Χαιρετισμός του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (CMP) στη διάσκεψη
αλληλεγγύης με την Κούβα
από τον Ηρακλή Τσαβδαρίδη, Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΣΕ

Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι της Συνοσμονδίας Εργατών της Κούβας και του
Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας των Λαών (ICAP)
Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου απευθύνοντας χαιρετισμό σήμερα στην
πρωτεύουσα του νησιού της Επανάστασης μαζί με τόσους πολλούς συναγωνιστές
στον κοινό αγώνα για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη.
Απευθύνουμε αγωνιστικό και ταξικό χαιρετισμό στην CTC που χεκ μέρους της
κουβανικής εργατικής τάξης που χθες, την Διεθνή Ημέρα των Εργαζομένων,
πραγματοποίησε με μαεστρία μια μαζική, μαχητική και πρωτοποριακή πορεία και
παρέλαση για τα διεθνή επίπεδα. Συγχαρητήρια σύντροφοι και σας ευχαριστούμε
που μας προσκαλέσατε να παρευρεθούμε!
Αυτή η επίσκεψη του ΠΣΕ στην Κούβα πραγματοποιείται σε εξαιρετικά δύσκολες
στιγμές για την ανθρωπότητα. Εκτός από τις διάφορες συσσωρευμένες απειλές για
την ειρήνη και την ασφάλεια, για την ευημερία των λαών, όλοι έχουμε
αντιμετωπίσει τη διετή πανδημία υγείας λόγω του Covid-19, η οποία έχει ήδη
προκαλέσει εκατομμύρια θύματα στον κόσμο. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Κούβα,
ως λαός, κόμμα και κυβέρνηση, έχει επιτύχει, παρά τις δικές της θυσίες,
αξιοσημείωτη επιτυχία στην καταπολέμηση και την αντιμετώπιση της πανδημίας
λόγω του προηγμένου συστήματος υγείας της και της ικανότητας να αναπτύσσει με
επιτυχία τα δικά της εμβόλια, παρά τα εμπόδια. και τους περιορισμούς που θέτει ο
αποκλεισμός κατά της Κούβας. Νιώθουμε περήφανοι μαζί σας και σας συγχαίρουμε
για τον πρωτοπόρο ρόλο σε αυτή τη μάχη και για τα εξαιρετικά αποτελέσματα,
καθώς και για την προθυμία και την ενεργό δέσμευση να βοηθήσουμε άλλα έθνη
και λαούς του κόσμου με τα κουβανέζικα εμβόλια.
Η Κούβα ήταν και συνεχίζει να είναι πηγή έμπνευσης για τους λαούς όχι μόνο της
Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής μέχρι σήμερα, αλλά εμπνέει λαούς από όλο
τον κόσμο. Η Κούβα δέχεται χειρονομίες και ενέργειες αναγνώρισης, σεβασμού και
αλληλεγγύης από όλες τις γωνιές του κόσμου. Η Κούβα βρίσκεται στις καρδιές και
στο μυαλό των λαών που αγωνίζονται για το δικαίωμά τους να αποφασίζουν, όπως
η Κούβα, τις τύχες τους μόνοι, χωρίς ξένες παρεμβάσεις, με αξιοπρέπεια και
αλληλεγγύη, με αμοιβαία συνεργασία και ειρήνη. Το Κουβανικό Ινστιτούτο για τη
Φιλία των Λαών (ICAP) υπάρχει όχι μόνο για να συντονίζει δράσεις αλληλεγγύης με
την Κούβα σε όλο τον κόσμο. οργανώνει και επεκτείνει την αδιάφορη αλληλεγγύη
του κουβανικού λαού και των μαζικών του οργανώσεων με δεκάδες λαούς στον

κόσμο. Η ICAP επιδεικνύει έτσι τον πατριωτικό και διεθνιστικό της χαρακτήρα,
σταθερή και αφοσιωμένη στις παραδόσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της
Κουβανικής Επανάστασης και της ηγεσίας της.
Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι
Καταδικάζουμε έντονα τον αποκλεισμό κατά της Κούβας και απαιτούμε να
σταματήσουν οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβας. Είμαστε ενάντια σε
κάθε κύρωση, περιορισμό και πολιτικό ελιγμό που εμπνέεται από τις «έγχρωμες
επαναστάσεις» στην Ανατολική Ευρώπη τον περασμένο Ιούλιο και Νοέμβριο, οι
οποίες απέτυχαν χάρη στην ευφυΐα του κόμματος, τη βούληση του κράτους και την
υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κουβανών άνθρωποι.. Είμαστε
περήφανοι που συμμετείχαμε ενεργά στην καμπάνια για την απελευθέρωση και την
επιστροφή των 5 Κουβανών Ηρώων για πολλά χρόνια και σε πολλές χώρες.
Υποστηρίξαμε από την αρχή τις αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα που
άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του λαού υπό την ηγεσία του Ούγκο
Τσάβες. Καταγγείλαμε και καταδικάσαμε τις προκλήσεις, τις κυρώσεις και τις
ενέργειες αποσταθεροποίησης της αντιπολίτευσης που ενεργεί σε συντονισμό με
τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της στην περιοχή (όπως η πρώην Ομάδα της Λίμα)
ενάντια στη νόμιμη κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. Η Βενεζουέλα υφίσταται
σήμερα, μαζί με την Κούβα και τη Νικαράγουα, την πιο σφοδρή επίθεση και
συντονισμένες κυρώσεις από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που μιλούν και ενεργούν
ανοιχτά για τη βίαιη αλλαγή κυβερνήσεων με κάθε μέσο.
Αγαπητοί σύντροφοι
Ένας βασικός λόγος και αφορμή για την παρουσία μας στην Κούβα αυτές τις μέρες
είναι η θέση μας και ο αγώνας μας ενάντια στις ξένες στρατιωτικές βάσεις και
ιδιαίτερα ενάντια στην αμερικανική βάση στο Γκουαντάναμο, η οποία έχει
ουσιαστικά προσαρτηθεί από τις ΗΠΑ εδώ και 119 χρόνια. Το ΠΣΕ εναντιώνεται και
αντιπαλεύει την ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων και απαιτεί το κλείσιμο της βάσης
του Γκουαντάναμο και του στρατοπέδου συγκέντρωσης αλλά και την επιστροφή του
εδάφους στην Κούβα, όπου ο ενωμένος λαός και η κυβέρνηση μάχονται ενάντια
στην παρουσία των Αμερικάνων στο νησί.
Το ίδιο δεν συμβαίνει στην χώρα μου, την Ελλάδα, όπου η προηγούμενη κυβέρνηση
(ΣΥΡΙΖΑ)είχε προετοιμάσει το έδαφος για την εγκατάσταση νέων και πρόσθετων
στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και η σημερινή κυβέρνηση (ΝΔ) με
συνέχεια και ακόμα πιο πιστή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια έχει υπογράψει
συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, τόσο για τις στρατιωτικές βάσεις, όσο και τη
μεταφορά των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ μέσω της Ελλάδας στην Ανατολική
Ευρώπη. Όλες οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ αναλαμβάνουν την

ευθύνη για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται πάντα
ομόφωνα.
Τις επόμενες μέρες θα οργανώσουμε στην κουβανική επαρχία Γκουαντάναμο το 7 ο
Διεθνές Σεμινάριο, που διοργανώνει το ICAP, κατά των ξένων στρατιωτικών βάσεων
με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από περισσότερες από 30 χώρες. Εκεί στο
Γκουαντάναμο θα διεξαχθεί επίσης μια περιφερειακή συνάντηση του ΠΣΕ με την
παρουσία οργανώσεων και προσκεκλημένων από 20 χώρες στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για του 22ου Συνέδριου του ΠΣΕ που θα πραγματοποιηθεί τον
Σεπτέμβρη στο Βιετνάμ.
Αγαπητοί σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες
Ο πόλεμος που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία μας προκαλεί μεγάλη θλίψη και
ανησυχία. Δύο λαοί που έζησαν ειρηνικά και αδελφικά για δεκαετίες βρίσκονται σε
πόλεμο, αν και κανένας από τους δύο δεν έχει κανένα όφελος από αυτόν τον
πόλεμο. Για λόγους αρχής και ιστορικά, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης είναι κατά
του πολέμου ως μέσου επίλυσης συσσωρευμένων προβλημάτων στην περιοχή.
Γνωρίζουμε καλά τα αίτια των πολέμων που είναι ο έλεγχος των φυσικών πόρων,
των αγωγών αερίου και των σφαιρών επιρροής.
Ως ΠΣΕ έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση για την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη,
ενάντια στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στο
πραξικόπημα τους το 2014 στο Κίεβο, τη μαζική ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ
από τη Βαλτική Θάλασσα ως τη Βουλγαρία και τη δημιουργία μιας στρατιωτικής
ζώνης που στοχεύει να περικυκλώσει τη Ρωσική Ομοσπονδία. Στην παρούσα
κατάσταση, οι ειρηνόφιλες λαοί και δυνάμεις του κόσμου πρέπει να καταγγείλουν
και να καταδικάσουν την εισβολή και τον πόλεμο που εμπεριέχει τον κίνδυνο ενός
ευρύτερου και γενικευμένου πολέμου, να απαιτήσουν κατάπαυση του πυρός και
την αποχώρηση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ από την περιοχή. Απαιτούμε την
αποκλιμάκωση της κατάστασης από όλες τις πλευρές και αναζήτηση πολιτικής και
ειρηνικής λύσης.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) ήταν και είναι πάντα στο πλευρό των
φτωχών και των καταπιεσμένων, πολεμώντας για έναν κόσμο χωρίς
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση, έναν κόσμο ειρήνης
και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ζήτω η Κούβα! Ζήτω η διεθνιστική Αλληλεγγύη των Λαών!

