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Η Κούβα, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες που προκαλεί το εμπάργκο, 

καταγγέλλει ταυτόχρονα την επέμβαση των ΗΠΑ 
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Η New York Times δημοσίευσε ένα άρθρο στα ισπανικά και στα αγγλικά για τις διαδηλώσεις στην Κούβα 

μαζί με την παραπάνω φωτογραφία. Η εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για διαδήλωση κατά της 

κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, είναι από πορεία στην Αβάνα για τη στήριξη της επανάστασης! 

Πίσω από την κουβανική σημαία με το καπέλο του μπέιζμπολ είναι ο Χεράρδο Ερνάντες, ο πολύ 

γνωστός ηγέτης των Επιτροπών Υπεράσπισης της Επανάστασης και ένας από τους Πέντε Κουβανούς, ο 

οποίος με χαλκευμένες κατηγορίες κλείστηκε για 16 χρόνια στις φυλακές των ΗΠΑ, ουσιαστικά για τη 

δουλειά που έκανε συμβάλλοντας στον τερματισμό των τρομοκρατικών επιθέσεων κατά της Κούβας. 

Εάν παρακολουθεί κανείς το τι λέει η New York Times, η Wall Street Journal, το κανάλι Fox News ή 

σχεδόν όλα τα άλλα μέσα ενημέρωσης των μεγαλοεπιχειρηματιών των ΗΠΑ, τότε θα έχει δει 

πρωτοσέλιδα άρθρα που αναφέρουν ότι μια μαζική, αυθόρμητη «εξέγερση» κατά της κυβέρνησης 

συγκλονίζει την Κούβα. Ότι η κουβανική κυβέρνηση «κακοδιαχειρίστηκε» την πανδημία του COVID-19. 

Και ότι αστυνομικές δυνάμεις και τραμπούκοι εξαπέλυσαν επιθέσεις ενάντια σε ανθρώπους που 

διαδήλωναν ειρηνικά, χωρίς καμία πρόκληση. 

Αλλά αυτά είναι κραυγαλέες υπερβολές και κατάφωρα ψεύδη. Η αλήθεια είναι ότι όντως έγιναν 

διαδηλώσεις, με τη συμμετοχή σε ορισμένες από αυτές εκατοντάδων ανθρώπων, σε πάνω από δέκα 

πόλεις, μεταξύ αυτών και στην Αβάνα. Όλα αυτά απέχουν πολύ από μια «εξέγερση». Και, όπως έχουν 

δημοσίως εξηγήσει Κουβανοί ηγέτες, πρόκειται για ένα ετερόκλητο μείγμα ανθρώπων. 

Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ απευθύνθηκε στον κουβανικό λαό σε μια δημόσια ομιλία αργότερα 

την ίδια ημέρα. Είπε ότι η επαναστατική κυβέρνηση υπήρξε πάντα ειλικρινής όσον αφορά στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει. «Στα μέσα του 2019», ανέφερε, «χρειάστηκε να εξηγήσουμε ότι 

οδεύαμε προς μια δύσκολη συγκυρία», ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης του αποκλεισμού, «στόχος 

του οποίου είναι να οδηγήσει σε ασφυξία την οικονομία της χώρας μας». 

Υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα –οι χειρότερες από την Ειδική Περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τον πρώην βασικό εμπορικό εταίρο της Κούβας–

, μια διεθνής καπιταλιστική ύφεση στην παραγωγή και στο εμπόριο που έχει επηρεάσει την Κούβα 

καθώς και μια επίμονη πανδημία του κοροναϊού με πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων στην Κούβα. 

Λόγω των ελλείψεων σε εφόδια και σε είδη εξοπλισμού, οι Κουβανοί εργάτες και αγρότες έχουν 

πρόσφατα αντιμετωπίσει μια σειρά από διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες ελλείψεις. 

Ο πρόεδρος Τζόσεφ Μπάιντεν συνεχίζει τον αποκλεισμό, όπως έχει κάνει κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ από 

το 1960. Οι κακουχίες που επιβάλλονται στον κουβανικό λαό είναι άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της 

κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία προσπαθεί μέσω των οικονομικών πιέσεων να ανατρέψει τη 

σοσιαλιστική επανάσταση της Κούβας. Ο Μπάιντεν χαιρέτισε τις διαδηλώσεις στην Κούβα. 

Ο Ντίας-Κανέλ εξήγησε στην ομιλία του ότι μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές 

διαδηλώσεις ήταν άνθρωποι «που αισθάνονται ορισμένες από αυτές τις ελλείψεις. Μεταξύ τους ήταν 

και επαναστάτες που βρίσκονται σε σύγχυση ή που δεν έχουν απαντήσεις ή που επίσης εκφράζουν τη 

δυσαρέσκειά τους». 

Αλλά «στην ηγεσία» των διαδηλώσεων «υπήρχε ένας πυρήνας χειραγωγών» οι οποίοι συνεργάζονται  



με την πολιτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά της Κούβας, είπε ο Κανέλ, και προετοιμάζονταν εδώ και 

μέρες για να δημιουργήσουν επεισόδια. 

Στο πλαίσιο αυτής της προβοκάτσιας, αυτοί που τάσσονται κατά της επανάστασης λεηλάτησαν 

καταστήματα που πουλούν προϊόντα σε δολάρια, ανέτρεψαν ένα αστυνομικό αυτοκίνητο και φώναζαν 

συνθήματα που καλούσαν για μια «ανθρωπιστική» επέμβαση των ΗΠΑ όπως και ότι «Θέλουμε 

εμβόλια». Με δεδομένο το γεγονός ότι η Κούβα είναι η μόνη χώρα στη Λατινική Αμερική που έχει 

αναπτύξει τα δικά της εμβόλια, τα οποία έχουν εκτιμηθεί ότι είναι πάνω από 90% αποτελεσματικά και 

έχει ξεκινήσει μια μαζική καμπάνια εμβολιασμού, το σύνθημα για εμβόλια σύμφωνα με πολλούς 

Κουβανούς ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό. Όμως, λόγω του εμπάργκο, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις 

στις απαιτούμενες σύριγγες. 

Οργανώσεις στις ΗΠΑ και παγκοσμίως διεξάγουν μια καμπάνια για τη συλλογή χρημάτων για την αγορά 

και την αποστολή συριγγών στην Κούβα. Η πιο πρόσφατη είναι η Διεθνής  Ένωση Εργαζομένων στα 

Λιμάνια και τις Αποθήκες [International Longshore and Warehouse Union] που ανακοίνωσε την 

απόφαση του συνεδρίου της τον Ιούνη να συνεισφέρει 10.000 δολάρια για την ενίσχυση αυτής της 

καμπάνιας. 

Ο Ντίας-Κανέλ  κάλεσε τους υποστηρικτές της επανάστασης να βγουν στους δρόμους και να πάνε από 

σε σπίτι σε σπίτι για να συζητήσουν και να δώσουν πληροφόρηση για τον οικονομικό αποκλεισμό των 

ΗΠΑ και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εφαρμόσει μέτρα ανακούφισης. 

Απαντώντας στο κάλεσμα, χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι που στηρίζουν την επανάσταση ξεχύθηκαν 

στους δρόμους και συνεχίζουν να το κάνουν. 

Στις 12 Ιούλη, μόνο στην περιφέρεια του Σιενφουέγος, η Κεντρική Οργάνωση Εργαζομένων της Κούβας 

[CTC] πραγματοποίησε 171 συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν 3.000 εργαζόμενοι για να δείξουν την 

υποστήριξή τους στην επανάσταση. 

Οι υποστηρικτές της επανάστασης αναλαμβάνουν δράση 

Ο πρόεδρος της Κούβας πήγε στο Σαν Αντόνιο ντε λος Μπάνιος στην περιφέρεια της Αρτεμίσα, όπου 

είχε ξεσπάσει η πρώτη από τις διαδηλώσεις. Στις 11 Ιούλη συμμετείχε σε πορεία στην υπεράσπιση της 

επανάστασης και μίλησε πρόσωπο με πρόσωπο με εργαζόμενους στους δρόμους για τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν. 

Στο Σιέγο ντε Αβίλα, τρία μέλη τη ηγεσίας της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών [UJC], ο Άνχελ Αλμπέρτο 

Άλβαρες, η Ελισαμπέτ Λόπες Καμπαγιέρο και ο απερχόμενος Γραμματέας της UJC Γιουλιάνκι Γκοντίνες 

Γκαρσία πήγαν στην αντικυβερνητική διαδήλωση που έγινε εκεί, αναφέρει η εφημερίδα Juventud 

Rebelde, για να συζητήσουν με τους συμμετάσχοντες. 

Συμμετείχαν σε πορεία υποστηρικτών της επανάστασης η οποία έφραξε το δρόμο στην 

αντεπαναστατική πορεία. “Παρά το γεγονός ότι σήμερα τάσσονται κατά της επανάστασης, πρέπει να 

τους προσεγγίσουμε, διότι οι πραγματικά επαναστατικές θέσεις πάντα ήταν ακλόνητες αλλά και 

πανανθρώπινες”, είπε ο Γκοντίνες. 

Την επόμενη μέρα ο Ντίας-Κανέλ και άλλοι ηγέτες της κυβέρνησης πραγματοποίησαν μια τηλεοπτική 

συνέντευξη Τύπου που κράτησε τέσσερεις ώρες. Περιέγραψαν με λεπτομέρεια το τι κάνει η κυβέρνηση 

για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με τις ελλείψεις στις εισαγωγές καυσίμων, ανταλλακτικών, 



τροφίμων, λιπασμάτων και άλλων αγαθών λόγω της επιβολής κυρώσεων από τις ΗΠΑ. 

Ο πρόεδρος της Κούβας κατήγγειλε τον κυνισμό των αξιωματούχων των ΗΠΑ που ισχυρίζονται ότι 

υποστηρίζουν τον λαό της Κούβας και παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως “μεγάλοι σωτήρες” τη στιγμή 

που οι ίδιοι έχουν επιβάλει τον αποκλεισμό της χώρας. Η Κούβα πρόθυμα δέχεται κάθε είδους 

βοήθεια, είπε ο Ντίας-Κανέλ, αλλά όχι βοήθεια που έχει στόχο την παραβίαση της κυριαρχίας της 

χώρας και την επέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις. 

Επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται ότι η κουβανική επανάσταση και όχι ο αποκλεισμός που 

επιβάλλουν οι ΗΠΑ είναι που δημιούργησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Κουβανοί 

εργάτες και αγρότες. Και προκάλεσε την Ουάσιγκτον να το αποδείξει. 

“Σταματήστε το εμπάργκο”, είπε ο Ντίας-Κανέλ, “και μετά θα δούμε τι θα γίνει, πώς αυτός ο λαός θα 

προοδεύσει”. 

https://themilitant.com/2021/07/17/cuba-protests-us-intervention-as-it-tackles-challenges-from-

embargo/ 

 

https://themilitant.com/2021/07/17/cuba-protests-us-intervention-as-it-tackles-challenges-from-embargo/
https://themilitant.com/2021/07/17/cuba-protests-us-intervention-as-it-tackles-challenges-from-embargo/

