
68η Επέτειος της επίθεσης στους στρατώνες Μονκάδα

Το  πρωί  της  26ης Ιούλη  1953,  ομάδες  165  οπλισμένων  επαναστατών
εξαπολύουν ταυτόχρονες  επιθέσεις  στο στρατώνα  Μονκάδα,  στο Σαντιάγο
της  Κούβας,  και  στη  στρατιωτική  εγκατάσταση  «Κάρλος  Μανουέλ  ντε
Σέσπεδες»,  στο  Μπαγιάμο, προκειμένου  να  ανατρέψουν  τον  εκλεκτό  των
ΗΠΑ  δικτάτορα  Μπατίστα.  Ο  ηγέτης  τους,  ένας  νεαρός  ασκούμενος
δικηγόρος,  ο  27χρονος,  Φιντέλ  Κάστρο,  μετά  από  την  αποτυχημένη  του
απόπειρα για την δικαστική ανατροπή της δικτατορίας, ήταν βέβαιος ότι κάτι
τέτοιο δεν θα επιτυγχανόταν παρά μόνο με την ένοπλη επανάσταση. 

Η επίθεση στο στρατώνα Μονκάδα απέτυχε. Κατά την διάρκεια της μάχης,
σκοτώθηκαν μόλις πέντε από τους μαχητές. Ο θάνατος των υπολοίπων 70
περίπου, ήταν το αποτέλεσμα της θηριωδίας και των βασανιστηρίων στους
αιχμάλωτους.

Στη  δίκη που παραπέμφθηκε το  Σεπτέμβρη  του  1953,  ο  Φιντέλ  καταλήγει
στην ομολογία του, με τα γνωστά λόγια: «Μας έμαθαν ότι ο τιτάνας Μασέο
είπε  κάποτε  πως  “την  ελευθερία  δεν  την  εκλιπαρείς,  την  κερδίζεις  με  τη
λεπίδας της ματσέτας”. Μας έμαθαν ότι ο Απόστολος (Χοσέ Μαρτί) έγραψε: “Ο
άνθρωπος  που  συμμορφώνεται  με  άδικους  νόμους  και  επιτρέπει  σε
οποιονδήποτε να ποδοπατεί τη χώρα στην οποία γεννήθηκε, ο άνθρωπος που
κακομεταχειρίζεται την πατρίδα του μ’ αυτόν τον τρόπο, δεν είναι έντιμος”.[...]
Ξέρω πως η φυλακή θα είναι για μένα σκληρή, όπως είναι πάντα για όλους, με
θρασύδειλες  απειλές  και  διεστραμμένα βασανιστήρια.  Αλλά δεν φοβάμαι  τη
φυλακή, όπως και δεν φοβάμαι και την οργή του άθλιου τυράννου που πήρε
τις  ζωές εβδομήντα συντρόφων μου.  Καταδικάστε  με.  Δεν  έχει  σημασία.  Η
ιστορία θα με δικαιώσει!»

Το κίνημα, που φούντωσε μετά από την αποτυχημένη επίθεση στο στρατώνα
Μονκάδα και ξεσήκωσε τον βασανισμένο λαό της Κούβας για να καταλήξει
στη  νίκη  της  Επανάστασης  την  1η Γενάρη  1959  και  την  ανακήρυξη  του
σοσιαλιστικού της χαρακτήρα στις 16 Απριλίου 1961, πήρε το όνομά του από
αυτή τη μεγάλη ημέρα: Ήταν το κίνημα της 26ης Ιούλη.

Από τότε μέχρι και σήμερα, κάθε χρόνο, στην Κούβα αλλά και παγκόσμια, το
διεθνές  κίνημα  αλληλεγγύης,  τιμά  αυτή  την  επέτειο  με  εκδηλώσεις,
κινητοποιήσεις, άλλες πρωτοβουλίες. Φυσικά, πάντοτε, ο γιορτασμός αυτός
δεν  έχει  μόνο  επετειακό  χαρακτήρα,  αλλά,  και  ανάλογα  με  την  εκάστοτε
συγκυρία, εκφράζει  την αταλάντευτη αλληλεγγύη στον περήφανο κουβανικό
λαό  που  δίνει  έναν  ηρωικό  διαρκή  αγώνα  απέναντι  στην  ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα. Άλλωστε, το εργατικό και λαϊκό κίνημα, όπου γης, πάντοτε, τιμά
τους  νεκρούς του και  την ιστορική μνήμη,  με  τον ενεργό  και  ζωντανό  του
αγώνα για το παρόν και το μέλλον, με την εμπέδωση της πίστης στο δίκιο του
για την απελευθέρωση από τα εκμεταλλευτικά δεσμά, με την υπόσχεση για τη
συνέχιση της πάλης «μέχρι την τελική νίκη».

Φέτος,  η  σημερινή  μας  εκδήλωση  είναι  πρώτα  απ’  όλα  εκδήλωση
αλληλεγγύης  στην  Κούβα,  που  δίνει  για  ακόμα  μια  φορά  έναν  άνισο,  μα
δίκαιο,  αγώνα  ενάντια  στη  νέα  επιχείρηση  ιμπεριαλιστικής  επέμβασης  στο



εσωτερικό της, που ενορχηστρώθηκε από τις ΗΠΑ, την αντικουβανική μαφία
του Μαϊάμι και τις μισθοφορικές αντεπαναστατικές δυνάμεις τους στο νησί και
βρήκε πρόθυμους συμπαραστάτες στην ΕΕ, τις αστικές κυβερνήσεις και τα
μμε  σε  όλο  τον  κόσμο.  Ταυτόχρονα,  βέβαια,  συνάντησε  την  πιο  πλατιά
αντίσταση από τον ίδιο τον κουβανικό λαό, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο
κάλεσμα για την υπεράσπιση της Επανάστασης και των κατακτήσεων της, με
μαζικές διαδηλώσεις. Συνάντησε την πιο πλατιά καταδίκη από τους λαούς σε
όλο τον πλανήτη, από 74 κομμουνιστικά κόμματα που διατρανώνουν «Κάτω
τα χέρια από την Κούβα! Να τερματιστεί άμεσα ο αμερικανικός αποκλεισμός
και να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε είδους ιμπεριαλιστική επέμβαση!», από
συνδικάτα  και  ομοσπονδίες,  συλλόγους  και  φορείς  του  λαϊκού  κινήματος,
επιστήμονες, διανοούμενους και ανθρώπους της Τέχνης και του Πολιτισμού
σε όλο τον κόσμο.

Τα γεγονότα έχουν γίνει λίγο έως πολύ γνωστά. Το σχέδιο της ιμπεριαλιστικής
επίθεσης προετοιμάζεται εδώ και καιρό. Μια εκστρατεία ακριβοπληρωμένης
και  καλά  συντονισμένης  προπαγάνδας,  που  περιλαμβάνει  εκατομμύρια
μηνύματα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης από αυτοματοποιημένα ρομπότ
και  ''τρολ'',  ψεύτικες  ειδήσεις,  hashtags.  Οι  γνωστοί  –  άγνωστοι
αγανακτισμένοι  αντιφρονούντες  που βγήκαν  στους  δρόμους,  ζητώντας  την
ανατροπή  της  κυβέρνησης,  και  δεν  δίστασαν  να  προχωρήσουν  σε
βανδαλισμούς σπιτιών, να προκαλέσουν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρισμού, να
πραγματοποιήσουν επιθέσεις με πέτρες και μαχαίρια. Παραποιημένες εικόνες
στα  μμε,  που  παρουσίαζαν  τις  μαζικές  διαδηλώσεις  στήριξης  της
Επανάστασης με τις σημαίες της Κούβας και του Κινήματος της 26ης Ιούλη ως
αντικυβερνητικές,  που  έφτασαν  να  δημοσιεύουν  εικόνες  από  παλιές
συγκεντρώσεις στην Αίγυπτο, την Αργεντινή, την Ισπανία ως τις  σημερινές
διαμαρτυρίες απελπισμένων πολιτών στην Κούβα!

Το πρόσχημα ήταν και πάλι, όπως πάντα, όπως σε όλες τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις  στο  εσωτερικό  χωρών,  η  δήθεν  καταπάτηση  ανθρώπινων
δικαιωμάτων  και  ελευθεριών,  το  δήθεν  καταπιεστικό  καθεστώς  της
δικτατορίας  του  Κομμουνιστικού  Κόμματος  της  Κούβας  και  άλλα  γνωστά
χιλιοειπωμένα και μπαγιάτικα. 

Οι  διακηρύξεις  της  εκστρατείας  δεν  αφήνουν  κανένα  περιθώριο
παρερμηνειών, αφού ανοιχτά ζητούν «ανθρωπιστική επέμβαση στην Κούβα
από  τη  διεθνή  κοινότητα»  και  την  δημιουργία  ενός  «ανθρωπιστικού
διαδρόμου».  Σκοπός  τους  είναι  να  διαμορφώσουν  εικόνα
αποσταθεροποίησης  στο  νησί,  εκμεταλλευόμενοι  την  εξαιρετικά  δύσκολη
συγκυρία  για  την  Κούβα,  που  στις  συνθήκες  του  απάνθρωπου  και
εγκληματικού  αμερικάνικου  αποκλεισμού  βρίσκεται  αντιμέτωπη  με  την
πανδημία του κορονοϊού και  τις  συνέπειές  της, με τις  ελλείψεις  που έχουν
προκληθεί από τα νέα πρόσθετα μέτρα των ΗΠΑ κατά της Κούβας που πήρε
η κυβέρνηση Τραμπ και εφαρμόζει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Οι  πρώτοι  που  έσπευσαν  να  υποστηρίξουν  τις  δήθεν  αυθόρμητες
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ήταν βουλευτές και γερουσιαστές της Φλόριντα,
εκεί  δηλαδή  που  δρα  ανενόχλητη  η  αντικουβανική  μαφία  και  απ’  όπου
διαχρονικά έχουν εξαπολυθεί δολοφονικά σχέδια και τρομοκρατικές ενέργειες
ενάντια στην Κούβα στο έδαφός της ˙ ο ίδιος ο Πρόεδρος Μπάιντεν, αυτός
που  για  διάφορους  «αριστερούς»  στην  Ελλάδα θα  φέρει  τον  αέρα  της



προόδου  και  της  αλλαγής  στον  πλανήτη  και  που  δήλωσε:  «Ο  λαός  της
Κούβας υπερασπίζεται  θαρραλέα τα θεμελιώδη και  οικουμενικά δικαιώματα.
Τα  δικαιώματα  αυτά,  περιλαμβανομένου  του  δικαιώματος  της  ειρηνικής
διαμαρτυρίας  και  του  δικαιώματος  του  να  ορίζει  ελεύθερα  το  μέλλον  του,
πρέπει  να  είναι  σεβαστά.  Οι  Ηνωμένες  Πολιτείες  καλούν  το  κουβανικό
καθεστώς να ακούσει τους πολίτες και να υπηρετήσει τις ανάγκες τους σε αυτή
την κρίσιμη στιγμή και όχι να πλουτίζει το ίδιο». Τέτοια χυδαία πρόκληση! Από
κοντά  και  η  ΕΕ,  που  κάλεσε  την  κουβανική  κυβέρνηση  να  σεβαστεί  τις
διαμαρτυρίες.

Δεν είναι η πρώτη φορά. Από την πρώτη στιγμή της νίκης της Επανάστασης,
η Κούβα βρέθηκε στο στόχαστρο της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Από την
επέμβαση στον Κόλπο των Χοίρων, την επιβολή του 60χρονου πολύμορφου
αμερικάνικου αποκλεισμού, τις εκατοντάδες δολοφονικές απόπειρες εναντίον
του ηγέτη της Φιντέλ, την οργάνωση τρομοκρατικών ενεργειών στο έδαφος
της  και  τη  σύλληψη  και  άδικη  πολύχρονη  φυλάκιση  των  5  κουβανών
πατριωτών που αποκάλυψαν την πηγή τους, μέχρι την κοινή θέση της ΕΕ και
τις διάφορες κυρώσεις που συνεχίζονται έως και σήμερα.  Πριν από έντεκα
χρόνια,  το  2010,  τέτοιες  μέρες,  το  δημοσίευμα  στην  εφημερίδα  του
Ριζοσπάστη έγραφε: «Με προκλητικό κυνισμό, το υπουργείο Εξωτερικών των
ΗΠΑ  επέλεξε  την  26η  του  Ιούλη  ως  προθεσμία  υποβολής  αιτήσεων  για
συγκεκριμένα “σχέδια δράσης” που σκοπό θα έχουν την αποσταθεροποίηση
της κουβανικής κοινωνίας και  στόχο την  ανατροπή της διακυβέρνησης.  Το
Στέιτ  Ντιπάρτμεντ,  μέσω του  “Γραφείου  για  τη  Δημοκρατία,  τα  Ανθρώπινα
Δικαιώματα  και  την  Εργασία”  καλεί  ομάδες,  οργανώσεις  και  άλλους  να
καταθέσουν  τα  συγκεκριμένα  τους  σχέδια   για  να  βραβευτούν  με  3,6
εκατομμύρια δολάρια για αντεπαναστατικές ενέργειες. …  Στα παραπάνω θα
πρέπει να υπολογιστούν και τα 16 εκατομμύρια δολάρια που αποδέσμευσε η
κυβέρνηση  των  ΗΠΑ  στις  8  του  Ιούνη  για  τη  λεγόμενη  προώθηση  της
δημοκρατίας στην Κούβα. Το ποσό αυτό ήδη διανέμεται σε διάφορες ομάδες
και οργανώσεις από το λεγόμενο Γραφείο Αναπτυξιακής Βοήθειας των ΗΠΑ
(USAID),  με  στόχο  τη  χρηματοδότηση  ανατρεπτικών  πράξεων  κατά  της
κυβέρνησης.» Η ίδια οργάνωση, το παραμάγαζο - ΜΚΟ της CIA, γνωστό στη
χώρα μας από τη δράση του στην Γιουγκοσλαβία και τα Βαλκάνια, είναι πίσω
και  από  τις  σημερινές  διαδηλώσεις  των  αγανακτισμένων,  σύμφωνα  με
αδιαμφισβήτητα στοιχεία που έφερε στο φως η κυβέρνηση της Κούβας.

Είναι αδίστακτοι. Η πρόκληση και η υποκρισία τους δεν γνωρίζει κανένα όριο.

Μιλούν: Για την ειρήνη, αυτοί που εξαπολύουν πολεμικές επεμβάσεις σε όλο
τον  πλανήτη,  βομβαρδίζουν  αμάχους,  σκορπούν  τον  θάνατο  και  την
προσφυγιά, νομιμοποιούν τις κάθε είδους παραβιάσεις σε βάρος των λαών,
όπως ετοιμάζονται να κάνουν τώρα και με τα νέα διχοτομικά σχέδια σε βάρος
της Κύπρου νομιμοποιώντας την τουρκική εισβολή και κατοχή με τη στήριξη
των ΗΠΑ. 

Τους απαντάμε: «Η Κούβα στέλνει γιατρούς και όχι βόμβες», όπως ήταν και
ο περσινός  τίτλος  της  αντίστοιχης εκδήλωσης του Συνδέσμου μας  για  την
επέτειο της 26ης Ιούλη. Σ’ αυτήν, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, γιατρός ο ίδιος,
είχε παρουσιάσει τα αμείλικτα στοιχεία για την πρόοδο στον τομέα της υγείας
στην Κούβα:  Οι  οικογενειακός  γιατρός  καλύπτει  το  95% του  πληθυσμού ˙
υπάρχει  ο  μεγαλύτερος  λόγος  γιατρού  /  ασθενών  στον  κόσμο  και  στη



διασπορά  των  γενικών  γιατρών  και  νοσοκόμων  στον  πληθυσμό  ˙  η
προτεραιότητα  δίνεται  στην  απαρτίωση  της  Δημόσιας  Υγείας  και  της
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας,  της  πρόληψης  και  της  θεραπείας,  με  στενή
σύνδεση της νοσοκομειακής / κοινοτικής / πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η Κούβα
σε 6 μήνες το 2020 έστειλε 45 Ταξιαρχίες της Διεθνούς Δύναμης ενάντια σε
Φυσικές Καταστροφές και Σοβαρές Επιδημίες “Χένρι Ριβ” σε 38 χώρες, σ’ όλο
τον κόσμο, αποτελούμενες από 3.772 γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό
Υγείας. Αυτοί οι επιστήμονες περιέθαλψαν περισσότερους από 250 χιλιάδες
ανθρώπους,  που  μολύνθηκαν  από  τον  κορονοϊό.  Αυτά  είναι  τα
αποτελέσματα της κουβανικής Επανάστασης!

Μιλούν: Για ελλείψεις στην ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα και άλλα είδη, που
έχουν προκληθεί από τον απάνθρωπο και βάρβαρο οικονομικό αποκλεισμό
των ΗΠΑ και τις άλλες κυρώσεις ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Μιλούν για την
έξαρση του κορονοϊού, όταν αυτοί σκάβουν μαζικούς τάφους για τους νεκρούς
της  πανδημίας,  όταν  το  εμπορευματοποιημένο  σύστημα  υγείας  στον
καπιταλιστικό  κόσμο  έχει  δείξει  με  τον  πιο  τραγικό  τρόπο  τα  εγκληματικά
αποτελέσματά  του,  όταν  τα  φάρμακα  για  την  θεραπεία  από  τον  ιό
χορηγούνται με το σταγονόμετρο και το εμβόλιο έχει γίνει αντικείμενο των πιο
σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε μονοπωλιακά μεγαθήρια.

Τους απαντάμε: Σ’ αυτό το μικρό νησί της Καραϊβικής, μέσα στις συνθήκες
του  αποκλεισμού,  καταγράφεται  ο  μικρότερος  αριθμός  θανάτων  από  τον
κορονοϊό,  από  την  πρώτη  στιγμή  διατέθηκαν  πάνω από  20  φάρμακα  και
κατασκευάστηκαν  και  νέα  για  την  αντιμετώπιση  της  λοίμωξης  από τον  ιό,
αναπτύχθηκαν  νέες  διαγνωστικές  μέθοδοι  και  πάνω  από  80  ερευνητικά
προγράμματα, δημιουργήθηκαν 5 εμβόλια. Αυτά είναι τα επιτεύγματα ενός
συστήματος  που  δεν  υπηρετεί  το  κέρδος,  αλλά  τις  ανάγκες  των
ανθρώπων!

Μιλούν: Για ανθρώπινα δικαιώματα, αυτοί που αξιοποίησαν την πανδημία για
να  προωθήσουν  νέα  σκληρά  μέτρα  καταστολής  σε  βάρος  των  λαών,
απαγορεύουν διαδηλώσεις, χτυπούν τις απεργίες, διαχειρίζονται ένα σύστημα
που  τρέφει  το  φασισμό,  το  ρατσισμό,  τη  μισαλλοδοξία,  την  βία  κατά  των
γυναικών. Αυτοί που κυβερνούν με ποσοστά που αντιπροσωπεύουν το 25%
και 30% του πληθυσμού στις χώρες τους. Αυτοί που  αψηφούν συστηματικά
και  ξεδιάντροπα  ακόμα  και  τα  29  ψηφίσματα  καταδίκης  του  αμερικανικού
αποκλεισμού από την ΓΣ του ΟΗΕ, απολαμβάνοντας την ανοχή και σιωπή
των υπολοίπων του καπιταλιστικού κόσμου.

Τους απαντάμε: Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες στην Κούβα το ποσοστό
συμμετοχής φτάνει το 97%-98%. Ο κουβανικός λαός δεν έσκυψε το κεφάλι και
δεν λύγισε ούτε και στις πιο δύσκολες περιόδους, μετά από τις ανατροπές στη
Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες,  δεν φοβήθηκε ποτέ το
ιμπεριαλιστικό  τέρας,  έφτιαξε  Επιτροπές  Υπεράσπισης  της  Επανάστασης,
έχει  προσφέρει  πολύμορφη  στρατιωτική,  ιατρική,  εκπαιδευτική  κ.ά.
αλληλεγγύη στους αγώνες και τους λαούς στη Λατινική Αμερική, την Αφρική,
ακόμα και σε προηγμένες καπιταλιστικές χώρες. Αυτά συμβαίνουν στο κατ’
άλλα αυταρχικό καθεστώς της Κούβας!

Η 26η Ιούλη 2021, λοιπόν, είναι  μέρα μνήμης και αναστοχασμού,  αλλά και
αντίστασης, αγώνα, αλληλεγγύης. Η καρδιά μας βρίσκεται στην Κούβα, μαζί
με το λαό που αντιπαλεύει τα νέα ιμπεριαλιστικά σχέδια εναντίον του. Την ίδια



στιγμή, η σκέψη μας και η δράση μας δυναμώνει από τα διδάγματα της 26η

Ιούλη του 1953:

- Ο καπιταλισμός δεν εξανθρωπίζεται. Όποιο προσωπείο κι αν φορέσει, το
«διαβολικά καλού Τραμπ» ή του «προοδευτικού Μπάιντεν», όποια κυβέρνηση
νεοφιλελεύθερη ή σοσιαλδημοκρατική κι  αν έχει  στην υπηρεσία του, όποιο
μείγμα οικονομικής διαχείρισης επεκτατικό ή νεοκεϋνσιανό κι αν επιλέξει, είναι
επικίνδυνος  για  τους  λαούς,  σκορπά  την  φτώχεια  και  την  εξαθλίωση,
καταστρέφει το περιβάλλον, φέρνει τον πόλεμο και την προσφυγιά. Αναγκαίος
και επίκαιρος είναι ο σοσιαλισμός.

- Ακόμα και στην πιο δύσκολη φάση, σε συνθήκες βαθιάς υποχώρησης του
κινήματος  και  ήττας,  η  ταξική  πάλη σιγοκαίει  ασίγαστη,  γίνεται  φλόγα που
φουντώνει και καταστρέφει με την φωτιά της όλα τα παλιά και τα φθαρμένα,
για να έρθει  υπέρλαμπρος και φωτεινός ο κόσμος της Επανάστασης, ένας
κόσμος χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

-  Ακόμα  και  ο  πιο  δυνατός  αντίπαλος,  αυτός  που  μοιάζει  ανίκητος  και
παγκυρίαρχος, δεν μπορεί να νικήσει ακόμα και ένα «μικρό λαό που πολεμά,
δίχως σπαθιά και βόλια», μα πολεμά «για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως
και  το  τραγούδι».  Έχει  για  όπλα  του  την  γνώση,  την  θεωρία  του
επιστημονικού σοσιαλισμού, το δίκιο, το πείσμα και την δύναμη αυτού που
δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο εκτός από τις αλυσίδες του. 

Όπως και ο ίδιος ο Φιντέλ έλεγε: «Αν δεν είχαμε μελετήσει μαρξισμό, αν δεν
είχαμε γνωρίσει από τα βιβλία την πολιτική θεωρία του Μαρξ κι αν δεν είχαμε
εμπνευστεί  από τον Μαρτί, από τον Μαρξ και από τον Λένιν, δε θα είχαμε
καταφέρει ούτε καν να συλλάβουμε την ιδέα μιας επανάστασης στην Κούβα,
γιατί με μια ομάδα ανθρώπων από τους οποίους κανείς δεν έχει περάσει από
στρατιωτική ακαδημία δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο εναντίον ενός στρατού
καλά  οργανωμένου,  καλά  οπλισμένου,  στρατιωτικά  εκπαιδευμένου,  και  να
κερδίσεις τη νίκη ξεκινώντας ουσιαστικά από το μηδέν».

Η κουβανική  Επανάσταση  νίκησε  και  θα  νικήσει  και  σήμερα  ενάντια  στην
ιμπεριαλιστική επίθεση, που δέχεται. 

Σε όσους εδώ στην Ελλάδα, ματαιοπονούν να πείσουν για το αντίθετο, τους
καλούμε να σταματήσουν, να μην κουράζονται. Δεν θα τους περάσει. 

Εδώ  υπάρχει  το  ΚΚΕ,  που  διατηρεί  ακατάλυτους  δεσμούς  φιλίας  και
συντροφικότητας με το ΚΚ Κούβας, που παλεύει για το σοσιαλισμό για πάνω
από 100 χρόνια!

Εδώ υπάρχει  η  ΚΝΕ, που όλες αυτές  τις  ημέρες,  ξεδιπλώνει  πολύμορφες
πρωτοβουλίες,  διαδηλώσεις  και  συζητήσεις  ενάντια  στην προβοκάτσια των
ιμπεριαλιστών, όπως η πρόσφατη στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Εδώ υπάρχει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης, που
μετρά πάνω από 55 χρόνια δράσης και διεθνιστικής αλληλεγγύης στο νησί της
Επανάστασης.

Εδώ υπάρχει εργατικό και λαϊκό κίνημα, που παλεύει για την ανασύνταξή του
και  από την πρώτη στιγμή εναντιώθηκε στην ιμπεριαλιστική  επέμβαση,  με
ανακοινώσεις,  ψηφίσματα  καταδίκης  και  άλλες  δράσεις  από  δεκάδες
σωματεία, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, συλλόγους και φορείς.



Τούτα εδώ τα χώματα έχουν ποτιστεί από το αίμα χιλιάδων κομμουνιστών και
αγωνιστών, που πάλευαν για μια άλλη πραγματικά ελεύθερη και δημοκρατική
κοινωνία, το σοσιαλισμό.

Τούτος  ο  τόπος  τραγουδά  το  στεναγμό  των  αλύγιστων  στις  εξορίες,  τα
ξερονήσια και τις φυλακές. 

Σ’ αυτό το μέρος που βρισκόμαστε σήμερα, ακούγονται ακόμα οι κραυγές των
βασανιστηρίων στους αγωνιστές μέσα στα κολαστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ από την
αμερικανοκίνητη χούντα.

Εδώ, λοιπόν, δεν πιάνουν τα παραμύθια!

Ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και πείρα. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο
πλευρό της Κούβας, μέχρι την τελική νίκη για την πατρίδα των προλετάριων
όπου γης.

Διεκδικούμε: 

- Την παύση του απάνθρωπου αμερικάνικου αποκλεισμού που συνεχίζεται
μέχρι  σήμερα  με  ανυπολόγιστες  συνέπειες,  κοστίζοντας  πάνω  από  145
δισεκατομμύρια δολάρια σε βάρος του κουβανικού λαού. 

- Την επιστροφή του εδάφους της βάσης του Γκουαντάναμο που παράνομα
κατέχουν οι ΗΠΑ.

- Την άρση κάθε είδους κυρώσεων και προκλητικών δράσεων της Ε.Ε., όπως
το  πρόσφατο  ψήφισμα  του  Ευρωκοινοβουλίου  ενάντια  στην  Κούβα,  που
αποκαλύπτουν τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής συμμαχίας. 

Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Δεν ήταν και δεν είναι μόνη! Θα νικήσει!


