
«Η Κούβα δεν είναι μόνη της»,  Άρης Ευαγγελίδης

Και φέτος, στο 47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ -  «Οδηγητή», η διεθνιστική αλληλεγγύη στην Κούβα,

έχει τη δική της σημαντική θέση,  για να ακουστεί και από αυτό το βήμα η φωνή της,  για να

εκφράσουμε και από εδώ την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Κούβας που ιδιαίτερα

αυτή  την  περίοδο  δίνει  σκληρή  μάχη,  για  να  υπερασπιστεί  τις  κατακτήσεις  της

επανάστασης του.

Για εμάς δεν είναι κάτι τυπικό. Είναι σημαντική διεθνιστική ευθύνη του ΚΚΕ, να εκφράζει

πλατιά  και  ανυποχώρητα  την  αλληλεγγύη  του  στο  λαό  και  το  ΚΚ  της  Κούβας,  να

καταδικάζει χωρίς αστερίσκους την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, να παρακολουθεί στενά

τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει από κάθε βήμα, με μαζικές και μαχητικές κινητοποιήσεις,

με  παρεμβάσεις  στη  Βουλή  και  το  Ευρωκοινοβούλιο,  με  αποκαλυπτικά  ρεπορτάζ  στο

Ριζοσπάστη, με τη δράση των κομμουνιστών στους συνδέσμους φιλίας, με πολύμορφες

δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με προσπάθεια το μήνυμα της αλληλεγγύης με την

Κούβα να περνάει  στο μαζικό κίνημα,  τα συνδικάτα,  τους φοιτητικούς συλλόγους,  τους

συλλόγους γυναικών και άλλους μαζικούς φορείς. Αυτή η αποφασιστική στάση του ΚΚΕ και

της ΚΝΕ, εδώ και δεκαετίες, έχει συμβάλει καθοριστικά ώστε πλατιά τμήματα του ελληνικού

λαού  να  εκφράζουν  τη  συμπάθεια  και  την  αλληλεγγύη  τους  προς  την  Κούβα,  να  μην

υιοθετούν τα ψέματα και τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών, να εναντιώνονται στις νέες

επιθέσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συμμάχων τους στην Λατινική Αμερική.    

Το σίγουρο είναι λοιπόν πως στην Ελλάδα, η Κούβα δεν είναι μόνη της! Εδώ υπάρχει το

ΚΚΕ και  η  ΚΝΕ,  ένα  μαζικό  και  μαχητικό  εργατικό  λαϊκό  κίνημα,  που  δεν  ξεχνούν τη

διεθνιστική προσφορά της Κούβας στους λαούς του κόσμου για πάνω από 60 χρόνια, δεν

ξεχνούν  τις  επαναστατικές  παρακαταθήκες  της  Κουβανικής  Επανάσταση,  του  Φιντέλ

Κάστρο,  του  Ερνέστο  Τσε  Γκεβάρα  και  των  άλλων  μεγάλων  επαναστατών,  δεν  θα

σταματήσουν  ποτέ  να  αναδεικνύουν  τις  κατακτήσεις  του  Κουβανικού  λαού  χάρη  στη

σοσιαλιστική επανάσταση.

Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι,

Ξέρουμε καλά πως η Κούβα αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα μεγάλες και σύνθετες

προκλήσεις. Καταρχάς αντιμετωπίζει την πανδημία του covid στηριζόμενη ουσιαστικά στις

δικές της δυνάμεις. Ακόμα όμως και έτσι γίνεται φανερή η ανωτερότητα του συστήματος

Υγείας της, που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων. Το

πλέγμα που αποτελείται από την ανεπτυγμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για όλους,



τα  σύγχρονα  κρατικά  νοσοκομεία,  την  υψηλότερη  αναλογία  γιατρών/πληθυσμού  στον

κόσμο,  την  ανεπτυγμένη  κρατική  έρευνα  και  βιομηχανία  φαρμάκου  και  βιοϊατρικής,

επιτρέπουν στην Κούβα να έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη συντριπτική πλειοψηφία

των καπιταλιστικών χωρών.

Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντική διεθνιστική βοήθεια της Κούβας για την

αντιμετώπιση της πανδημίας, με την υγειονομική μπριγάδα Χένρι  Ριβ, που ανιδιοτελώς

πρόσφερε τις υπηρεσίες της τόσο σε ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες των οποίων τα

εμπορευματοποιημένα συστήματος Υγείας κατέρρευσαν, όσο και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα

της Λατινικής Αμερικής.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ στηρίζουμε το αίτημα για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης

στη  μπριγάδα  υγειονομικών  Χένρι  Ριβ,  για  αυτό  φέτος  στο  Φεστιβάλ  υπάρχει  ειδικό

περίπτερο για την προβολή και ώθηση αυτής της προσπάθειας που γίνεται στη χώρα μας

και διεθνώς.

Η σημαντικότερη όμως πρόκληση για την Κούβα έρχεται από την κλιμάκωση των μέτρων

του βάρβαρου ιμπεριαλιστικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συμμάχων τους. Οι

ιμπεριαλιστές κυνικά προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις πρόσθετες οικονομικές δυσκολίες

που αντιμετωπίζει η Κούβα, εντείνοντας τα μέτρα του οικονομικού αποκλεισμού ελπίζοντας

πως έτσι  θα καταφέρουν να λυγίσουν και  να στραγγαλίσουν τον Κουβανικό λαό.  Είναι

χαρακτηριστικό της βαρβαρότητας τους πως δεν διστάζουν να μπλοκάρουν ακόμη και την

εισαγωγή  ιατρικού  εξοπλισμού  και  ειδών  πρώτης  ανάγκης  για  την  αντιμετώπιση  της

πανδημίας. Όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα θα μείνουν με την όρεξη... Απέτυχε το

προβοκατόρικο σχέδιο που ενορχήστρωσαν οι ΗΠΑ στις αρχές του Ιούλη, σε συνεργασία

με την αντικουβανική μαφία που δρα στο έδαφός τους, καθώς και δυνάμεις μέσα στην

Κούβα  που  στηρίζουν  ανοιχτά  τα  σχέδιά  τους,  με  διαδηλώσεις  που  παρουσιάζονται

φουσκωμένες,  με αντικομμουνιστικά και αντεπαναστατικά συνθήματα, που καλούσαν σε

ανατροπή της κυβέρνησης. 

Δεν  το  λέμε  αυτό  από  την  άποψη  του  εφησυχασμού,  αφού  είναι  βέβαιο  πως  οι

ιμπεριαλιστές θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν την προσπάθεια τους. Τις μέρες όμως

που ακολούθησαν ο κουβανικός λαός έδωσε τη δική του απάντηση συμμετέχοντας κατά

χιλιάδες στις μεγάλες συγκεντρώσεις στις οποίες κάλεσε  το ΚΚ Κούβας, δεκάδες χιλιάδες

λαού  συμμετείχαν  στη  συγκέντρωση στην Αβάνα στην  ομιλία  του  ΓΓ  του  ΚΚ Κούβας,

Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. Αποκαλύφθηκε η φούσκα των ψεύτικων και στημένων λογαριασμών

στα ΜΚΔ, των «ρομπότ» που αναπαρήγαγαν αυτόματα κατά χιλιάδες την αντεπαναστατική

προπαγάνδα. Η ίδια η ΕΕ πρόσφατα σε έγγραφα της αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως



είναι  μόλις  μερικές  εκατοντάδες  άτομα μέσα στην  Κούβα,  αυτοί  που  δολοπλοκούν  και

προετοιμάζουν τις αντεπαναστατικές ενέργειες και τις συνωμοσίες.

Το Κόμμα μας από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστά τα γεγονότα, με ανακοίνωση του

κατήγγειλε τα προβοκατόρικα σχέδια, η ΚΝΕ απάντησε με μαχητική συγκέντρωση έξω από

την αμερικάνικη πρεσβεία -που είχε διεθνή αντίκτυπο-, με πρωτοβουλία των κομμουνιστών

δεκάδες  εργατικά  σωματεία  και  άλλες  μαζικές  οργανώσεις  εξέδωσαν  ψηφίσματα

αλληλεγγύης με την Κούβα, ενώ με πρωτοβουλία του ΚΚΕ εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση

των Κομμουνιστικών και Εργατικών κομμάτων που συνυπέγραψαν 77 κόμματα από όλο

τον κόσμο.

Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι,

Αποτελεί τεράστια πρόκληση και υποκρισία όσοι καθημερινά τσαλαπατούν τα κοινωνικά

δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών, δηλαδή οι ΗΠΑ, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, οι αντίστοιχες

αστικές κυβερνήσεις, αυτοί που διεξάγουν ιμπεριαλιστικούς πολέμους ενάντια στους λαούς

σε όλη τη γη, που είναι υπεύθυνοι για εκατομμύρια θανάτους, για τα κύματα και το δράμα

των  προσφύγων  και  των  μεταναστών,  να  εμφανίζονται  ως  αυτόκλητοι  σωτήρες  και

προστάτες των ελευθεριών του  κουβανικού λαού.  Το ΚΚΕ καταδικάζει κάθε σενάριο για

οποιουδήποτε είδους ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Κούβα, με πρόσχημα τα ανθρώπινα

δικαιώματα. Ξέρουμε πολύ καλά πως με αυτό το πρόσχημα έχουν γίνει  τα μεγαλύτερα

ιμπεριαλιστικά εγκλήματα από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, στη Γιουγκοσλαβία,  το Αφγανιστάν,  το

Ιράκ,  τη Συρία, τη Λιβύη κ.α.

Υπάρχει και ένα άλλο συμπέρασμα που κατά τη γνώμη μας έχει ιδιαίτερη σημασία: Έχει

καταρρεύσει  σαν  χάρτινος  πύργος  το  αφήγημα  που  πρόβαλλαν  διάφορες  αστικές,

σοσιαλδημοκρατικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, όπως

ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 κ.ά., πως η εκλογή του Δημοκρατικού Μπάιντεν τάχα θα σήμανε

προοδευτική στροφή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Μπάιντεν όχι μόνο

δεν κατάργησε τα 243 μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ ενάντια στην Κούβα, αλλά σήμερα

επιβάλει  και  πρόσθετα.  Για  ακόμα  μια  φορά  αποδεικνύεται  πως  το  ψευτο-δίλημμα

«προόδου»/συντήρησης  εντός  των  τειχών  του  συστήματος,  έχει  μοναδικό  σκοπό   την

εναλλαγή στην αστική διακυβέρνηση και τη διαιώνιση του συστήματος, πως η στρατηγική

των  αστικών  κυβερνήσεων  υπαγορεύεται  απαρέγκλιτα  από  τα  συμφέροντα  των

μονοπωλίων, μπροστά στα οποία δεν διστάζουν να διαπράξουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα.

Στο  κάδρο  των  ευθυνών  περιλαμβάνεται  η ελληνική  κυβέρνηση  και  τα  λοιπά  αστικά

κόμματα. Και από αυτό εδώ το βήμα θέλουμε να καταγγείλουμε την κατάπτυστη υπογραφή



της ελληνικής κυβέρνησης, πριν από 1,5 μήνα, στο ψήφισμα που ετοίμασε το ΥΠΕΞ των

ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα, μαζί με μια χούφτα ακόμα κυβερνήσεις. Η στρατηγική επιλογή

της ελληνικής αστικής τάξης,  που υπηρετούν σαν ευαγγέλιο τόσο η σημερινή κυβέρνηση

της ΝΔ όσο και η προηγουμένη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να δέσουν τη χώρα μας ακόμα πιο

σφιχτά στο άρμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, δημιουργεί νέους μεγάλους κινδύνους για το λαό

μας, ενισχύει το μέτωπο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ενάντια στους λαούς,  βάζει στο

στόχαστρο και το λαό της Κούβας.

Οι επιθέσεις κατά της Κούβας εξυφαίνονται ασταμάτητα και στην ΕΕ, και σε αυτήν την

κατεύθυνση είναι πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις της Ευροκοινοβουλευτικής Ομάδας του

ΚΚΕ,  που  τις  αποκαλύπτει  και  τις  αντικρούει  ασταμάτητα.  Μόλις  την  προηγούμενη

εβδομάδα  στο Ευρωκοινοβούλιο  εγκρίθηκε  απαράδεκτο  ψήφισμα  σκοπιμότητας με

πρόσχημα τα «ανθρώπινα δικαιώματα», με τις ψήφους και των ευρωβουλευτών της ΝΔ και

του ΚΙΝΑΛ, αλλά και διάφορων φίλων του ΣΥΡΙΖΑ στο ΚΕΑ, φανερώνοντας για ακόμη μια

φορά  τον  αντιλαϊκό  και  ιμπεριαλιστικό  χαρακτήρα  της  ΕΕ  και  όλων  των  πολιτικών

αποχρώσεων που τη στηρίζουν.

Σύντροφοι και φίλοι,

Είναι καθαρό πως η Κούβα έχει πολλούς εχθρούς ανάμεσα στις τάξεις των εκμεταλλευτών,

των ιμπεριαλιστών όπου γης, είναι  καρφί στο μάτι  τους για πάνω από 60 χρόνια γιατί

απέδειξε  τι  μπορεί  να  κατακτήσει  ένας  λαός  με  τη  δική  του  επανάσταση  και  εξουσία

απαλλαγμένος από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και τα ιμπεριαλιστικά δεσμά. Η Κούβα

όμως έχει στο πλάι της εκατομμύρια  εργάτες, απλούς ανθρώπους, τους λαούς όλου του

κόσμου. Έχει στο πλάι της το ΚΚΕ και την ΚΝΕ που μαζί με δεκάδες ακόμα Κομμουνιστικά

Κόμματα σε όλο τον κόσμο, εκφράζουν ανυποχώρητα και έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.


