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Οι Κουβανοί αγρότες και φοιτητές συμβάλλουν στην ενίσχυση των κέντρων 
υγείας της χώρας 

του Ρόχερ Καλέρο 

Πολλοί αγρότες στην Κούβα οργανώνονται για να προσφέρουν φρούτα και λαχανικά σε 
κοινωνικούς οργανισμούς. Αυτό εντάσσεται στη μάχη που διεξάγει ο κουβανικός λαός και η 
επαναστατική κυβέρνησή του κατά της πανδημίας του κοροναϊού και του οικονομικού 
αποκλεισμού που επιβάλουν οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια κίνηση που 
επαναβεβαιώνει την αρχή της σοσιαλιστικής επανάστασης ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει 
να αφήνεται μόνος. Επαναβεβαιώνει επίσης την αποφασιστικότητα των αγροτών της Κούβας 
να υπερασπιστούν τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές κατακτήσεις τους.   

Οι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, διαμέσου του Εθνικού Συλλόγου Μικρών Αγροτών 
[ANAP], επί δεκαετίες προσφέρουν τακτικά δωρεάν φρούτα και λαχανικά σε τοπικά 
νοσοκομεία, μαιευτικές κλινικές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και γηροκομεία. Σήμερα, 
επεκτείνουν αυτή την αλληλεγγύη και σε ασθενείς του Covid-19 καθώς και προς το προσωπικό 
σε κέντρα απομόνωσης και θεραπείας, μονάδες που έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα από 
τότε που ξέσπασε η πανδημία την αρχή της περασμένης χρονιάς. 

«Ο συνεταιρισμός μας πάντα διακρινόταν για τις δωρεές που έκανε. Τώρα απλά τις 
αυξάνουμε», λέει ο αγρότης Χόρχε Βιέρα από την περιφέρεια του Καμαγουέι καθώς 
ξεφορτώνει κάσες γεμάτες με λαχανικά και τσαμπιά με μπανάνες. Πρόκειται για ευρείας 
έκτασης δραστηριότητες αλληλεγγύης. 

Οι αγρότες ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του ANAP για αύξηση της παραγωγής τροφίμων. 
Αυτό εντάσσεται στις προσπάθειες της επαναστατικής κυβέρνησης και των μαζικών 
οργανώσεων της Κούβας να μειωθούν οι οικονομικοί περιορισμοί που επιβάλει η Ουάσιγκτον 
με τον οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό πόλεμό της κατά της Κούβας. Οι κυρώσεις 
αυτές προστίθενται στους περιορισμούς της παραγωγής και στο κλείσιμο του τουρισμού λόγω 
του κοροναϊού. Και τα δύο μαζί περιορίζουν την πρόσβαση στο σκληρό νόμισμα που 
χρειάζεται η Κούβα για την εισαγωγή τροφίμων και άλλων αγαθών. 

Ο ANAP, που ιδρύθηκε τον Μάη του 1961, γιορτάζει φέτος την 60η επέτειό του. Μετά από την 
θριαμβευτική νίκη του επαναστατικού αγώνα το 1959 που καθοδήγησε ο Φιντέλ Κάστρο και το 
Κίνημα 26 Ιούλη, εκατομμύρια Κουβανοί αγρότες συμμετείχαν στην εφαρμογή μιας αγροτικής 
μεταρρύθμισης με την οποία απαλλοτριώθηκαν οι καπιταλιστές γαιοκτήμονες, 
εθνικοποιήθηκε η γη και μεταβιβάστηκε σε αυτούς που την καλλιεργούσαν. Αυτή η 



επαναστατική ενέργεια εξασφάλισε στους αγρότες το δικαίωμα να καλλιεργούν τη γη χωρίς 
τον φόβο της κατάσχεσής της. Ταυτοχρόνως, η νέα εργατοαγροτική κυβέρνηση παρείχε δάνεια 
με χαμηλούς τόκους, τεχνική βοήθεια και εγγυημένες τιμές για τη σοδιά τους. Αυτές είναι 
κατακτήσεις που οι αγρότες στην Κούβα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν και να 
υπερασπίζονται σήμερα. 

Από την αρχή της πανδημίας, η κουβανική ηγεσία προχώρησε στην οργάνωση της κατάστασης 
ώστε να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Έχει αφιερώσει τεράστιους πόρους και 
κινητοποίησε τον εργαζόμενο λαό για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, καθιστώντας την 
Κούβα μια από τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων από τον κοροναϊό στον κόσμο. 
Είναι το αντίθετο από αυτό που έπραξαν οι καπιταλιστές κυρίαρχοι των ΗΠΑ, με γνώμονα τη 
διατήρηση και τη στήριξη του συστήματός τους με το κέρδος ως κίνητρο, παρά το τεράστιο 
κόστος για τον εργαζόμενο λαό. 

Ως κομμάτι της μάχης, η κουβανική διοίκηση και εθελοντές από τις μαζικές οργανώσεις 
επισκέπτονται κάθε μέρα σπίτια για να ελέγξουν την υγεία κάθε ανθρώπου. Επιπλέον, έχουν 
δημιουργηθεί δεκάδες ειδικά κέντρα σε εγκαταστάσεις πανεπιστημίων, όπου όσοι έχουν 
μολυνθεί από τον ιό έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν και να λάβουν ειδική υγειονομική 
περίθαλψη.  

«Η οικογένειά μου κι εγώ μπήκαμε σε κέντρο απομόνωσης», είπε ο Έντι Σουάρες, αγρότης από 
την περιφέρεια του Σιενφουέγος. «Εκεί είχα τη δυνατότητα να εκτιμήσω την προσπάθεια που 
κάνει η χώρα κατά της πανδημίας. Βγήκα από εκεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να βρω 
λύσεις και να συνεισφέρω», είπε.  

Κανένας άνθρωπος μόνος του     

Ομάδες φοιτητών, με επικεφαλής την Ένωση Νέων Κομμουνιστών και την Συνομοσπονδία 
Φοιτητών Πανεπιστημίων, προσφέρουν ως εθελοντές τη βοήθειά τους στα κέντρα. Κάνουν τα 
πάντα, από τον καθαρισμό των σπιτιών και το πλύσιμο των ρούχων έως τη διανομή τροφίμων 
στους ασθενείς στα δωμάτιά τους. Παρέχουν επίσης συντροφιά, εξηγούν τις διαδικασίες των 
εξετάσεων και συμβάλουν στην ηλεκτρονική καταγραφή της εξέλιξης της υγείας των ασθενών. 

Εργάζονται στο πλευρό των φοιτητών της ιατρικής σχολής, οι οποίοι, με τη σειρά τους, 
καθοδηγούνται από ομάδες γιατρών και νοσοκόμων που επισκέπτονται τους ασθενείς. Όταν 
υπάρχει μια πιθανή περίπτωση και επιβεβαιώνεται θετική, ο ασθενής αμέσως μεταφέρεται σε 
πιο ειδικές εγκαταστάσεις για να ξεκινήσει άμεσα η θεραπεία του.     

Ένα από αυτά τα κέντρα υγείας βρίσκεται στη Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της 
Αβάνας. Οι φοιτητικές εστίες έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν 800 ανθρώπους, και η 
ιατρική κλινική του πανεπιστημίου μετατράπηκε γρήγορα σε νοσοκομείο με 170 κρεβάτια.  

«Ήταν μια εξαιρετική δουλειά», είπε ο Dr. Κάρλος Αλμπέρτο Μαρτίνες, διευθυντής 
υγειονομικής φροντίδας στην περιφέρεια της Αβάνας. «Δείχνει το τι είναι εφικτό, όταν 
κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να προστατεύσουμε την υγεία του λαού μας σε μια μάχη 
όπως αυτή που διεξάγουμε σήμερα». Το κέντρο στελεχώνουν 110 υγειονομικοί, που 



αντιστοιχούν σε μία εργαζόμενη/έναν εργαζόμενο ανά λιγότερα από δύο κρεβάτια, αναλογία 
που δεν υπάρχει σε κανένα νοσοκομείο στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Το κέντρο άρχισε να λειτουργεί πέρυσι τον Απρίλη, κατά τον εορτασμό της επετείου της νίκης 
του κουβανικού λαού κατά της εισβολής το 1961 στον Κόλπο των Χοίρων που οργάνωσε η 
Ουάσιγκτον. Οι αντεπαναστάτες ηττήθηκαν από τις πολιτοφυλακές και τις στρατιωτικές 
δυνάμεις της Κούβας, δίνοντας ένα συντριπτικό κτύπημα στους κυρίαρχους των ΗΠΑ και στους 
Κουβανούς πρώην γαιοκτήμονες και καπιταλιστές, οι οποίοι έλπιζαν ότι θα ανακτήσουν την 
εξουσία τους και να πάρουν πίσω τα εργοστάσια και τα αγροκτήματά τους. 

«Προερχόμαστε από την ίδια αυτή νεολαία. Τα ιδανικά μας είναι ίδια», λέει ο εθελοντής 
Σιλβάνο Μερσέδ, υποδείχνοντας το παράδειγμα εκείνων που πολέμησαν κατά της εισβολής. 
Αυτός και οι άλλοι εθελοντές είναι αφοσιωμένοι στον αγώνα που γίνεται σήμερα στην 
υπεράσπιση της επανάστασης.  

Οι νέοι εθελοντές έχουν κερδίσει τον θαυμασμό του υγειονομικού προσωπικού αλλά και των 
ασθενών. Φροντίζουν τους ασθενείς ως συνανθρώπους τους. 

«Δεν έχουμε την κατάρτιση που έχει το υγειονομικό προσωπικό. Αλλά έχουμε τις ίδιες 
ανθρώπινες προθέσεις», είπε ο Γιανιό Χερνάντες, καθηγητής πανεπιστημίου που 
προσφέρθηκε ως εθελοντής στο κέντρο μαζί με τους φοιτητές.           

 


