
 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ 

 

Οι ΗΠΑ, οι ΕΕ και οι διάφορες γνωστές και καλοπληρωμένες αντεπαναστατικές 
ομάδες στην Κούβα, συνεχίζουν ασταμάτητα το βρώμικο έργο τους σε βάρος του 
λαού της Κούβας και την επέμβασης στις εσωτερικές της υποθέσεις. Οι νέες, δήθεν 
«αυθόρμητες αντικυβερνητικές» δράσεις και διαδηλώσεις που προετοιμαζόταν 
μέσα στο έδαφος της Κούβας για τις 15/11/2021 έπεσαν με πάταγο στο κενό. 
Απέτυχαν να διαμορφώσουν εικόνα αποσταθεροποίησης στο νησί, σε μια περίοδο 
που η Κούβα προσπαθεί να ξεπεράσει τις συνέπειες της πανδημίας, έχοντας 
εξασφαλίσει επιτυχώς την εμβολιαστική και φαρμακευτική κάλυψη του 
πληθυσμού για την προστασία από τον κορονοϊό. Απέτυχε άλλη μια προσπάθειά 
τους για ανατροπή της κυβέρνησης, του σοσιαλισμού και των κατακτήσεων της 
κουβανικής επανάστασης. 

Ο λαός της Κούβας τους γύρισε την πλάτη, έδειξε τη στήριξή του στην 
επανάσταση, στο σοσιαλισμό και την κυβέρνησή του! 

Οι γύπες του διεθνούς ιμπεριαλισμού, οι πρωταθλητές της υποκρισίας 
εκμεταλλεύονται τις δυσκολίες και τις ελλείψεις οι οποίες οφείλονται στον 
απάνθρωπο και εγκληματικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και τα πρόσθετα μέτρα που 
πήρε η κυβέρνηση Τραμπ, ενώ εφαρμόζει και πολλαπλασιάζει η κυβέρνηση 
Μπάιντεν. Εξήντα ολόκληρα χρόνια ο λαός της Κούβας υφίσταται τις συνέπειες του 
παράνομου εμπάργκο που έχουν επιβάλλει οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές με τη 
συνέργεια και στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικτατορικών και αντιλαϊκών 
καθεστώτων της Λατινικής Αμερικής. Πάνω από δύο δεκαετίες γράφουν στα παλιά 
τους τα παπούτσια τις σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ για τερματισμό του εμπάργκο.  

Παρά τις στερήσεις όμως, παρά τον αποκλεισμό το Νησί της Επανάστασης πετυ-
χαίνει πρωτόγνωρες επιτυχίες στη ιατροφαρμακευτική προστασία του λαού του, 
στη μόρφωση κι εκπαίδευση της νεολαίας, στο πολιτισμό και τον αθλητισμό. Μέσα 
στις συνθήκες του αποκλεισμού κατάφερε να δημιουργήσει και να παράξει τα δικά 
του εμβόλια και φάρμακα για τον κορονοϊό και να προστατέψει το σύνολο του 
πληθυσμού της χώρας. Κατάφερε όμως να προσφέρει τη βοήθειά του και σε 



άλλους, θανάσιμα δοκιμαζόμενους, λαούς, ακόμη και σε χώρες πλούσιες και 
αναπτυγμένες. Πλούσιες κι αναπτυγμένες βεβαίως για το κεφάλαιο και τους 
επιχειρηματικούς ομίλους και όχι για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. 

Όλα αυτά ο λαός της Κούβας τα πετυχαίνει γιατί έχει στα χέρια του τα κλειδιά και 
τους μοχλούς της οικονομίας της χώρας του. Γιατί οι σοσιαλιστικές σχέσεις 
παραγωγής του επιτρέπουν να διαθέτει τους καρπούς του μόχθου του δίκαια, εκεί 
όπου αυτός θεωρεί ότι υπάρχουν ανάγκες προς όφελός του και όχι προς όφελος 
μιας δράκας εκμεταλλευτών, όπως συμβαίνει σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, 
αναπτυγμένο και μη. 

Ο κουβανικός λαός, στηριγμένος στο τεράστιο κύμα διεθνούς αλληλεγγύης από 
συνδικάτα, λαϊκές οργανώσεις και μια σειρά φορείς σε όλο τον κόσμο, και στην 
Ελλάδα, έβαλε ακόμη μία φορά φρένο στα σχέδια τους. Όσες κορώνες κι αν 
βγάζουν οι ιμπεριαλιστές και τα τσιράκια τους για «ανθρώπινα δικαιώματα», όσα 
αντικουβανικά ψηφίσματα κι αν υιοθετήσει η ΕΕ, όση τέχνη κι αν επιστρατεύσουν 
στην προβοκάτσια τους, ματαιοπονούν. Οι λαοί έχουν πείρα και μνήμη. Γνωρίζουν 
ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Είναι ο ιμπεριαλισμός που σκορπά τα 
πραξικοπήματα και τις επεμβάσεις, τον πόλεμο και την καταστροφή, την φτώχεια 
και την εξαθλίωση, την προσφυγιά και τη μετανάστευση.  

Διεκδικούμε:  

- Τον τερματισμό 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, να 
σταματήσουν κάθε είδους επεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβας! 

Ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος, έχει την αλληλεγγύη και τη στήριξη των 
εργαζόμενων και των λαών όλου του κόσμου!  

Θα νικήσει! 

   

  Αθήνα 20 Νοέμβρη 2021 

 

  Η Γενική Συνέλευση 
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