάντες και βασίζεται στον ανθρωπισμό.
Προσπάθησαν επίσης να διαστρεβλώσουν την κατάσταση σε σχέση με τις δίκες ατόμων που διέπραξαν
βανδαλισμούς στις 11 Ιουλίου. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ
και το ανατρεπτικό δίκτυό της, ιδιαίτερα η Πρεσβεία
της στην Αβάνα, διατηρεί παρεμβατική και προκλητική
στάση προκειμένου να καταστρέψει την ενότητα της
Επανάστασης, προσπαθώντας να δημιουργήσει ρωγμές
σε ζητήματα τόσο ευαίσθητα και προτεραιότητας για το

έθνος όπως η οικογένεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή
για εκείνους που τιμωρήθηκαν για τη διάπραξη αδικημάτων, που προσπαθούν να δημιουργήσουν εκστρατείες κατά του δικαστικού μας συστήματος και να χειραγωγήσουν το ζήτημα των ατόμων που δικάστηκαν για τη
συμμετοχή τους στις ταραχές της 11ης και 12ης Ιουλίου
του 2021.
Το δικαστικό μας σύστημα επικεντρώνεται στην επαναδιαπαιδαγώγηση και επανένταξη στην κοινωνία όσων
διαπράττουν αδικήματα, δίνοντας προτεραιότητα στον
ανθρωπισμό και το σεβασμό προς τον άνθρωπο. Οι
εμπλεκόμενοι στα γεγονότα του Ιουλίου 2021 δικάστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Ποινικού
Νόμου, με διαφοροποιημένη μεταχείριση για κάθε περίπτωση ανάλογα με τη συμμετοχή και το αδίκημα που
διέπραξαν και με εγγυημένη τη δίκαιη διαδικασία.
Η Κούβα είναι ένα σοσιαλιστικό κράτος δικαίου χωρίς αγνοούμενους, χωρίς δολοφονίες, όπου δικάστηκαν
μόνο όσοι διέπραξαν βίαια εγκλήματα, πράξεις βανδαλισμού με τεράστια επιθετικότητα κατά της ασφάλειας
των πολιτών και της εσωτερικής τάξης. Οι δίκες έγιναν
με απόλυτο σεβασμό του νόμου, με όλες τις εγγυήσεις
και με απόλυτη καθαρότητα και διαφάνεια. Είναι ψέμα
ότι υπάρχουν παιδιά στη φυλακή στην Κούβα, δεν
υπάρχουν παιδιά στη φυλακή στην Κούβα, μπορούμε
να σας διαβεβαιώσουμε γι’ αυτό με κάθε διαφάνεια και
ειλικρίνεια!
Θα έπρεπε λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς: Γιατί προσπαθούν να δυσφημίσουν την Κούβα και δεν καταδικάζουν για τους αγνοούμενους, για τους κοινωνικούς
ηγέτες και τους δημοσιογράφους που δολοφονούνται
καθημερινά, για την κακοποίηση της αστυνομίας σε
άλλα γεωγραφικά πλάτη, τις παραστρατιωτικές δυνάμεις που δρουν αναγνωρισμένες από διάφορες κυβερνήσεις στον κόσμο;
Υπάρχει η περίπτωση της Διάσκεψης της Αμερικής,
είχα μια ομάδα στοιχείων να σας δώσω, αλλά νομίζω
ότι την αντιμετωπίσατε σε βάθος, και τα στοιχεία και οι
εκτιμήσεις που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών μας βοήθησαν επίσης πολύ, αλλά αν μιλάμε για μια Διάσκεψη
της Αμερικής, πρέπει να μιλάμε για μια διάσκεψη όπου
θα περιλαμβανόμαστε όλες οι χώρες της δικής μας
Αμερικής, χωρίς διάκριση, μια διάσκεψη όλων με ίσους
όρους, γιατί έχουμε την κυριαρχία μας και δεν δεχόμαστε την ηγεμονία κανενός, πρέπει να είναι μια διάσκεψη
της Αμερικής και όχι μια διάσκεψη των ΗΠΑ και των
επιλεγμένων προσκεκλημένων τους.
Ο Μπρούνο τις τελευταίες ημέρες χαρακτήρισε τις
ΗΠΑ με την εξής κατάσταση: Η καταστολή των μειονοτήτων, ο περιορισμός των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,
η εκμετάλλευση και η καταστολή των αυτόχθονων λαών
και πολιτισμών, η έλλειψη ισότητας των φύλων, ο ρατσι-

σμός και οι διακρίσεις κατά των Αφροαμερικανών κυριαρχούν στη βορειοαμερικανική κοινωνία, η αστυνομική βαρβαρότητα και οι περισσότεροι από χίλιοι θάνατοι
ανθρώπων το προηγούμενο έτος από πυροβολισμούς
αστυνομικών, η εργασιακή εκμετάλλευση σε ιδιωτικές
φυλακές, η βία και τα πυροβόλα όπλα, η καταστολή
των δικαιωμάτων αναπαραγωγής και οικογενειακού
προγραμματισμού, οι πόλεμοι, οι μυστικές φυλακές, οι
απαγωγές, οι εξωδικαστικές εκτελέσεις, η χρήση βασανιστηρίων, αυτό είναι που συμβαίνει στις ΗΠΑ, τη μόνη
χώρα στον κόσμο που δεν είναι συμβεβλημένο μέρος
της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δόθηκαν για τον
αριθμό των κρατουμένων που εκτίουν ποινές, για τους
κρατούμενους που καταδικάστηκαν σε ηλικίες όταν
ήταν παιδιά.
Ας θυμηθούμε επίσης ότι η ιστορία των ΗΠΑ είναι
γεμάτη πολέμους και σφαγές. Κατά τη διάρκεια των 240
και πλέον ετών ιστορίας της, υπήρξαν μόνο 16 χρόνια
κατά τα οποία η χώρα της Βόρειας Αμερικής δεν συνδεόταν με κάποιον πόλεμο, αφού σχεδόν όλοι οι πόλεμοι
στους οποίους έχει εμπλακεί είναι εκτός των συνόρων
της. Από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έως το
2001, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν 201 από τις 248 ένοπλες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο σε 153 μέρη, πράγμα που
αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% του συνόλου των
παγκόσμιων συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων
των γνωστών εισβολών στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Η Ουάσιγκτον έχει πραγματοποιήσει ενέργειες με
στόχο την ανατροπή άλλων κυβερνήσεων σε όλο τον
κόσμο, μόνο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στον Παναμά, τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την
Ονδούρα, τη Λιβύη και την Ουκρανία, μεταξύ άλλων.
Αυτές οι ανατροπές οδήγησαν στη φυλάκιση ή/και στην
εκτέλεση των αρχηγών κρατών στον Παναμά, τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ και τη Λιβύη.
Ποιοι είναι, λοιπόν, αυτοί που προωθούν τον πόλεμο
στον κόσμο, αποσταθεροποιούν κυβερνήσεις, αφήνουν
τις χώρες στις οποίες παρεμβαίνουν σε κρίση και χάος,
σχεδιάζουν δολοφονίες και απόπειρες εναντίον ηγετών
άλλων χωρών και χειραγωγούν την παγκόσμια κοινή
γνώμη;
Ποιοι είναι πραγματικά οι μεγαλύτεροι παραβάτες
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτοί που επιβάλλουν
μονομερή μέτρα και τα διεθνοποιούν, αυτοί που επιβάλλουν έναν σκληρό και γενοκτόνο αποκλεισμό στην
Κούβα; Φτάνουν λοιπόν τα ψέματα και οι συκοφαντίες, η χειραγώγηση και η αλαζονεία, η υποκρισία και οι
λόγοι με δύο μέτρα και δύο σταθμά!

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

Π

αρά
τις
τεράστιες οικονομικές δυσκολίες
που αντιμετωπίζει και
παρά την πανδημία,
η Κούβα συνεχίζει να
σημειώνει μεγάλες επιτυχίες στον τομέα της
υγείας. Μέσα στο 2022
έχει θέσει σαν στόχο
να καταφέρει να ξεπεράσει τις συνέπειες της
COVID-19 και να προχωρήσει τα προγράμματα που έχει αναλάβει
το σύστημα υγείας της,
δηλαδή να συνεχίσει
να φροντίζει για τα ειδικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας, να αυξήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και
να βελτιώσει ακόμα περισσότερο και να κάνει πιο αποτελεσματικό το σύστημα υγείας, εξασφαλίζοντας
ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη της χώρας και την ικανοποίηση του λαού της, όπως διαβεβαιώθηκε στη συνέλευση απολογισμού που έγινε στις αρχές Απρίλη με την προεδρεία του Μανουέλ Μαρέρο
Κρους, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Κούβας και πρωθυπουργού της χώρας, και του υποδιευθυντή του
Τμήματος Φροντίδας του Κοινωνικού Τομέα στην ΚΕ, Γιοέλ Πέρες, και με την ουσιαστική συμμετοχή του
υπουργού Δημόσιας Υγείας, Άνχελ Πορτάλ Μιράντα.
Άλλες προτεραιότητες που τέθηκαν ήταν η εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών σύμφωνα με τις
αρχές και τις αξίες της δημόσιας υγείας, η εδραίωση της λειτουργίας και της επίλυσης των προβλημάτων
του προγράμματος του οικογενειακού γιατρού και της νοσοκόμας, και η συνέχιση της ενίσχυσης της
υγιεινής, της επιδημιολογίας και της μικροβιολογίας, καθώς και η εξασφάλιση φαρμάκων, ιατρικής τεχνολογίας και φαρμακευτικών υπηρεσιών, αλλά και η παραπέρα καθιέρωση του προγράμματος φυσικής
και παραδοσιακής ιατρικής. Παράλληλα, θα προωθηθούν προγράμματα αποκατάστασης και συντήρησης
των υποδομών, των ιατρικών και μη ιατρικών μηχανημάτων, κλπ.
Παρά την πανδημία, η Κούβα έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα που την κάνουν να ξεχωρίζει
σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι η εφαρμογή 35,4 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων κατά της COVID-19,
ο εμβολιασμός παιδιών κατά της νόσου, η ανάρρωση του 99% των ασθενών, κ.ά. Αναφέρθηκαν ακόμα
τα αποτελέσματα της συνεργασίας με άλλες χώρες και η δουλειά των μπριγάδων Χένρι Ριβ, 58 από τις
οποίες εργάστηκαν σε 41 χώρες για την αντιμετώπιση της COVID-19. Επίσης, σημαντική ήταν η αναφορά στη μεγάλη καμπάνια παιδικού εμβολιασμού, που ήταν η πρώτη που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο σε
παιδιά από 2 μέχρι 18 ετών και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα.
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Η ΚΟΥΒΑ ΣΕ 4 ΟΡΓΑΝΑ
ΤΟΥ ΟΗΕ

Σ

τις 13 Απρίλη,
σε μια συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη,
η Κούβα εκλέχτηκε
σε τέσσερα όργανα
του Οικονομικού και
Κοινωνικού
Συμβουλίου του ΟΗΕ
(ECOSOC). Με αυτή
την απόφαση, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους στα εξής βοηθητικά όργανα του ECOSOC: Στην Επιτροπή για
τη Νομική και Κοινωνική Ιδιότητα της Γυναίκας (2023-2027), στο Διοικητικό Συμβούλιο της
UNICEF (2023-2025), στην Επιτροπή Έρευνας
και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη (2023-2026)

και στην Επιτροπή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (2023-2026). Η εκλογή πραγματοποιήθηκε ομόφωνα, πράγμα που απέδειξε το κύρος
που έχει η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδιαίτερα μέσα στον ΟΗΕ, και το έργο της υπέρ της
προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

ΤΟ ΙΡΑΝ, Η ΠΡΩΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΑΓΕΙ
ΚΟΥΒΑΝΕΖΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

Ό

πως ανακοινώθηκε στα μέσα Μάη με τα εγκαίνια στο Ιράν ενός εργοστασίου παραγωγής του
εμβολίου κατά του COVID-19 που ονομάστηκε PastoCorona και είναι αποτέλεσμα της μεταφοράς τεχνολογίας του κουβανικού εμβολίου Soberana 02 του Ινστιτούτου Εμβολίων Φίνλεϊ (IFV),
στο Ινστιτούτο Παστέρ, το Ιράν έγινε η πρώτη χώρα για τη βιομηχανική παραγωγή ενός από τα
κουβανικά εμβόλια κατά του SARS-COV-2. Το άνοιγμα της εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της 18ης συνεδρίασης της Διακυβερνητικής Επιτροπής Κούβας-Ιράν, που έγινε μέχρι τις
14 Μάη, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κούβας Ρικάρντο Καμπρίσας και ο υπουργός
Υγείας του Ιράν Μπαχράμ Εϊνολάχι.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
«Χρειαζόμαστε μια πιο δυναμική αύξηση των μικροβιομηχανιών και αυτές να βρίσκονται σε όλες τις παραγωγικές βάσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κούβας Σαλβαδόρ Βαλντές Μέσα, που περιόδευσε σε μια
σειρά επαρχίες της χώρας για να αξιολογήσει την
πορεία του Προγράμματος Διατροφικής Κυριαρχίας
και Διαπαιδαγώγησης. Στην επαρχία Ολγίν, τόνισε
ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με τα «προγράμματα ξένης συνεργασίας, αλλά και με τις ίδιες
τις δυνάμεις της Κούβας, όπως δείχνει το εργοστάσιο
Ιντούστριας Βαρόνα, που παράγει μηχανήματα υψηλής ποιότητας».
Βιομηχανοποιώντας τη γεωργία, θα έχουμε ένα
κέρδος 25-30% σε σχέση με αυτά που παράγουμε
σήμερα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ελλείμματα και
κακομεταχείριση στη διαδικασία από τη σπορά μέχρι
να φτάσουν τα προϊόντα στην αγορά, διευκρίνισε.
Συνέχισε λέγοντας ότι σε όλους τους δήμους πρέπει
να αναθεωρηθεί το δίκτυο διανομής προκειμένου να
πλατύνει, έτσι ώστε οι ιδιώτες παραγωγοί, οι παραγωγικές βάσεις και οι επιχειρήσεις να μπορούν να
πουλάνε απευθείας για την εμπορευματοποίηση,
ώστε να εξαλειφθούν οι μεσάζοντες που επηρεάζουν
σημαντικά τις τιμές.
Στην επαρχία Λας Τούνας, ο Σαλβαδόρ Βαλντές

επέμεινε στην
ανάγκη να αυξηθούν οι περιοχές που καλλιεργούνται και
ότι οι τοπικές
αρχές θα πρέπει
να τηρούν αποτελεσματικά το
ρυθμιστικό τους
ρόλο στην εμπορευματοποίηση.
Το βασικό είναι
η σπορά, κατέληξε, γιατί η
έλλειψη άλλων
προϊόντων αυξάνει τη ζήτηση
των αγροτικών
προϊόντων και
οι 30 λίμπρες κατά κεφαλήν δεν επαρκούν πια. Για
να είναι βιώσιμες, πρέπει να βελτιωθεί ο σχεδιασμός
σύμφωνα με τον αριθμό των κατοίκων και τη διαθεσιμότητα των πόρων.
Στο Καμαγουέι, τόνισε ότι πρέπει να αυξηθεί η
συνεισφορά σε όλες τις καλλιέργειες, ακόμα και
μέσα σε αντίξοες υλικές συνθήκες, στη βάση της
μεγαλύτερης χρησιμοποίησης αγροοικολογικών μεθόδων και πρακτικών που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα.

215 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Σ

την Κούβα έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα 215 προστατευμένες περιοχές, από τις οποίες οι 79 είναι εθνικής σημασίας και οι 136 τοπικής. Ο
επικεφαλής του Τμήματος Σχεδιασμού του Εθνικού Κέντρου Προστατευμένων Περιοχών (CNAP), Αουγούστο Μαρτίνες Σορίγια, ενημέρωσε στα
μέσα Απρίλη ότι αυτές οι περιοχές καταλαμβάνουν το 21,26% της έκτασης
της χώρας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της υφαλοκρηπίδας (εσωτερικά ύδατα). Όπως δήλωσε, 144 έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, και 150 είναι κάτω από την άμεση διαχείριση διαφόρων θεσμών και
οργανισμών, όπως, για παράδειγμα, την Εθνική Επιχείρηση για την Προστασία της Χλωρίδας και Πανίδας και το Σώμα Δασοφυλάκων. Διευκρίνισε ότι οι προστατευμένες περιοχές
ανήκουν σε 8 κατηγορίες: φυσικοί δρυμοί, εθνικά πάρκα, οικολογικοί δρυμοί, ξεχωριστό εθνικό στοιχείο,
καταφύγιο πανίδας, δρυμός χειριζόμενης χλωρίδας, εθνικό προστατευμένο τοπίο και προστατευμένη περιοχή χειριζόμενου πλούτου. Προκειμένου να ευνοήσουν τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας, του δασικού πλούτου κλπ., η χλωρίδα και πανίδα αντιπροσωπεύουν ενδημικά είδη σε επίπεδα πάνω
από το 95% σ’ ότι αφορά την πανίδα και 85% τη χλωρίδα.
Η Κούβα διαθέτει 6 δρυμούς βιόσφαιρας, στις περιοχές Γουανακαμπίμπες, Σιέρα δελ Ροσάριο, Σιέναγα
δε Σαπάτα, Μπουεναβίστα, Μπακονάο και Κουτσίγιας δελ Τόα, αναγνωρισμένες διεθνώς από την UNESCO.
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ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 127 ΧΡΌΝΙΑ
ΑΠΌ ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΤΟΥ ΧΟΣΈ ΜΑΡΤΊ

Σ

τις 19 Μάη, στον κινηματογράφο Studio New Star Art Cinema, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα
127 χρόνια από το θάνατο σε μάχη του κουβανού ποιητή και επαναστάτη Χοσέ Μαρτί, που διοργάνωσε
η New Star.
Η εκδήλωση άρχισε με το χαιρετισμό του νέου Πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, που έκφρασε την ικανοποίησή του που λίγες μέρες μετά την άφιξή του στη χώρα μας είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε εκδήλωση τιμής για τον απόστολο της κουβανικής ανεξαρτησίας και ευχαρίστησε τον
ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη του με το λαό της χώρας του ενάντια στον αποκλεισμό που έχει επιβάλει
η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά του λαού της Κούβας.
Την κεντρική ομιλία έκανε ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης,
Νίκος Καρανδρέας, που αναφέρθηκε διεξοδικά στη ζωή και το έργο του από τα παιδικά του χρόνια μέχρι
το θάνατό του. Τόνισε ότι ο Χοσέ Μαρτί πίστευε βαθιά ότι η καλλιτεχνική δημιουργία είναι στενά, οργανικά
δεμένη με την κοινωνία και ο καλλιτέχνης οφείλει να είναι κοινωνικά υπεύθυνος.
Ακολούθησε ο χαιρετισμός της βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη, που αναφέρθηκε στον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα του Χοσέ Μαρτί και στο χαρακτήρα της ποίησής του. Και κατέληξε μιλώντας για τη σημασία που έχει το έργο του σήμερα που οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών οδηγούν σε νέους πολέμους με
απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς. Το έργο του Χοσέ Μαρτί θα πρέπει να γίνει πλατιά γνωστό, τόνισε.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) Δέσποινα Μάρκου που τόνισε κυρίως το αντιιμπεριαλιστικό και διεθνιστικό μήνυμα του Χοσέ
Μαρτί.
Στο τέλος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ταινία «Χοσέ Μαρτί – Το μάτι
του καναρινιού» που γυρίστηκε το 2011 από τον κουβανό Φερνάντο Πέρες και αναφέρεται στα παιδικά και
εφηβικά χρόνια του Χοσέ Μαρτί και καταχειροκροτήθηκε από τους φίλους της Κούβας που παραβρέθηκαν.

ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΠΊΣΗΜΗ ΕΠΙΒΟΛΉ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

Τ

ην Πέμπτη, 1η Ιούνη, στο προαύλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Μακρονήσου
(ΠΕΚΑΜ, Μουσείο Μακρονήσου) στο Θησείο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την
επίσημη επιβολή του οικονομικού, εμπορικού και
χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ ενάντια
στην Κούβα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό
του πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, και στη συνέχεια μίλησαν ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Νίκος Καρανδρέας και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Νίκος Λεοντίδης.
Ο Πρέσβης άρχισε το χαιρετισμό του με αναφορές στην έναρξη του αποκλεισμού της Κούβας από τις
ΗΠΑ, το Φλεβάρη του 1962, αναφέροντας ότι και οι 13 κυβερνήσεις των ΗΠΑ που πέρασαν από τότε
μέχρι σήμερα εφάρμοσαν αυτή την πολιτική συνδυάζοντάς την με τη δυσφήμιση, τα ψέματα και τις διαστρεβλώσεις της πραγματικής κατάστασης της Κούβας, προκειμένου να δημιουργήσουν σύγχυση στον
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κουβανικό λαό και να τον κάνουν να πιστέψει ότι για την όλη κατάσταση φταίει
η ανικανότητα και η αναποτελεσματικότητα της διαχείρισης της κουβανικής
κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος, και όχι οι κυρώσεις που επέβαλαν οι
Ηνωμένες Πολιτείες.
Τόνισε πως ο αποκλεισμός είναι μια
«μαζική και κατάφωρη παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των
Κουβανών» και πως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμα και «πράξη γενοκτονίας» και ότι έχει προκαλέσει ζημιές της
τάξης των 150 δισεκατομμυρίων 410,8
εκατομμυρίων δολαρίων, που αν υπολογιστούν με βάση τη σημερινή ισοτιμία δολαρίου και χρυσού φτάνουν τα 1 τρισεκατομμύρια 326 δισεκατομμύρια 432 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, θύμισε τις συνεχείς καταδίκες με συντριπτική πλειοψηφία
του αποκλεισμού εδώ και 29 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο πρέσβης της Κούβας αναφέρθηκε
στην επιδείνωση των μέτρων του αποκλεισμού τα τελευταία 3 περίπου χρόνια με την πανδημία, και στα 243
νέα μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ και εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση Μπάιντεν.
Τελειώνοντας, καταδίκασε τον αποκλεισμό της Κούβας από τη Σύνοδο της Αμερικής που επρόκειτο να
διοργανώσουν οι ΗΠΑ στο Λος Άντζελες έχοντας αποκλείσει την Κούβα, τη Βενεζουέλα και τη Νικαράγουα
και ευχαρίστησε τους φίλους της Κούβας στην Ελλάδα που στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα του κουβανικού λαού.
Δυναμώνουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου, Νίκος Καρανδρέας, που αναφέρθηκε στο «μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία φαινόμενο του 60χρονου αποκλεισμού μιας μικρής χώρας
από το γιγάντιο σε έκταση και οικονομική και στρατιωτική δύναμη γείτονά της». Υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ
ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα κατάστρωναν σχέδια απόκτησης ή κατάκτησης της Κούβας, θεωρώντας
την, μαζί με το Πουέρτο Ρίκο, «φυσικά προσαρτήματα της βορειοαμερικανικής ηπείρου», με στόχο την προώθηση εμπορικών και πολιτικών συμφερόντων.
Θύμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ οργάνωσαν δολιοφθορές και τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Κούβας με
3.500 νεκρούς, με πολλές χιλιάδες τραυματίες, καθώς και πάνω από 600 βεβαιωμένες απόπειρες δολοφονίας του Φιδέλ Κάστρο και άλλων ηγετών της Κουβανικής Επανάστασης και υπογράμμισε τις προβοκάτσιες
και πράξεις βανδαλισμού που έγιναν στις 11 Ιούλη του 2021 στην Κούβα, οργανωμένες από την κυβέρνηση
των ΗΠΑ και τον τρόπο αντιμετώπισής τους από τον κουβανικό λαό και την κυβέρνησή του, κινητοποιώντας
το λαό, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση του Προέδρου της χώρας και του ΚΚ Κούβας.
Και κατέληξε λέγοντας ότι το παράδειγμα της Κούβας «μας δείχνει πως η πάλη για την ανεξαρτησία και
την κοινωνική απελευθέρωση είναι άρρηκτα δεμένη με την αλληλεγγύη στους αγώνες των λαών σ’ όλες τις
γωνιές του κόσμου. Η μάχη που δίνει η Κούβα είναι και δική μας μάχη, είναι υπόθεση όλων των ανθρώπων
που αναγνωρίζουν την τεράστια προσφορά της, τη στηρίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο και απαιτούν την
άμεση άρση του ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού».
Κατόπιν, το λόγο πήρε ο τελευταίος ομιλητής και μέλος του ΔΣ του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου, Νίκος
Λεοντίδης, που τόνισε ότι η στόχευση των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει
«ο οικονομικός στραγγαλισμός της Κούβας, η άμεση ή έμμεση παρέμβαση στο εσωτερικό της χώρας, με
στόχο την ανατροπή της επαναστατικής εξουσίας» και θύμισε ότι η Κούβα «αποτέλεσε πρότυπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, απέστειλε ιατρικές αποστολές σε δεκάδες χώρες του κόσμου, και βασιζόμενη μονάχα
στις δυνάμεις της κατάφερε και ανέπτυξε πέντε δικά της εμβόλια ενάντια στον κορονοϊό». Και έκλεισε την
ομιλία του λέγοντας: «Η Κούβα δεν είναι μόνη, έχει τη διεθνιστική αλληλεγγύη του λαού μας και των λαών
όλου του κόσμου!»
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Α Π Ο Τ Η ΖΩ Η ΤΟΥ ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ ΟΥ

Σ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΉΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΤΟΥ ΡΙΚΆΡΝΤΟ ΑΛΑΡΚΌΝ

τις 9 του Μάη, ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου, Νίκος Καρανδρέας, πήγε στην Πρεσβεία της Κούβας και υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων που ανοίχτηκε για το θάνατο του Ρικάρντο Αλαρκόν δε Κεσάδα. Ο Ρικάρντο Αλαρκόν, που πέθανε στις 30 Απρίλη, ήταν από τα πιο σημαντικά
στελέχη της κυβέρνησης της Κούβας. Διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Αμερικής του υπουργείου
Εξωτερικών, και έζησε πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, αφού για περίπου 30 χρόνια ήταν ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κούβας στον ΟΗΕ. Υπήρξε πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από το 1992 ως το 1993 ήταν υπουργός Εξωτερικών, ενώ από το 1993
ως το 2013 ήταν πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Λαϊκής Εξουσίας. Ήταν ένας από τους καλύτερους
γνώστες της πολιτικής των ΗΠΑ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟ Δ.Σ.

Σ

τις 19 του Ιούνη, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας & Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την εκλογοαπολογιστική του Συνέλευση και στις 22 του ίδιου μήνα συγκροτήθηκε σε σώμα το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραμπίδου Βούλα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παυλίδης Γιώργος
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: Κατσούρος Γιώργος
ΤΑΜΙΑΣ: Κερεμίδης Νίκος
ΜΕΛΗ:
Βράτζιας Θάνος
Γαλατιανός Στέλιος
Εξαδακτύλου Σοφία
Ζώκας Νίκος
Λιβιεράτος Γρηγόρης
Μόττας Νίκος
Σκούφας Απόστολος

Ιδιοκτήτης
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μπουμπουλίνας 28, Αθήνα, Τηλ.-Fax: 2108214916
cubagr@otenet.gr • ellinokouvanikos@gmail.com
www.ellinokouvanikos.gr
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Καρατάκη Σοφία
Ναζλίδου Βούλα
Σολωμονίδης Θεόδωρος

Τεύχος 142
Eκδότης-Διευθυντής: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

Σχεδιασμός:
T: 210 3813349• e-mail:golema@otenet.gr
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