
Ευχαριστούμε όλους τους Έλληνες φίλους μας για την αλληλεγγύη και
την  υποστήριξη  που  μας  πρόσφεραν  και  όλους  εσάς  που  βρίσκεστε  εδώ
παρόντες  σήμερα.  Ευχαριστούμε  ιδιαίτερα  την  ΚΝΕ  και  το  ΚΚΕ  για  τη
σταθερή τους φιλία και αλληλεγγύη. 

Οι  Έλληνες  φίλοι  μας  έχουν  εκφράσει  την  υποστήριξή  τους  με
πάμπολλους τρόπους, ενώ κατάλαβαν αμέσως τη φύση της καιροσκοπικής
εκστρατείας  συκοφάντησης  που  χρηματοδοτήθηκε  από  αμερικανικά
ομοσπονδιακά κονδύλια,  εφόσον  οι  ΗΠΑ ακόμη  αξιώνουν  να  απειλούν  τη
σταθερότητα, την ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της Κούβας. 

Ο  Κουβανικός  πληθυσμός  βιώνει  σήμερα  μια  κατάσταση  ιδιαίτερα
δύσκολη που επηρεάζει την ευημερία, την ακεραιότητα και τη συντήρησή του,
εφόσον  επηρεάζει  την  πρόσβαση  σε  προϊόντα,  υπηρεσίες  και  φάρμακα
πρώτης ανάγκης.  Στις  έξι  σχεδόν δεκαετίες  του αθέμιτου  και  εγκληματικού
οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά
της Κούβας, ήρθαν να προστεθούν τα 243 μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του
προέδρου  Ντόναλντ  Τραμπ  και  η  κυβέρνηση  του  Τζο  Μπάιντεν  όχι  μόνο
διατηρεί, αλλά πρόσθεσε και νέα. Αυτά τα καταναγκαστικά, μονομερή μέτρα
στόχο έχουν να τελειοποιήσουν τον οικονομικό κλοιό και να κλείσουν όλες τις
πηγές εισοδήματος για την οικονομία της Κούβας. Επιχειρούν επιπλέον να
προξενήσουν  ζημίες  στις  βασικές  ανάγκες  του  κουβανικού  λαού  και  στις
καθημερινές του δραστηριότητες και να επιρρίψουν την ευθύνη γι’ αυτό στην
κουβανική  κυβέρνηση,  με  σκοπό  να  προσπαθήσουν  να  αποδείξουν  την
αποτυχία του σοσιαλισμού και να εμποδίσουν το λαό να συνεχίσει να στηρίζει
την επανάσταση.

Επίσης,  οι  ΗΠΑ έχουν  χρησιμοποιήσει  και  χρησιμοποιούν υπέρμετρα
την  ιδεολογική  υπονόμευση,  επινοώντας  ψευδείς  προφάσεις  για  να
τοποθετούν την Κούβα σε άδικες λίστες, διεξάγοντας εκστρατείες εναντίον των
γιατρών της, εναντίον των ηγετών της, εναντίον των επιτευγμάτων και των
δράσεων  της  κουβανικής  επανάστασης,  κατασκευάζοντας  επιπλέον  δήθεν
θύματα,  δήθεν  παραβιάσεις  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  δήθεν
καταστολή  κατά  του  λαού  προκειμένου  να  αμαυρώσουν  την  εικόνα  της
επανάστασης.  Σχετικό  παράδειγμα  αποτελούν  οι  πρόσφατες  πλάγιες
ενέργειες στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

Ακόμη, η Κούβα υφίσταται εκστρατείες ψεύδους, αθέμιτες ενέργειες που
επιχειρούν να υπονομεύσουν την κουβανική επανάσταση, που επιχειρούν να
επιρρίψουν  στην  κουβανική  κυβέρνηση  την  ευθύνη  για  τις  οικονομικές
δυσχέρειες  σε  καιρούς  πανδημίας,  δίχως  να  λαμβάνονται  υπ’  όψιν  οι
συνέπειες του αποκλεισμού, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία των εν λόγω
δυσχερειών  και  εξακολουθεί  να  υφίσταται  ακόμη  σήμερα  παρά  το  ότι
καταδικάζεται εδώ και δεκαετίες από τη συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς
κοινότητας. 

Φιλοδοξούν να εμφανίσουν την Κούβα ως μια χώρα υπό κατάρρευση,
παραδομένη στο χάος, προκειμένου να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη και
να  αιτιολογήσουν  μια  έξωθεν  επέμβαση.  Στην  Κούβα  δεν  εκδηλώθηκε
κοινωνική έκρηξη, όπως επιχείρησαν να δείξουν στον κόσμο. Η χώρα έπεσε
θύμα  μιας  πολιτικής  επικοινωνιακής  επιχείρησης  που  οργανώθηκε  και
χρηματοδοτήθηκε  από  την  αμερικανική  επικράτεια,  και  απέτυχε  χάρη  στη
στήριξη  του  λαού  στην  επανάσταση.  Η  Κούβα  απορρίπτει  οποιαδήποτε
απόπειρα  ή  ενέργεια  παρέμβασης  στα  εσωτερικά  της.  Είναι  σημαντικό  να



καταγγείλουμε  ότι  εκτός  Κούβας  πραγματοποιούνται  επικίνδυνες  και
ανεύθυνες εκκλήσεις σε ενέργειες δολιοφθοράς, σε δολοφονίες ηγετών και σε
άλλες  επιλεκτικές  δολοφονίες,  ενώ  επιζητείται  στρατιωτική  επέμβαση  στην
Κούβα που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την ειρήνη και την ασφάλεια
της περιοχής. 

Ο  Κουβανός  πρόεδρος  απευθύνει  έκκληση  για  να  επιλυθούν  οι
δυσκολίες  μεταξύ  Κουβανών, χωρίς  εξωτερικές  παρεμβάσεις  και  στη βάση
της  πατριωτικής  ενότητας,  προκειμένου  να  προχωρήσουμε  σε  τομείς  που
σήμερα πλήττονται από τις συνδυασμένες επιπτώσεις του αποκλεισμού, της
πανδημίας και των δικών μας δυσχερειών τις οποίες ουδέποτε αρνηθήκαμε.
Σήμερα βασιλεύει  ειρήνη και ηρεμία στην Κούβα και οι  θεσμοί λειτουργούν
κανονικά μέσα στο πλαίσιο των υγειονομικών περιορισμών που επιτάσσει η
πανδημία. 

Εντούτοις, αντέχοντας το βάρος της οικονομικής παρενόχλησης και των
τεράστιων  περιορισμών  που  της  επιβάλλει,  η  Κούβα  κατάφερε  να
προχωρήσει,  αποδεικνύοντας  τη  σταθερότητα  του  συστήματος  δημόσιας
Υγείας της και την ικανότητά της να συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλες χώρες
με τρόπο αλληλέγγυο και ανθρωπιστικό.

Αποτελεί  λόγο  περηφάνιας  για  την  Κούβα  το  ότι  κατάφερε,  στις
σημερινές συνθήκες, να παραγάγει 3 εμβόλια και 2 υποψήφια εμβόλια μέσα
στους  τελευταίους  μήνες,  αποτέλεσμα  της  αυταπάρνησης  των  Κουβανών
επιστημόνων  και  του  σταθερού  συστήματος  επιστήμης  και  τεχνολογικής
καινοτομίας που δημιούργησε και  προώθησε ο Κομαντάντε  εν Χέφε Φιδέλ
Κάστρο Ρους και το οποίο αποδίδει τους καρπούς του με μια βιοτεχνολογική
και φαρμακευτική βιομηχανία στην υπηρεσία του λαού, ο οποίος απολαμβάνει
ένα σύστημα Υγείας δωρεάν και ισότιμο σε όλα τα επίπεδα. 

Όπως είπε ο πρόεδρός μας, ο λαός και η κυβέρνηση της Κούβας θα
προασπίσουν το Σοσιαλιστικό Κράτος Δικαίου και  Κοινωνικής Δικαιοσύνης,
«Μαζί με όλους και για το καλό όλων», όπως το ήθελε ο Χοσέ Μαρτί. 

Ο λαός και η κυβέρνηση της Κούβας είναι ευγνώμονες για τα πολλαπλά
δείγματα  υποστήριξης  φίλων  της  Κούβας  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο,  που
συνοδεύονται  από  την  απόρριψη  των  πλάγιων  ενεργειών  κατά  της
σταθερότητας της Νήσου, την καταδίκη του εγκληματικού αποκλεισμού των
ΗΠΑ  κατά  της  Κούβας  και  την  απόκρουση  της  άγριας  εκστρατείας
δυσφήμησης κατά της Κούβας. 

Οι Έλληνες αλληλέγγυοι φίλοι μας έδειξαν ενεργά την υποστήριξή τους
στην  κουβανική  επανάσταση,  διατρανώνοντας  την  αλήθεια  και
καταδικάζοντας τις πλάγιες ενέργειες κατά της Κούβας και τους ευχαριστούμε
εκ βαθέων. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού
δεν αφήνεται να παραπλανηθεί από την ψευδή προπαγάνδα, αλλά και των
ιστορικών  και  πολιτισμικών  δεσμών  μεταξύ  Κούβας  και  Ελλάδας  και  της
αγάπης και της φιλίας που ενώνουν τους δύο λαούς μας. 

Για μιαν ακόμα φορά, η Κούβα θα υποβάλει φέτος στη Γενική Συνέλευση
των  Ηνωμένων  Εθνών  το  ψήφισμα  για  την  καταδίκη  του  γενοκτόνου
οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά
της Κούβας, υπολογίζοντας στην υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας
των χωρών του κόσμου, όπως κάθε χρόνο.

Η  Κούβα  δεν  είναι  μόνη  κι  εσείς  φίλοι  μας  αποτελείτε  παράδειγμα
υποστήριξης, φιλίας και αλληλεγγύης του ελληνικού λαού με τον κουβανικό.

Σας ευχαριστώ πολύ.


