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Αγαπητοί σύντροφοι,
Από το 2006, για λόγους υγείας που δε συ-

νάδουν με τον αναγκαίο χρόνο και την προ-
σπάθεια για να επιτελέσω το χρέος –που έθεσα 
εγώ ο ίδιος στον εαυτό μου όταν μπήκα σ’ αυτό 
το Πανεπιστήμιο στις 4 Σεπτέμβρη του 1945, 
πριν από 70 χρόνια- παραιτήθηκα από τα κα-
θήκοντά μου. 

(…)
Ο προσωπικός χαιρετισμός των προέδρων 

της Κούβας και των ΗΠΑ έγινε στην κηδεία του 
Νέλσον Μαντέλα, διακεκριμένου και υποδειγ-
ματικού μαχητή ενάντια στο Απαρτχάιντ, που 
είχε φιλία με τον Ομπάμα.

Αρκεί να τονίσουμε ότι ήδη εκείνη την επο-
χή είχαν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που 
τα κουβανικά στρατεύματα νίκησαν με τρόπο 
συντριπτικό το ρατσιστικό στρατό της Νότιας 
Αφρικής, που καθοδηγούσε μια πλούσια αστι-
κή τάξη, με τεράστιους οικονομικούς πόρους. 
Πρόκειται για την ιστορία μιας αναμέτρησης 
που δεν έχει γραφτεί ακόμα. Η Νότια Αφρική, 

η κυβέρνηση με τους περισσότερους οικονο-
μικούς πόρους αυτής της ηπείρου, κατείχε πυ-
ρηνικά όπλα με τα οποία την είχε προμηθεύ-
σει το ρατσιστικό κράτος του Ισραήλ, με βάση 
μια συμφωνία ανάμεσα σ’ αυτό και τον πρόε-
δρο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος το εξουσιοδότη-
σε να παραδώσει ό,τι χρειάζεται για τη χρήση 
αυτών των όπλων για να τσακιστούν οι κουβα-
νικές και αγκολανικές δυνάμεις που υπερασπί-
ζονταν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αγκόλας ενά-

Ο ΦιΔεΛ ΚαστΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ αΓΚΟΛα

ΚΑΙ ΤΙΣ σΥνΟμιΛιεσ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠα

Στις 26 Γενάρη, ο Φιδέλ Κάστρο έστειλε επιστολή στην Ομοσπονδία Πανεπιστημιακών 

Φοιτητών (FEU) με τίτλο «Για τους συντρόφους μου της Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακών 

Φοιτητών». Ανάμεσα σε άλλα αναφέρει μια σειρά γεγονότα από τον πόλεμο της Νότιας 

Αφρικής στην Αγκόλα και τη συμβολή των Κουβανών, αλλά και κάποιες σκέψεις για τις 

σχέσεις ΗΠΑ-Κούβας και τις συνομιλίες που προχωράνε. Παραθέτουμε ένα εκτεταμένο 

απόσπασμα από την επιστολή.
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ντια στην κατοχή αυτής της χώρας από τους 
ρατσιστές. Με αυτόν τον τρόπο αποκλειόταν 
κάθε ειρηνευτική διαπραγμάτευση ενόσω η 
Αγκόλα δεχόταν την επίθεση των δυνάμεων 
του απαρτχάιντ από τον πιο εκπαιδευμένο και 
εξοπλισμένο στρατό της αφρικανικής ηπείρου.

Με αυτή την κατάσταση δεν υπήρχε καμία 
δυνατότητα για πολιτική λύση. Οι ακατάπαυ-
στες προσπάθειες 
να συντριβεί η Λαϊ-
κή Δημοκρατία της 
Αγκόλας, να την κά-
νουν να ματώσει συ-
στηματικά με τη βοή-
θεια αυτού του καλά 
εκπαιδευμένου και 
εξοπλισμένου στρα-
τού, ήταν αυτά που 
καθόρισαν την από-
φαση της Κούβας να καταφέρει ένα σοβαρό 
χτύπημα στους ρατσιστές στο Κουίτο Κουανα-
βάλε, την παλιά βάση του ΝΑΤΟ, που η Νότια 
Αφρική προσπαθούσε να καταλάβει με κάθε 
τίμημα.

Αυτή η υπεροπτική χώρα υποχρεώθηκε να 
διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία 
που έβαλε τέλος στη στρατιωτική κατοχή της 
Αγκόλας και στο απαρτχάιντ στην Αφρική.

Η αφρικανική ήπειρος έμεινε ελεύθερη 
από πυρηνικά όπλα. Η Κούβα αναγκάστηκε να 
αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά τον κίνδυνο 
μιας πυρηνικής επίθεσης.

Τα διεθνιστικά κουβανικά στρατεύματα 
αποχώρησαν με τιμή από την Αφρική. Τότε 
προέκυψε η ειδική περίοδος σε καιρό ειρήνης, 
που κράτησε πάνω από 20 χρόνια χωρίς να 
σηκώσουμε λευκή σημαία, κάτι που δεν κάνα-
με ούτε και θα κάνουμε ποτέ.

Πολλοί φίλοι της Κούβας γνωρίζουν την 
υποδειγματική στάση του λαού μας, και σ’ αυ-
τούς εξηγώ την ουσιαστική θέση μου με λίγα 
λόγια.

Δεν εμπιστεύομαι την πολιτική των ΗΠΑ 
ούτε έχω ανταλλάξει έστω και μια λέξη μαζί 
τους, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμιά πε-
ρίπτωση άρνηση για μια ειρηνική λύση των 
συγκρούσεων ή των κινδύνων πολέμου. Η 
υπεράσπιση της ειρήνης είναι χρέος όλων. 
Οποιαδήποτε ειρηνική λύση, οποιαδήποτε 
λύση μέσα από διαπραγματεύσεις στα προβλή-

ματα ανάμεσα στις 
ΗΠΑ και τους λα-
ούς ή τον οποι-
ονδήποτε λαό της 
Λατινικής Αμερι-
κής που δεν συ-
νεπάγεται τη βία ή 
τη χρήση βίας θα 
πρέπει να εφαρ-
μόζεται σύμφω-
να με τις διεθνείς 

αρχές και κανόνες. Θα υπερασπιζόμαστε πά-
ντα τη συνεργασία και τη φιλία με όλους τους 
λαούς της γης, ανάμεσά τους και αυτούς των 
πολιτικών μας αντιπάλων. Αυτό ζητάμε για 
όλους.

Ο πρόεδρος της Κούβας έκανε τα αναγκαία 
βήματα ανάλογα με τα δικαιώματα και τις αρ-
μοδιότητες που του παραχωρούν η Εθνοσυ-
νέλευση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας

Οι σοβαροί κίνδυνοι που απειλούν σήμε-
ρα την ανθρωπότητα θα πρέπει να δώσουν τη 
θέση τους σε κανόνες που να είναι συμβατοί 
με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Από αυτά τα 
δικαιώματα δεν αποκλείεται καμιά χώρα.

Με αυτό το πνεύμα πάλεψα και θα εξακο-
λουθήσω να παλεύω μέχρι την τελευταία μου 
πνοή.  
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Ι στορικά, ο αποκλεισμός ξεκίνησε πριν από 53 
χρόνια με την υπογραφή του Διατάγματος 3447 
από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι στις 
3 Φλεβάρη του 1962 και κατόπιν, στις 7 Φλεβά-

ρη της ίδιας χρονιάς τέθηκε σε ισχύ η επίσημη ανα-
κήρυξη του αποκλεισμού σε βάρος της Κούβας.

Είχε προηγηθεί η διαπίστωση από τις αρχές των 
ΗΠΑ, από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
το Συμβούλιο Εθνικής Ασφά-
λειας και τη CIA, ότι «η πλειο-
ψηφία των Κουβανών στηρίζει 
τον Κάστρο», που είχε γίνει το 
1960, ένα χρόνο μετά τη νίκη 
της Επανάστασης. Σε ένα μυ-
στικό μνημόνιο με ημερομηνία 
6 Απρίλη του 1960, ο βοηθός 
υφυπουργός για τις Διαμε-
ρικανικές Υποθέσεις, Λέστερ 
Ντ. Μάλορι, διαβεβαίωνε ότι 
ο μοναδικός τρόπος που προ-
βλέπεται για να χάσει η Επα-
νάσταση την υποστήριξη του 
κόσμου είναι μέσω της δυσα-
ρέσκειας και της μη ικανοποί-
ησης που μπορούν να προκύ-

ψουν από την οικονομική ενόχληση και τις υλικές 
δυσκολίες. «Πρέπει να εφαρμοστούν ταχύτατα όλα 
τα πιθανά μέτρα για να αποδυναμωθεί η οικονομική 
ζωή στην Κούβα (…), να χάσει χρήματα και προμή-
θειες, ώστε να μειωθούν οι οικονομικοί πόροι της και 
οι πραγματικοί μισθοί, να προκληθεί πείνα, απελπισία 
και ανατροπή της κυβέρνησης», αναφέρεται.

ΓΙΑ ΤΟΝ αΠΟΚΛεισμΟ
πολλή συζήτηση γίνεται και στη χώρα μας για τον αποκλεισμό, που πολλοί εξακολουθούν να επιμένουν να 

τον ονομάζουν εμπάργκο. ο λόγος που ορισμένοι χρησιμοποιούν τον όρο εμπάργκο, πέρα από το γεγονός ότι 

τους είναι πιο οικείος, είναι και ότι βασίζεται σε νόμους που έχουν ψηφίσει νόμιμα οι ηπΑ. Αντίθετα, η κυ-

βέρνηση της Κούβας επιμένει στον όρο αποκλεισμός επειδή έχει σαν στόχο να αναγκάσει τον κουβανικό λαό 

να υποταχθεί μέσω της πείνας, να ανατρέψει την επανάσταση. Για τους Κουβανούς, πρόκειται για οικονομικό 

πόλεμο. Άλλωστε, λόγω του στόχου που έχει και των συνεπειών του είναι μια παράνομη πράξη και μάλιστα 

σε διεθνές επίπεδο. λόγω της νομικής μορφής του πρόκειται για ένα σύνολο πράξεων και νόμων που ξεπερ-

νούν την εξουσία ενός κράτους. πρόκειται, δηλαδή, για μια πράξη πολέμου με νομικό μανδύα, όπως δήλωσε 

πρόσφατα και ο καθηγητής της νομικής σχολής του πανεπιστημίου της Αβάνας και πρόεδρος του Κουβανικού 

Δικαστηρίου Διεθνούς εμπορικής Διαιτησίας, ροδόλφο ντάβαλος. το εμπάργκο είναι νομικός όρος που έχει 

χρησιμοποιηθεί συχνά, άλλοτε δίκαια και άλλοτε άδικα, στον κόσμο, ενώ ο αποκλεισμός ενέχει μια πράξη 

πολέμου που είναι ξεκάθαρα παράνομη. 
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Με άλλα λόγια, ο απο-
κλεισμός προσπαθεί να 
απομονώσει διεθνώς την 
Κούβα, να πετύχει την οι-
κονομική ασφυξία της, να 
σταματήσει το εξωτερικό 
εμπόριό της, να εμποδίσει 
τις ξένες επενδύσεις, με 
στόχο να πετύχει τη συν-
θηκολόγηση του κουβανι-
κού λαού και να σταματή-
σουν οι προσπάθειές του 
για την οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού. 

Από τότε μέχρι σήμε-
ρα τέθηκαν σε ισχύ πάνω 
από 12 νομικές διατάξεις 
που αποτελούν το νομικό 
σκελετό του αποκλεισμού. 
Μερικές δεν έχουν πια κα-
μιά ουσιαστική σημασία, 
όπως είναι η κατάργηση 
της ποσόστωσης ζάχαρης 
που ίσχυε πριν από τον 
αποκλεισμό για την Κούβα, 
άλλες παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Ο πρώτος νόμος 
των ΗΠΑ που περιείχε παραγράφους κατά της Κού-
βας ήταν ο «Νόμος Βοήθειας στο Εξωτερικό» του Σε-
πτέμβρη του 1961. Με αυτό το νόμο δημιουργήθηκε 
και η Υπηρεσία των ΗΠΑ για την Ανάπτυξη (USAID), 
που πολύ γρήγορα έδειξε τον πραγματικό χαρακτήρα 
της σαν εργαλείο ανατροπής ενάντια στην Κούβα και 
ενάντια σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου που δεν 
ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο «Νόμος για το Εμπόριο με τον Εχθρό» 
του Φλεβάρη του 1962, το Διάταγμα 3447, είναι ο 
πρώτος ουσιαστικά νόμος του αποκλεισμού. Εκεί 
καθιερώνεται αυτό που οι ΗΠΑ ονόμασαν «εμπάρ-
γκο στο εμπόριο με την Κούβα», αφού ορίζει επίσημα 
την Κούβα σαν εχθρό των ΗΠΑ.

Πιο πρόσφατα, ακολούθησαν και άλλοι νόμοι, πιο 
γνωστοί και στη χώρα μας. Όπως ο Νόμος Τοριτσέλι 
το 1992, που απαγορεύει το εμπόριο της Κούβας με 
υποκαταστήματα εταιριών των ΗΠΑ με έδρα σε τρί-
τες χώρες και ο Νόμος Χελμς-Μπάρτον το 1996 που 
διεύρυνε παραπέρα τον εξωχώριο χαρακτήρα του 
αποκλεισμού και κωδικοποίησε παραπέρα την έν-
νοια της «αλλαγής καθεστώτος», ενώ αναφέρει τη 
δυνατότητα μιας άμεσης επέμβασης για τη «συγκε-

κριμενοποίησή της». 
Μισό αιώνα αργότε-

ρα και μετά από 11 κυ-
βερνήσεις στις ΗΠΑ, ο 
οικονομικός, χρηματο-
πιστωτικός και εμπορι-
κός αποκλεισμός που 
επέβαλαν οι ΗΠΑ σε 
βάρος του κουβανι-
κού λαού απέτυχε, δεν 
κατάφερε να ολοκλη-
ρώσει το στόχο του. 
Ωστόσο, έχει επιφέ-
ρει τεράστια ζημιά στην 
Κούβα, και συγκεκρι-
μένα σύμφωνα με στοι-
χεία που έχει δώσει τε-
λευταία η κυβέρνηση 
της Κούβας ξεπερνάει 
το 1 τρισεκατομμύριο 
δολάρια. Στην καθημε-
ρινή ζωή των 11 εκα-
τομμυρίων Κουβανών 
ο απόηχός του είναι τε-
ράστιος. Εφτά στους 10 

Κουβανούς δεν έχουν γνωρίσει τίποτε άλλο εκτός 
από μια ζωή αποκλεισμένη.

Πρόσφατα και συγκεκριμένα με την ομιλία του 
στις 17 Δεκέμβρη του 2014, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Μπαράκ Ομπάμα, κάλεσε το Κογκρέσο να ξεκινήσει 
τις εργασίες για τον τερματισμό του αποκλεισμού, 
σαν αποτέλεσμα της αλλαγής της πολιτικής τους απέ-
ναντι στην Κούβα, όπως ανακοινώθηκε. Παράλληλα, 
ο πρόεδρος Ραούλ Κάστρο έχει επανειλημμένα ξε-
καθαρίσει ότι κι αν ακόμα οι δύο χώρες προχωρά-
νε στην αποκατάσταση των σχέσεών τους, η εξομά-
λυνση δεν θα είναι δυνατή όσο ισχύει ο αποκλεισμός. 
Και μέχρι σήμερα, ο αποκλεισμός παραμένει ίδιος κι 
απαράλλακτος. Το ίδιο και οι στόχοι του, η συνθηκο-
λόγηση του κουβανικού λαού μέσω της πείνας και η 
ανατροπή της Επανάστασης.

Για το κίνημα αλληλεγγύης, η άμεση και χωρίς 
όρους κατάργηση του αποκλεισμού ήταν και παρα-
μένει κύριος στόχος πάλης. Ο κουβανικός λαός πρέ-
πει να παραμείνει ανεπηρέαστος, να αφεθεί ελεύ-
θερος να οικοδομήσει την κοινωνία που θέλει, το 
πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που επέλεξε πριν 
από 56 χρόνια, το σοσιαλισμό.
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Η
24η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου - Κούβα 2015, 
που πραγματοποιήθηκε από τις 12 ως τις 
22 Φλεβάρη με σύνθημα «Διαβάζω σημαί-
νει αναπτύσσομαι», ολοκληρώθηκε  στην 

Αβάνα έχοντας σημειώσει μια επισκεψιμότητα αυξη-
μένη κατά 1.400 άτομα περίπου σε σχέση με πέρσι. 

Πράγματι, στο πολιτιστικό αυτό γεγονός, το μεγα-
λύτερο του είδους στην Κούβα, συμμετείχαν περισσό-
τερα από 312 χιλιάδες άτομα, που επισκέφτηκαν κατά 

τη δεκαήμερη διάρκειά του τους διάφορους χώρους που φιλοξένησαν την Έκθεση, καθώς και την 
κύρια έδρα της στο Φρούριο Σαν Κάρλος δε λα Καμπάνια. Όπως ανακοίνωσε η Σουλέικα Ρομάι, 
πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της Έκθεσης, φέτος πουλήθηκαν 428 χιλιάδες βιβλία, όπου 
περιλαμβάνονται νέες εκδόσεις και επανεκδόσεις, κάτι που σημαίνει μια αύξηση των πωλήσεων των 
βιβλίων στην Έκθεση κατά 60 χιλιάδες αντίτυπα σε σχέση με την περσινή διοργάνωση. 

Λεξικά, εγχειρίδια, βιβλία γαστρονομίας και χάρτες, βιβλία γύρω από την αφροκουβανική -κυρί-
ως- θρησκεία, αλλά και γύρω από την υγεία και τη φροντίδα ασθενών, μαζί με τα βιβλία από και για 
την Ινδία, τιμώμενη χώρα σε αυτό το φετινό κορυφαίο λογοτεχνικό ραντεβού, υπήρξαν τα επίλεκτα 
θέματα για τους λάτρεις του βιβλίου. Η ποικιλία των περιεχομένων αντικατοπτρίζει την ευρύτητα του 
κοινού που επισκέπτεται την Έκθεση, δήλωσε η Σ. Ρομάι, και επεσήμανε ότι φέτος επιτεύχθηκε μια 
μείωση της τιμής των βιβλίων κατά τρία πέσος κατά μέσον όρο, μια προσπάθεια που πρόκειται να 
συνεχιστεί.

Η Έκθεση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, όπως αποδεικνύουν τόσο η ικανοποίηση των επισκεπτών 
στους φυσικούς της χώρους, όσο και τα δύο εκατομμύρια διαδικτυακών χρηστών. Το 2016, η Έκθε-
ση θα γιορτάσει τα 25 της χρόνια, και η διοργάνωση ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη, να υπάρ-
ξουν περισσότεροι διεθνείς προσκεκλημένοι και εκθέτες και το κοινό να είναι πιο πολυάριθμο και πιο 
ικανοποιημένο. 

Η 24η διοργάνωση αποχαιρέτησε λοιπόν την Αβάνα και ξεκίνησε την περιοδεία της σε ολόκληρη 
την Κούβα, φέτος για πρώτη φορά σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τόπου. Έτσι, το Πινάρ 
δελ Ρίο, το Ματάνσας, το Μαγιαμπέκε, η Βίγια Κλάρα, το Σιέγο δε Άβιλα και το Ολγίν παρουσίασαν την 
Έκθεση το Μάρτη, ενώ η Αρτεμίσα, το Σιενφουέγος, το Σάνκτι Σπίριτους, το Καμαγουέι, η Τούνας, η 
Γκράνμα, το Σαντιάγο, το Γουαντάναμο και το Νησί της Νεολαίας τον Απρίλη.

24η Διεθνής εκθεςή ΒιΒλιου  
της ΑΒΑνΑς 
Από την πρωτευουςΑ  
ςε όλη τη χωρΑ

24η Διεθνής εκθεςή ΒιΒλιου  
της ΑΒΑνΑς 
Από την πρωτευουςΑ  
ςε όλη τη χωρΑ



ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2015   7

ή πιο χΑΜήλή ΒρεΦική θνήςιΜοτήτΑ  
ςτήν ιςτοριΑ τής κουΒΑς

Η Κούβα διατήρησε και το 2014 το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας των 
4,2 στα 1000 μωρά που γεννιούνται ζωντανά που είχε πετύχει ήδη από το 
2013, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο στην ιστορία της και ένα από τα 

χαμηλότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πιο χαμηλό ποσοστό παρουσιάστηκε στην 
επαρχία Σιενφουέγος με 3,0 και το υψηλότερο στην Αρτεμίσα με 6,1.

Οι θάνατοι στην προσχολική ηλικία, δηλαδή από ενός μέχρι τεσσάρων ετών, 
έπεσαν από το 4,1 το 2013 στο 3,8 το 2014 για κάθε 10.000 παιδιά, και οφείλονται 

κυρίως σε κακοήθεις όγκους, οξείες αναπνευστικές μολύνσεις και συγγενείς ανωμαλίες. Η σχολική θνησιμό-
τητα, δηλαδή σε παιδιά από 4 μέχρι και 15 ετών, επίσης μειώθηκε από 1,9 σε 1,8 για κάθε 10.000 παιδιά.

Βελτίωση παρουσιάστηκε και στη μητρική θνησιμότητα που το 2013 ήταν 38,9 και το 2014 35,1 για κάθε 
100.000, που σημαίνει 27 θάνατοι που έχουν άμεση σχέση με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία. 

ςε 120 ΧΩΡεσ ή ςυνερΓΑςιΑ ςτον τοΜεΑ τής υΓειΑς

Ό πως ανέφερε ο Ρομπέρτο Μοράλες, μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κούβας και υπουρ-
γός Δημόσιας Υγείας, επικεφαλής της κουβα-

νικής αντιπροσωπίας στην 67η Παγκόσμια Συνέλευση 
Υγείας, που πραγματοποιήθηκε το Γενάρη στη Γενεύη, η 
συνεργασία της Κούβας στον τομέα της υγείας έχει φτάσει 
σε 120 χώρες σε όλες τις ηπείρους και σ’ αυτή συμμετεί-
χαν 135.000 συνεργάτες.

Τόνισε ότι σήμερα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
πάνω από 50.000 επαγγελματίες σε 65 χώρες, από τους 
οποίους οι 25.000 είναι γιατροί. 

Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε στις 23 Μάη του 1963 με 
την αναχώρηση των 55 Κουβανών εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας για την Αλγερία, για να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους για ένα χρόνο. 

Σε δηλώσεις του προς το πρακτορείο ΑΙΝ, ο δρ. Χοσέ 
Λουίς Ντι Φάμπιο, εκπρόσωπος στην Κούβα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας και του Παναμερικανικού Οργα-
νισμού Υγείας, επισήμανε τη σημασία που έχει η δωρεάν 
φοίτηση 15.000 μελλοντικών γιατρών από διάφορες χώ-
ρες στη Λατινοαμερικάνικη Σχολή Ιατρικής, οι οποίοι μετά 
το τέλος των σπουδών τους επιστρέφουν στις χώρες τους 
και προσφέρουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους στις απομα-
κρυσμένες κοινότητες από τις οποίες προέρχονται.

ΥΓΕΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΥΓεια / ΥΓΕΙΑ / ΥΓΕΙΑ
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ΠαΡεμβασΗ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

μΠΡΟΥνΟ ΡΟΔΡιΓεσ
ΣΤΗΝ 28Η ταΚτιΚΗ ΠεΡιΟΔΟ  

σΥνεΔΡιασεΩν  

ΤΟΥ σΥμβΟΥΛιΟΥ  

ανΘΡΩΠινΩν ΔιΚαιΩματΩν  

Κύριε πρόεδρε,

Θα έπρεπε να δώσει κανείς φωνή μέσα σ’ 
αυτή την αίθουσα στα 842 εκατομμύρια άτομα 
που υποφέρουν από πείνα στον κόσμο, στα 774 
εκατομμύρια ενήλικες αναλφάβητους και στα 6 
εκατομμύρια παιδιά που πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από ασθένειες που μπορούν να προβλεφτούν, 
τα οποία σαν αποτέλεσμα μιας διεθνούς τάξης 
πραγμάτων που αποκλείει, που είναι άδικη και 
ανισότιμη, δεν αποτελούν τμήμα της ειδικής θε-
ώρησης των χωρών του Βορρά για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα και τις θεμελειώδεις ελευθερίες.

Επίσης στους πολίτες που ζουν στους θύλα-
κες της φτώχειας στο βιομηχανοποιημένο κό-

ΠαΡεμβασΗ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

μΠΡΟΥνΟ ΡΟΔΡιΓεσ
ΣΤΗΝ 28Η ταΚτιΚΗ ΠεΡιΟΔΟ  

σΥνεΔΡιασεΩν  

ΤΟΥ σΥμβΟΥΛιΟΥ  

ανΘΡΩΠινΩν ΔιΚαιΩματΩν  
ΓΕΝΕΥΗ, 2.3.2015
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σμο, στους εργαζόμενους και φοιτητές που είναι 
θύματα των προγραμμάτων λιτότητας, σε όσους 
έχασαν τα σπίτια τους, στους μετανάστες που υπο-
φέρουν  από τις διακρίσεις και την ξενοφοβία, σ’ 
αυτούς που υπομένουν την καταστολή και την 
αστυνομική κτηνωδία, στα παιδιά και τους νέους 
χωρίς διατροφή, ιατρικές υπηρεσίες ή ποιοτική εκ-
παίδευση.

Τα γεγονότα δείχνουν τη σκοπιμότητα να κά-
νουμε μια σοβαρή συζήτηση για την αυξανόμενη 
απώλεια νομιμότητας των συστημάτων και των 
πολιτικών κομμάτων, την κατάρρευση των εκλογι-
κών συστημάτων που παρουσιάζουν μεγάλη απο-
χή και βασίζονται στις χρηματικές συνεισφορές και 
τη χειραγώγηση των μέσων επικοινωνίας, και τη 
διαφθορά της πολιτικής, ιδιαίτερα σε μερικές ανα-
πτυγμένες χώρες.

Στη χώρα μας συνεισφέ-
ρουν ενεργά στην οικονο-
μική, κοινωνική και πολιτι-
στική ζωή πάνω από 2.000 
οργανώσεις και σύνδεσμοι 
πολλών και διαφόρων ειδών. 
Μιας και δεν υπάρχει χρόνος 
για να μπούμε σε μια συζήτη-
ση για τη φύση της κοινωνίας 
των πολιτών και της σχέσης 
της με το κράτος, που σήμε-
ρα χειραγωγείται τόσο πολύ 
με στόχο τον προσεταιρισμό της από τις πολιτικές 
ελίτ, θα έπρεπε να συμφωνήσουμε στο ουσιαστι-
κό, που είναι κατά την άποψή μας η συμμετοχή του 
λαού στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων από 
τις κυβερνήσεις, δηλαδή στην ίδια την κυβέρνηση, 
με τον τρόπο που περιέγραψε ο Λίνκολν και που εί-
ναι η εμπειρία της Κουβανικής Επανάστασης.

Με μια παράδοση λαϊκής συζήτησης που είχε 
μια ουσιαστική στιγμή στο δημοψήφισμα για την 
έγκριση με συντριπτική πλειοψηφία του ισχύοντος 
Συντάγματος, το 2011 ο λαός μας ενέκρινε το οι-
κονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα που είναι σε 
εξέλιξη μετά από μια μαζική συζήτηση, την παρου-
σίαση 400.000 τροπολογιών στο κείμενο και την 

αλλαγή των δύο τρίτων του. Πιο πρόσφατα, συζη-
τήθηκε με τον ίδιο τρόπο ο νέος Κώδικας Εργασί-
ας.

Βλέπουμε με βαθιά ανησυχία ότι σε μερικές από 
τις κύριες δυτικές οικονομίες υπάρχουν τα πιο χα-
μηλά ποσοστά συνδικαλισμού, με μόλις μεταξύ 8 
και 12% των εργαζομένων. Δεν έχουν όλες επικυ-
ρώσει τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας με αριθμό 87 σχετικά με τη συνδικαλιστική 
ελευθερία ούτε τη Σύμβαση αριθ. 98 για την προ-
στασία του δικαιώματος συνδικαλισμού και συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων.

Είναι γνωστό ότι, για παράδειγμα, σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις η εργατική νομοθεσία και η νομολο-
γία επιτρέπουν την απόλυση εργαζομένων σε νό-
μιμες απεργίες, οι κρατικοί νόμοι περιορίζουν σο-

βαρά το δικαίωμα στην 
απεργία για μεγάλες κα-
τηγορίες εργαζομένων, 
περιορίζονται τα δικαιώ-
ματα συνδικαλισμού και 
συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων σε ιδιωτικά πα-
νεπιστήμια, υπάρχουν νό-
μοι που απαγορεύουν τη 
διαπραγμάτευση συλλογι-
κών συμβάσεων στο δη-
μόσιο τομέα με ενώσεις 
εργαζομένων στον τομέα 

των χειρότερα αμειβομένων και δικαστικές απο-
φάσεις που παραβιάζουν τα δικαιώματα συνδικα-
λιστικής ελευθερίας και εμποδίζεται η πρόσβαση 
εργαζομένων χωρίς χαρτιά στην αποζημίωση για 
παράνομη απόλυση.

Στη δική μας περίπτωση είναι συνδικαλισμέ-
νοι και προστατευμένοι από τις συλλογικές συμ-
βάσεις ουσιαστικά όλοι οι εργαζόμενοι, συμπε-
ριλαμβανομένων και εκείνων που εργάζονται σε 
μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Υπάρχει συνδικαλι-
στική εκπροσώπηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και 
στα υπουργικά και επιχειρησιακά όργανα. Από το 
1938, το κουβανικό εργατικό κίνημα πέτυχε την 
κατάκτηση ενός ενιαίου Εργατικού Κέντρου, στο 

παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες 
της, η Κούβα μοιράστηκε και θα  
εξακολουθήσει να μοιράζεται τα  
επιτεύγματα και τις εμπειρίες της  

με άλλες χώρες, πράγμα με το οποίο  
συνεισφέραμε με ανιδιοτέλεια  

στην πραγμάτωση των ανθρώπινων  
δικαιωμάτων άλλων λαών του κόσμου.
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οποίο συμμετέχουν σήμερα 17 συνδικάτα και χιλι-
άδες οργανώσεις βάσης.

Θα ήθελα να προτείνω στο Συμβούλιο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων να κάνουν συζητήσεις και να 
διευρύνουν τη διεθνή συνεργασία πάνω σ’ αυτά τα 
θέματα.

Ελπίζουμε ότι στις επόμενες Διασκέψεις της 
G-7, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνερ-
γασία στην Ευρώπη), σε εκδηλώσεις του ΔΝΤ, της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας και, ιδιαίτερα, στη Διάσκεψη για την Κλι-
ματική Αλλαγή στο Παρίσι θα δοθεί πλατιά πρόσβα-
ση και θα ζητηθούν παρεμβάσεις από την κοινωνία 
των πολιτών, θα εξασφαλιστεί το δικαίωμά της να 
λέει την άποψή της και δε θα μπουν φυσικά εμπό-
δια ούτε αστυνομική καταστολή όπως ήταν συνη-
θισμένο στο παρελθόν. (…)

Η Δημοκρατία της Κούβας έχει επίσης βαθιές 
ανησυχίες και διάθεση για συζήτηση και συνερ-
γασία για τον εκδημοκρατισμό της πληροφόρησης 
και του κυβερνοχώρου. Είναι ανησυχητικό το γε-
γονός ότι 7 γιγάντιες ιδιωτικές επιχειρήσεις ελέγ-
χουν το 65% της πληροφόρησης που κυκλοφορεί 
στον πλανήτη. Οι χώρες του Νότου πρακτικά δεν 
έχουν παρουσία στη δημιουργία περιεχομένων. Οι 
συζητήσεις για τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ δεν 
είχαν συγκεκριμένα αποτελέσματα στον εκδημο-
κρατισμό της. Θα έπρεπε να απαγορευτεί η λήψη 
μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων στον τομέα 
της πληροφόρησης, των τηλεπικοινωνιών και της 
πληροφορικής.

Είναι απόλυτα αναγκαίο να παρθούν αποτε-
λεσματικά και επείγοντα μέτρα για να εμποδιστεί 
η στρατιωτικοποίηση του κυβερνοχώρου και η 
πραγματοποίηση παράνομων και συγκαλυμμέ-
νων πληροφορικών επιθέσεων, στα συστήματα 
μιας τρίτης χώρας. Δεν είναι αποδεκτό να απαντάει 
κανείς στις πληροφορικές επιθέσεις με συμβατικό 
οπλισμό πράγμα που θα κατέλυε τη διεθνή ειρήνη 
και ασφάλεια.

Οι αλλαγές στο δόγμα ασφάλειας και εθνικής 
άμυνας μερικών κρατών και του ΝΑΤΟ, με έμφαση 

στους μη συμβατικούς πολέμους ή τους λεγόμε-
νους τέταρτης γενιάς, που έχουν εφαρμοστεί στις 
τελευταίες συγκρούσεις από τη Μέση Ανατολή ως 
την Ευρώπη, προκάλεσαν την καταστροφή κρατών 
και εθνών, σοβαρές απειλές για την περιφερειακή 
και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και τραυμάτισαν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της τρομοκρα-
τίας με όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της.

Είναι πολύ σοβαρή και επικίνδυνη η τάση να 
χρησιμοποιείται, για πολιτικούς και στρατιωτικούς 
σκοπούς, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των για να εγγράφονται συγκρούσεις στην ατζέντα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και ν’ ανοίγουν διαδι-
κασίες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

(…) Η Κούβα εξακολουθεί να έχει δεσμευτεί για 
μια πραγματική διεθνή συνεργασία που να βασίζε-
ται στο αξεδιάλυτο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
τη μη επιλεκτικότητα και τη μη πολιτικοποίηση. 
Εξακολουθούμε να είμαστε δεσμευμένοι επίσης 
με τον αγώνα για την καθιέρωση μιας πιο δίκαιης, 
δημοκρατικής και ισότιμης διεθνούς τάξης πραγ-
μάτων, που να εξαλείφει τα εμπόδια στις εθνικές 
προσπάθειες για την πραγμάτωση όλων των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων.

Διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο συνεργασί-
ας και αλληλεπίδρασης με τις διαδικασίες και τους 
μηχανισμούς του ΟΗΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα 
παγκόσμιας εφαρμογής και ένα θετικό διάλογο με 
τα όργανα που έχουν δημιουργηθεί με βάση διε-
θνείς συμφωνίες. (…) 

Έχοντας συνείδηση ότι έχουμε βαθιές διαφο-
ρές με την κυβέρνηση των ΗΠΑ στους τομείς των 
πολιτικών συστημάτων, της δημοκρατίας, των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων και του Διεθνούς Δικαίου, 
και με την αναλλοίωτη θέληση ότι και οι δυο χώρες 
θα μπορούσαν να έχουν πολιτισμένες σχέσεις μέσα 
στα πλαίσιά τους, προτείναμε τον περασμένο Ιούλη 
να κάνουμε ένα διμερή διάλογο με αμοιβαίο σεβα-
σμό και σε αμοιβαίες συνθήκες. Το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ ενημέρωσε πρόσφατα για την αποδοχή του 
και θα αρχίσει τις επόμενες βδομάδες.

Η κουβανική πλευρά θα προσέλθει με πνεύμα 
εποικοδομητικό, προσκολλημένη στις πεποιθήσεις 
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της, διατεθειμένη για διεθνή συνεργασία και θα 
δείχνει σεβασμό και διαφάνεια στην έκφραση των 
σοβαρών ανησυχιών της για αυτά που συμβαίνουν 
σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ.

Η Κούβα θεωρεί ότι ο οικονομικός, εμπορικός 
και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που της επι-
βάλλεται είναι μια κατάφωρη, μαζική και συστη-
ματική παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
όλων των Κουβανών.

Έτσι θα συνεχίσει να το θέτει, όσο υπάρχει, σ’ 
αυτό το Συμβούλιο και στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
με την ανάλογη απόφαση. 
Εκφράζοντας στις χώρες που 
εκπροσωπούνται εδώ τη βα-
θιά μας ευγνωμοσύνη για 
τη συνεχή υποστήριξή τους, 
τις παρακαλώ να την ανανε-
ώσουν με την ψήφο και την 
παρέμβασή τους στις συνε-
δριάσεις του επόμενου φθι-
νοπώρου. 

Η κουβανική κυβέρνηση 
εκτιμά την τοποθέτηση του 
προέδρου Μπαράκ Ομπά-
μα ότι ο αποκλεισμός προ-
καλεί ζημιά στον κουβανικό 
λαό και την διάθεσή του να 
εμπλακεί σε μια συζήτηση με 
το Κογκρέσο της χώρας του με στόχο την εξάλει-
ψή του. (…)

Παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες της, η Κού-
βα μοιράστηκε και θα εξακολουθήσει να μοιράζε-
ται τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες της με άλλες 
χώρες, πράγμα με το οποίο συνεισφέραμε με ανι-
διοτέλεια στην πραγμάτωση των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων άλλων λαών του κόσμου.

Μ’ αυτή την έννοια, το πρόγραμμα συνεργασί-
ας που είναι γνωστό σαν «Επιχείρηση Θαύμα» έχει 
πραγματοποιήσει δωρεάν οφθαλμολογικές χει-
ρουργικές επεμβάσεις σε 3,4 εκατομμύρια ανθρώ-
πους σε 34 χώρες. Επίσης, έχουν αποφοιτήσει 9 
εκατομμύρια άνθρωποι από το πρόγραμμα εξαλ-

φαβητισμού «Κι όμως εγώ μπορώ» και 1.113.000 
από το πρόγραμμα συνέχισης «Κι όμως εγώ μπο-
ρώ να συνεχίσω».

Σήμερα, πάνω από 51.000 κουβανοί συνεργά-
τες στον τομέα της υγείας προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους σε 67 χώρες του κόσμου.

Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας στην πάλη 
ενάντια στον ιό Έμπολα στην Αφρική. Πάνω από 
250 εθελοντές συνεργάτες στον τομέα της υγείας 
και ειδικευμένοι της Ιατρικής Μπριγάδας Χένρι Ριβ 

συμμετέχουν στις περιο-
χές που πλήττονται πε-
ρισσότερο. Άλλοι 4.000 
συνεργάτες στον τομέα 
της υγείας της Κούβας 
δουλεύουν στο πρό-
γραμμα πρόληψης σε 32 
αφρικανικές χώρες.

Κύριε πρόεδρε, η 
Κουβανική Επανάσταση 
θα συνεχίσει να υπερα-
σπίζεται χωρίς αναπαμό 
και με την ίδια αποφα-
σιστικότητα τις δίκαιες 
υποθέσεις, γνωρίζοντας 
ότι η πατρίδα είναι η αν-
θρωπότητα.

Στην 70ή επέτειο του 
ΟΗΕ ισχύουν περισσότε-

ρο από ποτέ οι αρχές και στόχοι που εκφράζονται 
στο Χάρτη στον οποίο στηρίχτηκε η ίδρυσή του.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος Ραούλ Κάστρο πρό-
σφατα «δεν θα παραιτηθούμε από τα ιδανικά μας 
για ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε 
από έστω και μία από τις αρχές μας, ούτε θα κά-
νουμε έστω ένα εκατοστό πίσω στην υπεράσπι-
ση της εθνικής κυριαρχίας. Δεν θα αφήσουμε 
να μας πιέσουν στις εσωτερικές υποθέσεις μας. 
Κερδίσαμε αυτό το κυρίαρχο δικαίωμα με μεγά-
λες θυσίες και με τίμημα τους μεγαλύτερους κιν-
δύνους».

Σας ευχαριστώ  

η Κούβα εξακολουθεί να έχει  
δεσμευτεί για μια πραγματική διεθνή  

συνεργασία που να βασίζεται στο  
αξεδιάλυτο των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, τη μη επιλεκτικότητα και τη μη 

πολιτικοποίηση. εξακολουθούμε να  
είμαστε δεσμευμένοι επίσης με τον 
αγώνα για την καθιέρωση μιας πιο  
δίκαιης, δημοκρατικής και ισότιμης  
διεθνούς τάξης πραγμάτων, που να 
εξαλείφει τα εμπόδια στις εθνικές  

προσπάθειες για την πραγμάτωση όλων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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εκλοΓες ΓΙΑ  

ΔήΜοτικες ςυνελευςεις

Το Γενάρη, το Συμβούλιο του Κράτους προκήρυξε για 
τον Απρίλη εκλογές για δημοτικές συνελεύσεις της 

Λαϊκής Εξουσίας. Οι εκλογές που θα διοργανωθούν στις 19 
Απρίλη ο πρώτος γύρος και στις 26 Απρίλη όπου χρειαστεί 
ο δεύτερος γύρος, θα εκλέξει για τα δυόμισι επόμενα χρόνια 
τους αντιπροσώπους που, όπως είναι γνωστό, προτείνονται 
απευθείας από τους κατοίκους. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε 
στις 24 Φλεβάρη. 

Τα καθήκοντα των εκλεγμένων αντιπροσώπων είναι ανάμεσα 
σε άλλα η άσκηση του ελέγχου των οργάνων που ανήκουν στο 
δήμο, η ψήφιση του οικονομικο-κοινωνικού πλάνου και του 
προϋπολογισμού του δήμου, με βάση τις πολιτικές που έχουν 
χαράξει τα αρμόδια όργανα της κεντρικής κρατικής διοίκησης, 
ο έλεγχος της εκτέλεσής του, η ενίσχυση της νομιμότητας, της 
εσωτερικής τάξης και της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

ή κουΒΑ Δευτερή 
χωρΑ ςε ΓυνΑικες 

Βουλευτες

Η Κούβα έρχεται δεύτερη στην Αμερική 
σε αριθμό γυναικών βουλευτών, μετά 

τη Βολιβία. Γενικά, η Λατινική Αμερική εί-
ναι η περιοχή που έχει να επιδείξει τη με-
γαλύτερη πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο, 
σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Διακοινο-
βουλευτικής Ένωσης (UIP) που εκδόθηκε 
στη Γενεύη. Συγκεκριμένα, από 12,7% το 
1995 ανέβηκε το 2015 στα 26,4%, δηλαδή 
σημείωσε αύξηση 13,7%.

Τρεις λατινοαμερικάνικες χώρες έχουν 
πάνω από 40% γυναίκες βουλευτές (Βολι-
βία με 53,1%, Κούβα με 45,3% και Εκουα-
δόρ με 41,6%).

120 χιλιΑΔες Αςθενεις Από 93 χωρες ςτό CIREN

Από την ίδρυσή του το Φλεβάρη του 1989, το Διεθνές 
Κέντρο Νευρολογικής Αποκατάστασης (CIREN) δέ-

χτηκε πάνω από 120.000 ασθενείς από 93 χώρες, συμπε-
ριλαμβανομένης και της Κούβας. Το Κέντρο διαθέτει ένα 
πρόγραμμα εντατικής νευρολογικής αποκατάστασης που 
συνδέει βασική, κλινική, διαγνωστική, θεραπευτική έρευ-
να, αποκατάσταση και χειρουργική. 

Πρόκειται για ένα μοναδικό κέντρο στη Λατινική Αμερι-
κή με παγκόσμια αναγνώριση στη μελέτη των διαταραχών 
κίνησης, στη θεραπεία του Πάρκινσον, στην επιληψία και τις 
δυστονίες, ενώ αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για τον αυ-
τισμό, για αγγειοεγκεφαλικά ατυχήματα, εγκεφαλικά τραύ-
ματα και τις προσβολές μυελού.

Το CIREN είναι το μοναδικό κέντρο στον κόσμο που συν-
δυάζει αποτελεσματικά ερευνητικές και κλινικές δραστη-
ριότητες, ιατρική και χειρουργική αντιμετώπιση, αποκατά-
σταση και διδασκαλία.
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πΑνω Απο 2000 ςυνΔεςΜοι ΦιλιΑς ςτον κοςΜο

Σ ε μια ενημέρωση προς δημοσιογράφους με 
αφορμή τα 55 χρόνια από την ίδρυση του ICAP, 

του Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας των Λαών, η 
πρόεδρός του Κένια Σεράνο αναφέρθηκε στο ση-
μαντικό ρόλο που παίζουν οι 2.037 Σύνδεσμοι Φι-
λίας με την Κούβα που υπάρχουν σε 152 χώρες 
στην αλληλεγγύη. Έκανε έκκληση στους φίλους της 
Κούβας να συνεχίσουν τον αγώνα τους πρώτα και 
κύρια κατά της σιωπής και της παραπληροφόρησης 
που έχουν επιβάλει τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέ-

ρωσης γύρω από την κατάσταση στην Κούβα, αλλά 
και κατά του αποκλεισμού των ΗΠΑ, που εξακο-
λουθεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια. 

Η Κένια Σεράνο, ο αντιπρόεδρος του ICAP 
Φερνάντο Γκονσάλες Γιορτ, ένας από τους πέντε 
Κουβανούς φυλακισμένους στις ΗΠΑ, και ο Έλιο 
Γκάμες, επίσης αντιπρόεδρος, τόνισαν τη σημα-
σία που έχει το κίνημα αλληλεγγύης με την Κού-
βα για τον αγώνα του κουβανικού λαού που συ-
νεχίζεται.

Π έθανε από καρκίνο στις 18 Γενάρη η Κουβανή 
παιδαγωγός Λεονέλα Ρέλις, που δημιούργησε 

την πασίγνωστη πια μέθοδο για την καταπολέμηση 
του αναλφαβητισμού στους ενήλικες με την ονομα-
σία «Κι όμως εγώ μπορώ», η οποία απελευθέρωσε 
εκατομμύρια ανθρώπους από τη μάστιγα του αναλ-
φαβητισμού σ’ ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμ-
βανομένων και της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

Η Λεονέλα Ρέλις συνήθιζε να λέει για τον αναλ-
φαβητισμό: «Είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία 
που έχω δει στη ζωή μου, γιατί ο κάθε αναλφά-

βητος συνδέεται με την πείνα, την εξαθλίωση, την 
ανεργία, με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Κι 
όταν δίνεις ένα τετράδιο κι ένα μολύβι, το άτομο 
που τα παίρνει σε φιλάει και σ’ αγκαλιάζει σαν να 
του έδωσες το μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο».

Είχε πάρει μέρος στην εκστρατεία για την κατα-
πολέμηση του αναλφαβητισμού στην ίδια την Κού-
βα το 1961 και ήξερε καλά τις μεθόδους, τα πλεο-
νεκτήματα και τα μειονεκτήματα κι έτσι κατάφερε 
να ολοκληρώσει το 2001 τη μέθοδό της που ονο-
μάστηκε «Κι όμως εγώ μπορώ».

πεθΑνε ή ΔήΜιουρΓος τής ΜεθοΔου  
«κι οΜως εΓω Μπορω»
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πεθΑνε  
ο ΜεΓΑλος 

ΓελοιοΓρΑΦος 
Ρενε  

Δε Λα νΟΥεσ

Σ τις αρχές Γενάρη πέθανε στα 78 
χρόνια του ο μεγάλος Κουβανός 

γελοιογράφος Ρενέ δε λα Νουές, 
που ήταν ανάμεσα στους 100 καλύ-
τερους γελοιογράφους του κόσμου 
και είχε γεννηθεί το 1937 στο Σαν 
Αντόνιο δε λος Μπάνιος. Είχε αρχί-
σει να δουλεύει σαν γελοιογράφος 
ήδη από το 1957 και είχε στο ενερ-
γητικό του πάνω από 50.000 γελοι-
ογραφίες. Τα Ελληνοκουβανικά Νέα 
είχαν αρκετές φορές αναδημοσιεύ-
σει γελοιογραφίες του. 

ή τεχνολοΓιΑ  
SUMA ΒοήθΑει  

12 εκΑτοΜΜυριΑ πΑιΔιΑ

Πάνω από 12 εκατομμύρια παιδιά από τη Λατινική Αμερι-
κή έχουν βοηθηθεί στην επαλήθευση ασθενειών από την 

κουβανική τεχνολογία με το Ουλτραμικροαναλυτικό Σύστη-
μα SUMA, που εδώ και 25 χρόνια λειτουργεί τόσο στην Κού-
βα όσο και στη Λατινική Αμερική. Όπως αναφέρθηκε πρό-
σφατα, αυτές τις δύο δεκαετίες έχουν διαγνωστεί πάνω από 
5.000 περιπτώσεις ασθενειών, όπως ο συγγενής υπερθυρε-
οειδισμός, η συγγενής επινεφριδιακή υπερπλασία, η έλλειψη 
βιοτινιδάσης, κ.ά. 

Μετά την εφαρμογή του συστήματος στην Κούβα, λει-
τούργησαν προγράμματα και σε χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής, όπως στη Βενεζουέλα, Βολιβία, Εκουαδόρ, Νικαρά-
γουα, Μεξικό, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Κολομβία 
και Περού, ενώ αυτή την εποχή επεκτείνεται και στην Κίνα 
και την Αγκόλα, έτσι ώστε τα παιδιά που θα βοηθηθούν θα 
φτάσουν τα 15 εκατομμύρια.

Η τεχνολογία SUMA διαθέτει 33 κιτς για συνολικά 19 
ασθένειες.

ΟΚομαντάντε της Επανάστασης Ραμίρο Βαλ-
ντές Μενέντες, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ 

Κούβας, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρα-
τείας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Κούβας, 
εγκαινίασε το όγδοο στάδιο του συνδυασμένου κύ-
κλου του έργου της μικτής επιχείρησης Energás, 
στο Δήμο Σάντα Κρους δελ Νόρτε της Επαρχίας 
Μαγιαμπέκε.

Το νέο έργο, στην Μπόκα δε Χαρούκο, κατα-
σκευάστηκε με κόστος 349 εκατομμυρίων δολα-
ρίων από την εταιρία Cubapetróleo του υπουργεί-
ου Ενέργειας και Μεταλλείων της Κούβας και την 
καναδική εταιρία Sherritt. Το έργο αυτό θα αυξήσει 

στο 46% την αποδοτικότητα του συνοδευτικού φυ-
σικού αερίου, που προηγουμένως ήταν μόλις 29%, 
προσθέτοντας 150 μεγαβάτ/ώρα στο εθνικό σύστη-
μα ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας. Το έργο ολο-
κληρώθηκε σε 36 μόλις μήνες, με τη συμβολή δι-
αφόρων κουβανικών εταιριών, αναγνωρισμένων 
από τις δύο επενδύτριες εταιρίες. 

Με τη διαδικασία αυτή του συνδυασμένου κύ-
κλου προσφέρεται στη χώρα ροή ενέργειας με χα-
μηλό κόστος και υψηλή αξιοπιστία. Σήμερα, οι 
σταθμοί του έργου της Energás στο Βαραδέρο, την 
Μπόκα δε Χαρούκο και το Πουέρτο Εσκοντίδο πα-
ρέχουν περίπου 480 μεγαβάτ/ώρα. 

εΓκΑινιΑςτήκε τό νεο ερΓο της ENERGAS
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ΑθήναΑθήναΑθήνα

Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στον κινημα-
τογράφο «Αλκυονίς» και 

είχε μεγάλη επιτυχία. Χαιρέτι-
σε ο Πρέσβης της Κούβας στην 
Ελλάδα, Οσβάλντο Κομπά-
τσο Μαρτίνες, που αναφέρθη-
κε στον αποκλεισμό που έχουν 
επιβάλει οι ΗΠΑ κατά του κουβανικού λαού εδώ και 50 
χρόνια, στην απελευθέρωση των πέντε Κουβανών πα-
τριωτών και στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει ανάμε-
σα στις ΗΠΑ και την Κούβα για την εξομάλυνση των με-
ταξύ τους σχέσεων. 

Στη συνέχεια 4 μέλη του Συνδέσμου έπιασαν από ένα 
θέμα σε σχέση με τη διεθνιστική αλληλεγγύη της Κούβας 
στους λαούς της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής.

Πρώτος μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέ-
σμου, Δήμος Κουμπούρης, που μίλησε γενικά για το νό-
ημα της διεθνούς αλληλεγγύης, αλλά και ειδικότερα για 
τη διεθνιστική βοήθεια της Κούβας. Αναφέρθηκε στους 
συγκεκριμένους τομείς που η Κούβα προσφέρει την αλ-
ληλεγγύη της, την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό, κλπ. 
Τόνισε ότι τίποτα απ’ αυτά δεν θα μπορούσε να πραγμα-
τοποιηθεί, αν η ίδια η Κούβα δεν είχε καταφέρει μεγάλα 
επιτεύγματα σ’ αυτούς τους τομείς. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου, Νίκος Καρανδρέας, που παρουσίασε τη διεθνιστι-
κή βοήθεια της Κούβας στον τομέα της υγείας, συνδυά-
ζοντάς τη με ενδιαφέρουσες διαφάνειες που βοηθούσαν 

στην καλύτερη κατανόηση. Στο 
τέλος έκανε και μια σύγκριση 
ανάμεσα στα συστήματα υγείας 
στην Κούβα και την Ελλάδα. 

Κατόπιν, η Άννεκε Ιωαννάτου, 
μέλος του Συνδέσμου, με διαφά-
νειες παρουσίασε την καθοριστι-

κή στρατιωτική βοήθεια του κου-
βανικού λαού στην Αφρική, πρώτα και κύρια στην Αγκόλα 
ενάντια στην επέμβαση των δυνάμεων του Απαρτχάιντ της 
Νότιας Αφρικής, πράγμα που οδήγησε στην εξάλειψη του 
καθεστώτος του Απαρτχάιντ. 

Τελευταία το λόγο πήρε η Δανάη Χέλμη, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοκουβανικού Συνδέ-
σμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, που ενημέρωσε για τη δι-
εθνιστική βοήθεια της Κούβας στον τομέα της παιδείας, 
παρουσιάζοντας και τις ανάλογες διαφάνειες, και τονίζο-
ντας ιδιαίτερα τη σημασία της κουβανικής μεθόδου για 
την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού «Κι όμως εγώ 
μπορώ».

Παρά το γεγονός ότι αυτή τη φορά δεν καταφέραμε να 
έχουμε μουσικό πρόγραμμα, όλοι έφυγαν από το χώρο 
της εκδήλωσης ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, αφού ο Σύν-
δεσμος είχε επιλέξει ένα πολύ σημαντικό θέμα, που μέ-
χρι εκείνη τη στιγμή είχε πιαστεί μόνο πολύ γενικά, αν 
και γινόταν αναφορά σχεδόν σε κάθε εκδήλωσή μας. Η 
επιτυχία αυτή μας βάζει μπροστά σε νέα καθήκοντα, για 
την πραγματοποίηση ακόμα πιο επιτυχημένων εκδηλώ-
σεων. 

εκΔήλωςή ΓΙΑ την  
56ή επετειο της επΑνΑςτΑςής

στις 15 μάρτη γιορτάστηκε τελικά στην Αθήνα η 56η επέτειος από τη νίκη της Κουβανικής επανάστα-
σης. οι λόγοι για την καθυστέρηση ήταν ουσιαστικά δύο: ο ένας είχε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις στη 
χώρα μας και τις εκλογές της 25ης του Γενάρη και ο δεύτερος το γεγονός ότι το θέμα που είχαμε επιλέξει 
να παρουσιάσουμε, και συγκεκριμένα η διεθνιστική προσφορά της Κούβας στις χώρες της Ασίας, Αφρι-
κής και λατινικής Αμερικής, είχε συζητηθεί ακροθιγώς και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αλεχά-
ντρο Κάστρο εσπίν, κυρίως σ’ ό,τι αφορά τη στρατιωτική βοήθεια προς την Αφρική.
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ετήςιΑ ςυνεςτιΑςή  
τόΥ ςυνΔεςΜου

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης 
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό - συνε-
στίασή του με τη συμπλήρωση 56 χρόνων από τη νίκη 

της Κουβανικής Επανάστασης, στις 8 Μαρτίου, στο κέντρο ΤΖΑ-
ΝΗ. Tα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα και η εκδήλωση είχε επιτυχία.

Στο άνοιγμα της εκδήλωσης, ο νέος Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Απόστολος Σκούφας αναφέρθηκε με λίγα λόγια στην επέ-
τειο της Κουβανικής Επανάστασης και τα αποτελέσματά της μέχρι σήμερα. Στον Επίτιμο Πρόεδρο 
του Συνδέσμου και ακούραστο συναγωνιστή Φώτη Γεωργιάδη απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα 
του Συνδέσμου. Η Καίτη Γεωργιάδου αναφέρθηκε με ομιλία της στην επέτειο της 8 του Μάρτη, τη 
γιορτή της γυναίκας.

Ο κόσμος διασκέδασε με λάτιν ρυθμούς 
από το συγκρότημα DUO LOSKAPOS και με 
ελληνική μουσική από τη λαϊκή ορχήστρα του 
Βασίλη Κασούρα.


