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Οι εργαζόμενοι στην Κούβα δίνουν παράδειγμα διεθνής αλληλεγγύης 

Του Τέρρι Έβανς 

«Έχουμε ένα επαναστατικό καθήκον να πραγματοποιήσουμε, οπότε βάζουμε στην 

άκρη το φόβο μας», είπε στο Ρόιτερ στις 21 Μαρτίου στην Αβάνα ο Λεονάρντο 

Φερνάντες, 68 χρονών, με ειδικότητα στην εντατική θεραπεία. Πήγαινε στη 

συνάντηση της μπριγάδας 52 Κουβανών εθελοντών εργαζομένων στο τομέα της 

υγείας, καθώς ετοιμάζονταν για να μεταβούν και να δώσουν τη μάχη κατά της 

εξάπλωσης του κοροναϊού στη Λομβαρδία της Ιταλίας, η οποία έχει τους 

περισσότερους θανάτους από αυτή την αρρώστια.  

Αυτή είναι η έκτη διεθνή αποστολή του. Συμμετείχε στη μάχη το 2014 για την 

εξάλειψη του Έμπολα στη Λιβερία της Δυτικής Αφρικής.  

«Θα πραγματοποιήσουμε ένα έντιμο καθήκον, το οποίο βασίζεται στην αρχή της 

αλληλεγγύης», είπε στο Ρόιτερ ο Γκρασιλιάνο Ντίας, συνάδελφος γιατρός. 

Τέτοιου είδους διεθνισμός της εργατικής τάξης είναι το σήμα κατατεθέν της 

κουβανικής επανάστασης από τότε που οι εργάτες και οι αγρότες, με επικεφαλής τον 

Φιντέλ Κάστρο και τον Αντάρτικο Στρατό, ανέτρεψαν την υποστηριζόμενη από τις 

ΗΠΑ δικτατορία του Μπατίστα και ανέλαβαν την πολιτική εξουσία. Στη διάρκεια του 

επαναστατικού πολέμου καθιέρωσαν κλινικές και αγροτικά νοσοκομεία σε περιοχές 

που έλεγχαν, για την θεραπεία των ανταρτών αλλά και τραυματιών των εχθρικών 

δυνάμεων, καθώς και χωρικούς οι οποίοι για πρώτη φορά στη ζωή τους είχαν ιατρική 

περίθαλψη.  

Καθώς άρχισαν να διαχειρίζονται την κοινωνία, οι εργαζόμενοι ανέπτυξαν την 

εμπιστοσύνη στις δικές τους ικανότητες να λύνουν προβλήματα που μερικές φορές 

φαίνονταν ανυπέρβλητα. 

Πιο πρόσφατα η κυβέρνηση έχει επίσης στείλει υγειονομικές μπριγάδες για να 

δώσουν τη μάχη κατά του κοροναϊού στη Γρενάδα, τη Τζαμάικα, τη Νικαράγουα, το 

Σουρινάμ και τη Βενεζουέλα, αυξάνοντας τον αριθμό των εθελοντών που εργάζονται 

ως ιατρικό προσωπικό σε πάνω από 28.000 σε 61 χώρες ανά τον κόσμο. 

«Δεν είμαστε σκλάβοι, πηγαίνουμε εθελοντικά να προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας, 

να φροντίσουμε όσους έχουν ανάγκη σε οποιαδήποτε γωνιά της γης», είπε στην 



εφημερίδα Juventud Rebelde ο Εντουάρντο Ροπέρο Ποβέντα, συντονιστής της 

μπριγάδας που πήγαινε στην Τζαμάικα.  

Ο Ροπέρο αναφερόταν στα ψέματα που διαδίδει η Ουάσιγκτον ότι οι Κουβανοί που 

προσφέρονται εθελοντικά ως ιατρικό προσωπικό «βρίσκονται υπό καθεστώς 

δουλείας». Οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ψευδολογίες για να 

προωθήσουν τον επί έξι δεκαετίες οικονομικό τους πόλεμο που έχει στόχο την 

ανατροπή της επαναστατικής κυβέρνησης της Κούβας. 

Η κυβέρνηση έχει τα μάτια της στραμμένα προς τους εργαζόμενους 

Η ανταπόκριση της κυβέρνησης προς την παγκόσμια εξάπλωση του ιού είναι συνεπής 

προς τα μέτρα που έλαβε ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό την επίδραση της 

αρρώστιας αυτής στην Κούβα. Προσβλέπει στη δημιουργικότητα και στις ικανότητες 

του εργαζόμενου λαού της χώρας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών 

καταστροφών και άλλων προκλήσεων. 

Από τις 9 Μαρτίου ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 65.000 συνελεύσεις σε 

χώρους εργασίας στις οποίες συμμετείχαν γύρω στα δυόμιση εκατομμύρια 

εργαζόμενοι. Οι συνελεύσεις αυτές, για να συζητηθεί η πρόληψη του κοροναϊού, 

οργανώθηκαν από την Κεντρική Οργάνωση Εργαζομένων (CTC).   

Σε όλη τη χώρα τα εργοστάσια ιματισμού προχώρησαν στην παραγωγή καθημερινώς 

χιλιάδων μασκών προσώπου. 

Η κυβέρνηση κινητοποίησε 28.000 φοιτητές της ιατρικής να επισκεφτούν σε εθνική 

κλίμακα τους ανθρώπους στα σπίτια τους. Έχουν εκπαιδευτεί τάχιστα να εξετάζουν 

και να απομονώνουν άτομα που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί από τον ιό, και 

ενημερώνουν αναλόγως τους οικογενειακούς γιατρούς οι οποίοι αναλαμβάνουν την 

φροντίδα αυτών των ανθρώπων. 

Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια αναμένεται ότι θα επισκεφτούν 80 σπίτια την ημέρα. Από 

τις 20 Μαρτίου έχουν επισκεφτεί πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, αναφέρει η 

Prensa Latina.  

«Λαμβάνουμε κάθε μέτρο για την προστασία των φοιτητών ιατρικής που 

συμμετέχουν» στην εκστρατεία αυτή, είπε στο Radio Havana ο Χόρχε Γκονζάλες, 

εθνικός διευθυντής της Ιατρικής Σχολής στο Υπουργείο Δημόσιας Υγείας. «Στόχος 

είναι ο όσο το δυνατό γρηγορότερος εντοπισμός και η διάγνωση οποιασδήποτε 

περίπτωσης κοροναϊού».  

Η Σουζάν Σαντιεστεμπάν, τρίτου έτους φοιτήτρια ιατρικής, κτύπησε την πόρτα ενός 

ηλικιωμένου κατοίκου της Μανζανίγιο στην νοτιοανατολική περιοχή του νησιού, 

αναφέρει η Juventud Rebelde. Όταν ρώτησε αν αυτός ή στην οικογένειά του είχαν 

κάποιο από τα συμπτώματα της ίωσης, της απάντησε ότι είναι όλοι τους καλά και 

είναι «μάχιμοι». Καθώς έφευγε της είπε ότι «Σήμερα η επανάσταση ήρθε στο σπίτι 

μου. Γι’ αυτό θα την υπερασπιστώ μέχρι να πεθάνω!». 



Στις 23 Μαρτίου, η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα, τα οποία 

περιλαμβάνουν την αναστολή λειτουργίας των σχολείων επί τέσσερεις εβδομάδες, το 

κλείσιμο των κλαμπ , των πισινών και των αθλητικών εγκαταστάσεων, την ιδιαίτερη 

φροντίδα των ηλικιωμένων πολιτών που ζουν στο σπίτι ή ζουν μόνοι τους, την 

αύξηση παραγωγής τροφίμων και τη διακοπή των περισσότερων μετακινήσεων 

μεταξύ πόλεων. Όλοι οι Κουβανοί που επιστρέφουν στο νησί από το εξωτερικό 

μπαίνουν σε απομόνωση επί 14 ημέρες και οι τουρίστες δεν έχουν πια τη δυνατότητα 

να εισέλθουν στη χώρα. Τα εστιατόρια πρέπει να μειώσουν κατά 50% τις θέσεις 

εξυπηρέτησης των πελατών τους.  

Για τη διασφάλιση ότι όλοι είναι καλά ενημερωμένοι ως προς το τι να κάνουν, οι 

μαζικές οργανώσεις μαζί με τις τοπικές κυβερνήσεις οργανώνουν επισκέψεις σε κάθε 

σπίτι στη χώρα. 
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