Χαιρετισμός του συναδέλφου Δήμου ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ εκ μέρους του
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Φίλοι, Φίλες,
Συναγωνιστές, Συναγωνίστριες,
Εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ χαιρετίζουμε την
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Οικοδόμων για τη σημερινή συγκέντρωση
συμπαράστασης στη σοσιαλιστική Κούβα. Η εργατική τάξη της πατρίδας
μας, ο λαός, οι εργαζόμενοι καταδικάζουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τις
επεμβάσεις των αμερικάνων και ευρωπαίων ιμπεριαλιστών. Γνωρίζουμε
πολύ καλά ότι μόνο η αλληλεγγύη και το δυνάμωμα του αγώνα του λαού και
των εργαζομένων μπορούν να νικήσουν την ιμπεριαλιστική τρομοκρατία.
Να βρει λοιπόν μιμητές η αποψινή εκδήλωση των Οικοδόμων μέσα στα
εργοστάσια, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις μάχες που έχουμε μπροστά
μας, στην πορεία για τη Θεσσαλονίκη, να δυναμώσουμε τη φωνή της
εργατικής τάξης, στην καταδίκη των ιμπεριαλιστών, στη συμπαράσταση και
την αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, οι αποφάσεις της για μποϋκοτάζ διπλωματικό
απέναντι στη σοσιαλιστική Κούβα είναι μέρος του σχεδίου των Αμερικάνων
και Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών για επέμβαση, για να χτυπήσουν το φάρο της
Κούβας, για να χτυπήσουν την ελπίδα των λαών, να ζήσουν ένα καλύτερο
μέλλον, ένα μέλλον ειρηνικό. Να χτυπήσουν τον αγώνα τους ενάντια στον
ιμπεριαλισμό, την πάλη τους για την κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτοί που σήμερα ετοιμάζονται να επέμβουν στην
Κούβα, οι αμερικάνοι και οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές, είναι αυτοί που
αιματοκύλησαν τη Γιουγκοσλαβία, είναι αυτοί που επέμβηκαν στο
Αφγανιστάν, είναι αυτοί που επέμβηκαν και επεμβαίνουν στο ΙΡΑΚ, είναι
αυτοί που έχουν προγράψει 60 χώρες και λαούς για να επέμβουν
προκειμένου να υπηρετήσουν τις πολιτικές του μεγάλου κεφαλαίου και των
πολυεθνικών. Δε διστάζουν μπροστά σε τίποτα, το μόνο που μπορεί να τους
σταματήσει είναι ο αγώνας, η αλληλεγγύη των λαών, είναι αυτοί που
καθημερινά κατακρεουργούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού,
είναι αυτοί που πριμοδοτούν τους κεφαλαιοκράτες για να παίρνουν τις
επιχειρήσεις τους και να τις πηγαίνουν εκεί που βρίσκουν φτηνότερη
εργατική δύναμη, να μεγαλώνει η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και η
ανεργία. Είναι αυτοί που καταργούν τα δικαιώματα στην Κοινωνική
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εμπορευματοποιούν την υγεία, είναι αυτοί που είναι οι υπάλληλοι των
πολυεθνικών που δε θα διστάσουν μπροστά σε οποιαδήποτε απόφαση
προκειμένου να ικανοποιήσουν τα σχέδια των πολυεθνικών για μεγαλύτερο
κέρδος.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι καθαρό ότι σήμερα στο στόχαστρο έχουν βάλει τη σοσιαλιστική
Κούβα και θέλουν να χτυπήσουν την ελπίδα των λαών. Σ ΄αυτή λοιπόν την
ιμπεριαλιστική εκστρατεία πρωτοστατεί η ελληνική κυβέρνηση, που από τη
θέση της προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση σήμερα, πρωτοστατεί στις
υπονομευτικές ενέργειες ενάντια στη σοσιαλιστική Δημοκρατία της
Κούβας.Η ελληνική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη, είναι υπόλογη για τη
στήριξη που παρέχει στις επιλογές του ιμπεριαλισμού, έχει βάψει τα χέρια
της στο αίμα και είναι συνένοχη γιατί στηρίζει όλες τις ενέργειες των
ιμπεριαλιστών. Δε χρειάζεται ο κύριος Σημίτης να παρακαλάει τον κύριο
Μπους να μη λέει ανοιχτά συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση για τη
συμπαράσταση που του δίνει. Το ξέρουν και οι πέτρες. Παντού, ότι η
ελληνική κυβέρνηση έχει ευθυγραμμιστεί, δίνει γη και ύδωρ στα σχέδια των
ιμπεριαλιστών. Ευθύνες έχει η ΝΔ που στηρίζει αυτή την πολιτική και
ευθύνες τεράστιες αγαπητοί φίλοι και φίλες έχει ο ΣΥΝασπισμός που
μάλιστα μιλάει και εκ μέρους της προόδου και της Αριστεράς και από την
άλλη μεριά ευθυγραμμίζεται με τα σχέδια των ιμπεριαλιστών ενάντια στη
σοσιαλιστική Κούβα.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Είναι γνωστό ότι αυτός που μπορεί να σταματήσει τα σχέδια των
ιμπεριαλιστών είναι μόνο ο λαός. Ας δυναμώσουμε λοιπόν την αλληλεγγύη,
τη συμπαράσταση υπέρ της σοσιαλιστικής Κούβας, να δυναμώσουμε την
αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση των συνδικάτων μέσα στους χώρους
δουλειάς, στα εργοστάσια, καθημερινά να δώσουμε την πάλη της
ενημέρωσης. Ο λαός και οι εργαζόμενοι να δυναμώσουν την πάλη τους
καθημερινά για να φράξουμε πραγματικά τα σχέδια των ιμπεριαλιστών να
αιματοκυλήσουν και άλλους λαούς και να χτυπήσουν την προοπτική της
προόδου.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Να δώσουμε αποφασιστικά αυτή τη μάχη και αυτή θα είναι η καλύτερη
συμβολή της εργατικής τάξης της πατρίδας μας και η αλληλεγγύη της
απέναντι στη σοσιαλιστική Κούβα. Σας ευχαριστώ.

