ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Σύντροφοι από τη σοσιαλιστική Κούβα σας καλωσορίζουμε στη σημερινή
μας εκδήλωση αλληλεγγύης προς την πατρίδας σας. Σας καλούμε να
μεταφέρετε στους συντρόφους σας στη μακρινή σας χώρα, ότι η καρδιά των
ελλήνων εργαζομένων βρίσκεται στην Κούβα, ότι ο αγώνας σας είναι και
δικός μας αγώνας, ότι η Ομοσπονδία μας, τα Συνδικάτα των Οικοδόμων σε
όλη τη χώρα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, δε θα
σταματήσουμε να εκφράζουμε με κάθε τρόπο την ενεργή μας αλληλεγγύη
στην Κουβανική επανάσταση.
Συνάδελφοι, συναγωνιστές -ες,
Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές δείχνουν τον επόμενο στόχο τους.
Αυτή τη φορά ο στόχος τους δεν είναι ανταγωνιστικός, δεν τους χωρίζουν
ενεργειακές πηγές, το μοίρασμα της λείας, είναι στόχος κοινός και λέγεται
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΒΑ, είναι στόχος ιδανικών, οραμάτων, αξιών, είναι
φλόγα που πρέπει να σβήσουν, φλόγα παράδειγμα που μεταδίδει και εμπνέει
τους λαούς στον αγώνα τους για λαϊκή κυριαρχία, σοσιαλισμό.
Εδώ και σαράντα χρόνια η Κούβα είναι ο στόχος μιας οικονομικής και
πολιτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ που έχει ως μοναδικό στόχο την ανατροπή
της Κουβανικής επανάστασης.
Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός έχει χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να
μπορέσει να χτυπήσει την επανάσταση, περισσότερο από τρεις χιλιάδες
παιδιά του Κουβανικού λαού είναι θύματα εισβολών, τρομοκρατικών
ενεργειών, βιολογικού και βακτηριολογικού πολέμου.
Σχετικά με τα τελευταία γεγονότα στην Κούβα και συγκεκριμένα στη δίκη
που έγινε με κατηγορούμενους μια συγκεκριμένη ομάδα που ήταν στην
υπηρεσία του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, ο Λάζαρο Μόρα διευθυντής του
Κέντρου Ευρωπαϊκών μελετών της Κούβας ανέφερε: "Η δραστηριότητα
αυτών των ατόμων γινόταν για πολλά χρόνια μέχρι που ανακαλύφθηκε από
την κυβέρνηση της Κούβας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κανένα από αυτά
τα πρόσωπα δε δικάστηκε γιατί ήταν συνδικαλιστής, γιατί ήταν αγωνιστής
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.Αυτή την ερμηνεία τη χρησιμοποιούν οι
εχθροί της Κούβας και η εκστρατεία τους κύριο στόχο έχει να αδυνατίσει το
μέτωπο αλληλεγγύης των λαών για το νησί της επανάστασης".
Αξίζει ακόμη να αναφερθούμε σε απόσπασμα επιστολής του Γενικού
Γραμματέα της Κεντρικής ΄Ενωσης εργατών Κούβας, προς την ηγεσία της

Γαλλικής "ΣΕ-ΖΕ-ΤΕ", που ο αντισοσιαλιστικός της κατήφορος έπιασε ήδη
πάτο "εσείς τουλάχιστον που είστε ανάμεσα σ΄αυτούς που έχουν επισκεφθεί
την Κούβα, γνωρίζεται ότι οι εκλογές στα Συνδικάτα στα Κέντρα Εργασίας
της χώρας μας διεξάγονται με ελεύθερο και ανοικτό τρόπο.
Είναι εργάτες που εκλέγουν και ορίζουν σύμφωνα με τη θέλησή τους και επί
του παρόντος όπως είμαι σίγουρος και πάντοτε εξέλεγαν και εκλέγουν
αυτούς που υπερασπίζονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους και οι
οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την ίδια την ύπαρξη της Κουβανικής
επανάστασης.
Αυτούς που εσείς αποκαλείτε συνδικαλιστικούς ηγέτες συνεχίζει ο
Κουβανός συνδικαλιστής, οι εργάτες μας εδώ που γέμισαν με τις οικογένειές
τους τις πλατείες τη μέρα της Πρωτομαγιάς και ήταν περισσότερο από επτά
εκατομμύρια τους αποκαλούν καταδικασμένους προδότες, καθώς και
μισθοφόρους διότι έλαβαν τεράστια οικονομικά ποσά από βορειαμερικάνικα
πρακτορεία και άλλες οργανώσεις για να καταστρέψουν τη δουλειά της
επανάστασης.
Αυτοί που εσείς αποκαλείτε συνδικαλιστές ηγέτες, καθώς και οι υπόλοιποι
που καταδικάστηκαν, συνωμότησαν με την υπηρεσία συμφερόντων των
ΗΠΑ στην Κούβα για να συντρίψουν την επανάσταση και αυτό σύμφωνα με
τους δικούς μας νόμους είναι έγκλημα".
Αυτή είναι και η μόνη αλήθεια έτσι όπως την περιέγραψε ο Κουβανός
συνδικαλιστής εργάτης, η αντικουβανική προπαγάνδα που έχει εξαπολυθεί
από Αμερικάνους και Ευρωπαίους ιμπεριαλιστές μοναδικό στόχο έχει την
προετοιμασία του εδάφους για μια ανοιχτή, στρατιωτική επέμβαση σε ένα
ακόμη κυρίαρχο κράτος και μάλιστα στο νησί της επανάστασης.
Συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Το 1951σε ηλικία 23 ετών ο Ερνέστο ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ, μαζί με τον
σύντροφό του Αλμπέρτο Γκρανάντο, θέλοντας να συμμετέχουν στην
ανθρώπινη δυστυχία και να βοηθήσουν βασανισμένους λεπρούς, συμβίωσαν
μαζί τους σε έναν καταυλισμό, όταν το γνώρισε αυτό ένας αγαθός ιερέας
είπε: "Υποκλίνομαι μπροστά στη δύναμή τους, για να το κάνουν αυτό
χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλό κουράγιο.Πρέπει να έχει εκτός από
ατσαλένια νεύρα, απέραντη γενναιοψυχία και να αγαπάς υπερβολικά τους
ανθρώπους".
Ο Ερνέστο θα πάει πολύ μακρυά τόνισε ο ιερέας και ο Ερνέστο πήγε πολύ
μακρυά, φώλιασε στις καρδιές χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων στον
πλανήτη.
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Μπόλιασε πρώτα και κύρια τον Κουβάνικο λαό με ατσαλένια νεύρα,
απέραντη γενναιοψυχία, υπερβολική αγάπη στους ανθρώπους.
Τους έμαθε να υπερασπίζουν με το όπλο στο χέρι την επανάστασή τους, να
δίνουν τα πάντα για την πραγματοποίηση των ονείρων, των σχεδίων, των
οραμάτων και ελπίδων τους.
Τους έμαθε την πίστη και τη θέληση να νικήσουν να τη σμίγουν με μια
φοβερή επιμονή να φθάσουν στο προκαθορισμένο τέλος.
Αυτός είναι ο Κουβανικός λαός.
Αυτή είναι η Κουβανική επανάσταση, Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι
ιμπεριαλιστές που μιλάτε για ανθρώπινα δικαιώματα όταν τα ουρλιαχτά των
παιδιών της Γιουγκοσλαβίας, ακούγονται ακόμη, όταν είναι ακόμη νωπό το
αίμα χιλιάδων αθώων θυμάτων στο ΙΡΑΚ.
Αυτή είναι η Κούβα Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές που καλλιεργείται το έδαφος
και στηρίζεται το στόχο των Αμερικάνων δολοφόνων για επέμβαση στο
μαρτυρικό νησί.
Αυτή είναι η Κούβα που το "όλα για τον εργάτη, όλα για το λαό" το
εφαρμόζει στην πράξη.
Αυτή είναι η Κούβα, που η λέξη ανεργία είναι άγνωστη στο λαό της, που η
γνώση και η μόρφωση είναι στα χέρια του λαού.
Αυτή είναι η Κούβα που τα τεράστια βήματά της στον τομέα της ιατρικής
επιστήμης δεν τα καρπώνεται μόνο ο Κουβανικός λαός, αλλά χιλιάδες
Λατινοαμερικάνοι που στις χώρες τους, στο πλευρό τους βρίσκονται
εθελοντικά χιλιάδες Κουβανοί γιατροί.
Αυτή είναι η Κούβα που τα τεράστια βήματά της στον τομέα της ιατρικής
επιστήμης δεν τα καρπώνεται μόνο ο Κουβανικός λαός, αλλά χιλιάδες
Λατινοαμερικάνοι που στις χώρες τους, στο πλευρό τους βρίσκονται
εθελοντικά χιλιάδες Κουβανοί γιατροί.
Αυτή είναι η Κούβα ιμπεριαλιστικά κτήνη, που έχετε το θράσος να μιλάτε
για ανθρώπινα δικαιώματα, τη στιγμή που για να αυγατίσετε τα κέρδη των
πολυεθνικών σπρώχνετε στον Καιάδα της φτώχειας, της ανεργίας, της
εξαθλίωσης εκατομμύρια εργαζόμενους και με εκατοντάδες πολύμορφους
τρομοκρατικούς μηχανισμούς επιβάλλετε τις νοσηρές σας επιλογές στους
λαούς.
Αυτή είναι η Κούβα, υπαλληλίσκοι του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστικών
κέντρων, που προκαλώντας τα αντιϊμπεριαλιστικά αισθήματα του λαού μας,
πρωτοστατείτε στα πλαίσια της προεδρίας της ΕΕ στο έγκλημα που
προετοιμάζεται ενάντια στην Κούβα, φορτίζοντας ακόμη περισσότερο τη
δουλικότητα και τη συνενοχή που επιδείξατε στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
ενάντια στη Γιουγκοσλαβία και το ΙΡΑΚ.
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Αυτή είναι η Κούβα αριστεροί του Συνασπισμού που ούτε άγνοια της
πραγματικότητας έχετε,ούτε θύματα παραπλάνησης είσαστε, εχθροί του
σοσιαλισμού είσαστε και συνειδητή είναι η επιλογή σας.
Αυτή είναι η Κούβα του ΤΣΕ ΓΚΟΥΕΒΑΡΑ και του ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ,
παράδειγμα όλων των αγωνιζόμενων λαών.
Ο ιμπεριαλισμός ποτέ δε συμφιλιώθηκε με τη σοσιαλιστική Κούβα, ούτε
μπορεί να συμφιλιωθεί ποτέ.
Ο αγώνας της Κούβας ενάντια στους μακελάρηδες των λαών για την
υπεράσπιση του δικαιώματός της να επιλέξει το δρόμο που ο λαός της θέλει,
είναι αγώνας ολόκληρης της προοδευτικής ανθρωπότητας ΟΛΩΝ που έχουν
αξίες, οράματα και ιδανικά, δε σκύβουν το κεφάλι στην ιμπεριαλιστική
βαρβαρότητα, που παλεύουν για να αποδείξουν στην πράξη ότι ο
ιμπεριαλισμός δεν είναι παντοδύναμος, ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων δεν
είναι αναλοίωτοι, που είναι πεισμένοι ότι η ιμπεριαλιστική νέα τάξη αργά ή
γρήγορα θα ανατραπεί κάτω από την πάλη των λαών.
Η Κούβα είναι παράδειγμα που μπολιάζει τις καρδιές εκατομμυρίων
εργαζομένων, όλων αυτών που οραματίζονται έναν άλλο κόσμο της
Δημοκρατίας, της ελευθερίας, της Κοινωνικής δικαιοσύνης, του
σοσιαλισμού.
Η Κούβα πολέμησε, αγωνίστηκε στερέωσε και εδραίωσε την επανάστασή
της στις συνειδήσεις όλου του κόσμου.
Η Κούβα πάλεψε και άνοιξε το δρόμο προς το σοσιαλισμό, την εθνική της
ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.
Η Κούβα δεν είναι ΜΟΝΗ
Η Κούβα θα νικήσει
Η Κούβα θα μείνει το νησί τη επανάστασης και το παράδειγμά της θα
φουντούνει τις καρδιές των εργαζομένων όλου του κόσμου.
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