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Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην υπεράσπιση των συμφερόντων των 

εργαζομένων. 
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Η Κούβα γιορτάζει τα 60 χρόνια των Επιτροπών Υπεράσπισης της Επανάστασης 

Του Ρόχερ Καλέρο 

  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Μέλη των Επιτροπών Υπεράσπισης της Επανάστασης [Comités de Defensa de la Revolución-CDR] προσφέρουν εθελοντική 

εργασία στην καλλιέργεια λαχανικών, 7 Ιουνίου 2020. Οι CDR έχουν συμβάλει στη μαζική κινητοποίηση κατά των οικονομικών και στρατιωτικών 

προσπαθειών των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κουβανική επανάσταση, ενώ διανέμουν βασικά είδη όπως τρόφιμα και φάρμακα. 

Ο εργαζόμενος λαός της Κούβας γιόρτασε τον Σεπτέμβρη την 60
η
 επέτειο της ίδρυσης των Επιτροπών 

Υπεράσπισης της Επανάστασης [Comités de Defensa de la Revolución-CDR], τη μαζικότερη οργάνωση της 

χώρας με πάνω από οκτώ εκατομμύρια μέλη σε επίπεδο γειτονιάς στις πόλεις και στα χωριά. 

Ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας του κοροναϊού με την εφαρμογή έκτακτων μέτρων που περιορίζουν 

ορισμένες δραστηριότητες, ήταν μια μέρα γιορτής με τους εργαζόμενους να στολίζουν τα σπίτια τους, τις 

πολυκατοικίες και τους δρόμους με σημαίες και πανό, και με μερικές εκδηλώσεις με αναφορά την επέτειο αυτή. 

Οι CDR έχουν τεθεί επικεφαλής της στήριξης του δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της Κούβας 

στην αναχαίτιση της διασποράς του κοροναϊού. Εκτός από τους 28.000 φοιτητές/τριες της ιατρικής σχολής που 

σε καθημερινή βάση κάνουν επισκέψεις σε σπίτια για να ελέγξουν την κατάσταση υγείας του καθενός 



ανθρώπου, μπριγάδες εθελοντών που οργανώνονται από τις CDR, την Ομοσπονδία Γυναικών της Κούβας, την 

Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας και από άλλες μαζικές οργανώσεις εξασφαλίζουν ότι παιδιά με ειδικές 

ανάγκες, ηλικιωμένοι άνθρωποι που ζουν μόνοι και άλλοι που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα λαμβάνουν τα 

γεύματα και τα φάρμακά τους, και κάνουν επίσης τις εξωτερικές δουλειές τους. 

Άλλοι εθελοντές/τριες συμμετέχουν σε μπριγάδες για την καθαριότητα των κέντρων καραντίνας και την 

εξασφάλιση συντροφιάς προς τους ασθενείς που διαμένουν σε αυτά. Αυτές οι κινητοποιήσεις αντικατοπτρίζουν 

το γεγονός ότι οι εργάτες και οι αγρότες στην Κούβα βλέπουν την κυβέρνηση ως δική τους και χρησιμοποιούν 

τις οργανώσεις τους ώστε να την στηρίξουν στην αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης. 

Όταν στις 28 Σεπτέμβρη 1960 σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην Αβάνα για να 

ακούσουν την ομιλία του Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο που μόλις είχε επιστρέψει από μια σύνοδο της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αντεπαναστάτες υποστηριζόμενοι από τις ΗΠΑ πυροδότησαν μία 

σειρά βόμβες κοντά στον χώρο της συγκέντρωσης. 

Οι CDR δημιουργήθηκαν από την επανάσταση  

«Εάν πιστεύουν ότι μπορούν να σταθούν κατά του λαού, θα μείνουν πικρά απογοητευμένοι! Θα ορθώσουμε μια 

επιτροπή επαναστατικής επαγρύπνησης σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο», ήταν η απάντηση του Κάστρο. «Όταν 

οι μάζες των ανθρώπων είναι οργανωμένες, δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση οποιοσδήποτε ιμπεριαλιστής ή 

οποιοσδήποτε υπηρέτης των ιμπεριαλιστών». Έτσι δημιουργήθηκαν οι CDR. 

Αναπτύχθηκαν σε βαθμό που έχουν γίνει μια δραστήρια εθνική οργάνωση με την ικανότητα να κινητοποιεί 

εκατομμύρια ανθρώπους στην υπεράσπιση της επανάστασης. 

Ο σχηματισμός των επιτροπών γειτονιάς για την άμυνα κατά της αντεπαναστατικής δραστηριότητας 

πραγματοποιήθηκε σε ένα σημείο καμπής της επανάστασης, η οποία δεν συμπλήρωνε ακόμα ούτε δύο χρόνια 

ζωής. Οι εργάτες και οι χωρικοί συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις για να αναλάβουν τον έλεγχο της καλλιέργειας 

της γης και τα εργοστάσια, και η επαναστατική κυβέρνηση προχωρούσε στην εθνικοποίηση των τραπεζών και 

των βιομηχανιών που προηγουμένως βρίσκονταν υπό την ιδιοκτησία των ιμπεριαλιστών. 

Καθώς γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο στους Κουβανούς καπιταλιστές και στους κυρίαρχους των ΗΠΑ ότι δεν 

θα είχαν τη δυνατότητα πλέον να εκμεταλλεύονται τον λαό και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Κούβας, η 

Ουάσιγκτον επιτάχυνε τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές προσπάθειές της να ανατρέψει την 

επανάσταση. 

Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί η Ουάσιγκτον εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια, κάτω από 

οποιαδήποτε διακυβέρνηση, είτε των Δημοκρατικών είτε των Ρεπουμπλικάνων: έναν κτηνώδη οικονομικό 

πόλεμο που έχει στόχο τον λαό της Κούβας. Και η απάντηση των εργαζομένων και των Επιτροπών 

Υπεράσπισης της Επανάστασής τους έχει κερδίσει το ιδιαίτερο μίσος των εχθρών της επανάστασης.  

Οι CDR δημιουργήθηκαν τη στιγμή που επαναστατικές δυνάμεις αναλάμβαναν την ηγεσία των συνδικάτων, 

και οι γυναίκες, οι αγρότες και οι φοιτητές σχημάτιζαν τις δικές τους οργανώσεις. Οι οργανώσεις αυτές –μαζί 

με τις πολιτοφυλακές των εργατών και των χωρικών και τις επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις– διαμόρφωναν τη 

βάση της νέας λαϊκής κυβέρνησης, καθώς ξεκίνησε τη διαδικασία μετασχηματισμού της κοινωνίας προς 

όφελος των ανθρώπων του μόχθου και όχι των καπιταλιστών. 

Η απελευθέρωση των ικανοτήτων των εργαζομένων  

Μια γρήγορη ματιά στο χρονικό των CDR μας δίνει μια γεύση του πώς η επανάσταση απελευθέρωσε τη 

δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα και τις ικανότητες του εργαζόμενου λαού για να χρησιμοποιήσουν την 

οργανωμένη δύναμή τους ώστε να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις της επανάστασης. 



Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξουδετέρωση των αντεπαναστατικών δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα 

μέχρι την οργανωμένη από τις ΗΠΑ εισβολή στην Πλάγια Χιρόν τον Απρίλη 1961 και μετέπειτα, και στη μάχη 

κατά των μικρών καπιταλιστών που προσπάθησαν να αντλήσουν κέρδη αποκρύπτοντας αποθέματα τροφίμων 

και άλλων βασικών ειδών και κερδοσκοπώντας.  

Το 1962, όταν η κυβέρνηση του Κέννεντι είχε σκληρύνει το οικονομικό εμπάργκο και προετοίμαζε μια 

στρατιωτική επέμβαση, οργανωμένη από τις ΗΠΑ, οι CDR εξασφάλιζαν τη διανομή τροφίμων και άλλων ειδών 

στον πληθυσμό του νησιού και οργάνωσαν 12.000 μπριγάδες υγειονομικής περίθαλψης στις οποίες 

συμμετείχαν 300.000 μέλη. Παρακολούθησαν σεμινάρια πρώτων βοηθειών, κατασκεύασαν φορεία και 

καταφύγια για τους βομβαρδισμούς. Οργάνωσαν τους συνταξιούχους, τις νοικοκυρές και τους σπουδαστές που 

έγιναν εθελοντές για την αντικατάσταση των εργαζομένων που είχαν φύγει για το μέτωπο.  

Έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην εθνική καμπάνια για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού το 1961, και έναν χρόνο 

αργότερα στην επίβλεψη του εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας πάνω από δύο εκατομμυρίων παιδιών 

κάτω των 15 χρονών.  

Ο Άλμπερτ Σάμπιν, ο δημιουργός του διά στόματος εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, επισκέφτηκε το 

1963 την Κούβα και έμεινε έκπληκτος βλέποντας την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας μέσα από μόνο μία 

εκστρατεία. Έπρεπε να περάσουν έξι ακόμα δεκαετίες μέχρι να εξαλειφθεί στον υπόλοιπο κόσμο. 

Μια περιγραφή αυτών των τεράστιων μετασχηματισμών βρίσκεται στο βιβλίο Γυναίκες στην Κούβα: μια 

επανάσταση μέσα στην επανάσταση, που εκδόθηκε από το Pathfinder Press [διατίθεται στα ελληνικά από το 

Διεθνές Βήμα]. 

«Κανένας άνθρωπος δεν εγκαταλείπεται να τα βγάλει πέρα μόνος του»      

Το 1963 επίσης, οι CDR συγκέντρωσαν ρούχα και παιγνίδια για εκατοντάδες χιλιάδες θύματα του Τυφώνα 

Φλόρα. Οι CDR βρίσκονται στο επίκεντρο του συστήματος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Κούβας που 

σώζει ζωές κάθε χρόνο, εμποδίζοντας φυσικές καταστροφές να γίνουν κοινωνικές καταστροφές. «Κανένας 

άνθρωπος δεν εγκαταλείπεται να τα βγάλει πέρα μόνος του!» είναι η βασική αρχή που τις καθοδηγεί. 

Έχουν επίσης προσφερθεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους του μόχθου άλλων χωρών που αντιμετωπίζουν 

παρόμοιες καταστάσεις. Σε πολλές περιστάσεις έχουν οργανώσει ειδικές εκστρατείες για τη συλλογή αίματος, 

για παράδειγμα, για τον λαό του Περού το 1970 και της Αρμενίας το 1988 μετά τις καταστροφές που 

αντιμετώπισαν εκεί λόγω σεισμών. 

Οι CDR έχουν επί δεκαετίες συμβάλει στην επέκταση της πρόσβασης των εργαζομένων στον πολιτισμό 

δημιουργώντας βιβλιοθήκες και οργανώνοντας φεστιβάλ με μουσική και άλλες εκδηλώσεις και στηρίζοντας 

διαρκώς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της γειτονιάς τους. Τον Ιούνη 1962, οι CDR ήταν μία από τις οργανώσεις 

που στήριξαν την παράσταση του Κουβανικού Εθνικού Μπαλέτου που παρακολούθησαν 50.000 άνθρωποι στο 

Στάδιο της Λατινικής Αμερικής. Είδαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κουβανή χορεύτρια Αλίσια Αλόνσο, μέλη 

του εθνικού μπαλέτου που αυτή διεύθυνε και 140 φοιτητές/τριες χορού να παρουσιάζουν το έργο Giselle.   

Ο αγώνας σήμερα κατά των ελλείψεων τροφίμων    

Επί σειρά ετών, οι CDR έχουν κινητοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές στη συλλογή της σοδειάς του 

ζαχαροκάλαμου και στην αγροτική παραγωγή.  

Σήμερα, η Κούβα αντιμετωπίζει μια εντεινόμενη έλλειψη ορισμένων τροφίμων, ως αποτέλεσμα της σημαντικής 

πτώσης της παραγωγής, του εμπορίου και του τουρισμού λόγω της επιδημίας του κοροναϊού, μια κατάσταση 

που επιδεινώνεται με τη σκλήρυνση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι CDR και άλλες μαζικές οργανώσεις 

αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις αυτές συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής τροφίμων. 



Τα καθήκοντα των CDR «συνεχίζουν να είναι τα ίδια: η υπεράσπιση της επανάστασης σε κάθε γειτονιά και 

κάθε οικοδομικό τετράγωνο», είπε ο Χεράρντο Ερνάντες, ο οποίος έχει πρόσφατα εκλεγεί εθνικός συντονιστής 

των CDR, στην κύρια εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου που έγινε στην Αβάνα. Ο Ερνάντες ήταν ένας 

από τους «Πέντε Κουβανούς» επαναστάτες που κλείστηκε στις φυλακές των ΗΠΑ επί 16 χρόνια επειδή 

συνέβαλε στη συλλογή πληροφοριών εκ μέρους της κουβανικής κυβέρνησης για τις δραστηριότητες και τα 

σχέδια δράσεων αντεπαναστατικών ομάδων στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ένα μακροχρόνιο ιστορικό 

δολοφονικών επιθέσεων στην Κούβα. 

«Εάν ρωτήσει κανείς, ποιο είναι το μυστήριο που περιβάλει αυτή την επανάσταση;» είπε ο Χερνάντες, 

παραθέτοντας ένα απόσπασμα από την ομιλία του Φιντέλ Κάστρο στο τέταρτο συνέδριο των CDR το 2003, 

«δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη απάντηση εκτός από το γεγονός ότι στηρίζεται στις οργανωμένες μάζες».          
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