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Τ
ο σχέδιο, που μαγειρεύτηκε σε διάφορα 
ταξίδια μεταξύ Ουάσιγκτον και άλλων πρω-
τευουσών της περιοχής, ήταν να οργανωθεί 
στην Αβάνα μια ανοιχτή και σοβαρή προβο-

κάτσια ενάντια στην κουβανική κυβέρνηση, να προ-
κληθεί εσωτερική αστάθεια, να βλαφτεί η διεθνής ει-
κόνα της χώρας και, ταυτόχρονα, να φθαρεί η καλή 
πορεία των διπλωματικών σχέσεων της Κούβας με 
άλλα κράτη. Ίσως κάποιοι να μην εκτίμησαν καλά τα 
πράγματα και να φαντάστηκαν ότι η Κούβα θα θυσί-
αζε την ουσία για την επίφαση.

Στο σόου θα παρασύρονταν ο ίδιος ο Αλμάγρο 
και μερικές άλλες δεξιές προσωπικότητας που απο-
τελούν τη λεγόμενη Δημοκρατική Πρωτοβουλία για 
την Ισπανία και την Αμερική (IDEA), η οποία επίσης 
έχει δραστηριοποιηθεί επιθετικά τα τελευταία χρόνια 
ενάντια στην Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενε-
ζουέλας και άλλες χώρες με προοδευτικές και αρι-
στερές κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική και την 
Καραϊβική. 

Η προσπάθεια διέθετε τη συνέργεια και υποστή-
ριξη και άλλων οργανώσεων με παραφουσκωμένα 
αντικουβανικά διαπιστευτήρια, όπως το Κέντρο Δη-

μοκρατία και Κοινότητα και το Κέντρο Μελετών και 
Διαχείρισης για την Ανάπτυξη της Λατινικής Αμερι-
κής (CADAL) και το Διαμερικανικό Ινστιτούτο για τη 
Δημοκρατία, του τρομοκράτη και πράκτορα της CIA 
Κάρλος Αλμπέρτο Μοντανέρ. Επιπλέον, από το 2015 
είναι γνωστοί οι δεσμοί που υπάρχουν ανάμεσα σ’ 
αυτές τις ομάδες και το Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημο-
κρατία (NED) των ΗΠΑ, που παίρνει χρήματα από 
την κυβέρνηση αυτής της χώρας για την εφαρμογή 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

ΑΠΟΤΥΧΑΙΝΕΙ 
ΑΝΤΙΚΟΥΒΑΝΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ

Διεθνή μέσα ενημέρωσης διέδωσαν τις τελευταίες βδομάδες την πρόθεση του Γενικού Γραμ-

ματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, Λουίς Αλμάγρο Λέμες, να ταξιδέψει στην Αβά-

να με σκοπό να παραλάβει ένα «βραβείο» που εφηύρε ένα αντικουβανικό παράνομο γκρου-

πούσκουλο, που δουλεύει σε συνεργασία με το ακροδεξιό Ίδρυμα για την Παναμερικανική 

Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε τις ημέρες της 7ης Διάσκεψης της Αμερικής στον Παναμά, 

για να διοχετεύει προσπάθειες και πόρους ενάντια σε νόμιμες και ανεξάρτητες κυβερνήσεις 

στη «Δική μας Αμερική».
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των ανατρεπτικών προγραμμάτων του ενάντια στην 
Κούβα.

Μαθαίνοντας αυτά τα σχέδια και εφαρμόζοντας 
τους νόμους που στηρίζουν την κυριαρχία του 
έθνους, η κουβανική κυβέρνηση αποφάσισε να αρ-
νηθεί την είσοδο στο εθνικό έδαφος σε ξένους πο-
λίτες που σχετίζονται με τα γεγονότα που περιγρά-
ψαμε. 

Με μια άψογη ενέργεια διαφάνειας και προ-
σκόλλησης στις αρχές που διέπουν τις διπλωματι-
κές σχέσεις μεταξύ κρατών, 
οι κουβανικές αρχές ήρθαν 
σε επαφή με τις κυβερνήσεις 
των χωρών από τις οποίες θα 
ταξίδευαν αυτά τα άτομα και 
ενημέρωσαν, προσπάθησαν 
να πείσουν και να προλάβουν 
την πραγματοποίηση αυτών 
των ενεργειών.

Όπως καθιερώνουν οι 
ρυθμίσεις της διεθνούς πολι-
τικής αεροπορίας, οι αεροπο-
ρικές γραμμές ακύρωσαν τις 
κρατήσεις των επιβατών μόλις 
έμαθαν ότι αυτοί δεν ήταν κα-
λοδεχούμενοι. Λίγοι μετεπι-
βιβάστηκαν. Υπήρξαν κάποιοι 
που προσπάθησαν να χειρα-
γωγήσουν τα γεγονότα σε 
σχέση με στενά πολιτικά συμ-
φέροντα μέσα στην ίδια τους 
τη χώρα, για τις εσωτερικές 
διαδικασίες που συμβαίνουν.

Δεν έλειψαν δηλώσεις υπερασπιστών δήθεν 
καταδιωκόμενων, συνεργατών πρώην δικτατορι-
ών και άνεργων πολιτικών, έτοιμων να συμμαχή-
σουν με χυδαίους μισθοφόρους, στην υπηρεσία και 
όντας προσωπικό ξένων συμφερόντων, που δεν 
διαθέτουν καμιά απολύτως αναγνώριση μέσα στην 
Κούβα, ζουν από τρομερές συκοφαντίες, ποζάρουν 
σαν θύματα και ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα 
του κουβανικού λαού και του πολιτικού, οικονομι-
κού και κοινωνικού συστήματος που αυτός επέλεξε 
ελεύθερα και υπερασπίστηκε ηρωικά.

Σ’ ό,τι αφορά τον Αλμάγρο και τον ΟΑΚ, δεν μας 
εκπλήσσουν οι δηλώσεις τους και οι ανοιχτά αντι-
κουβανικές ενέργειές τους. Σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα ο επικεφαλής αυτού του οργανισμού 
διακρίθηκε δημιουργώντας, χωρίς καμιά εντολή 
των κρατών μελών, μια φιλόδοξη ατζέντα αυτοπρο-
βολής με επιθέσεις ενάντια σε προοδευτικές κυβερ-
νήσεις, όπως της Βενεζουέλας, της Βολιβίας και του 

Εκουαδόρ.
Αυτή την περίοδο διπλασιάστηκαν οι ιμπεριαλι-

στικές και ολιγαρχικές επιθέσεις ενάντια στην ολο-
κλήρωση της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής 
και ενάντια στους δημοκρατικούς θεσμούς σε διά-
φορες χώρες μας. Σε μια νεοφιλελεύθερη επίθεση, 
εκατομμύρια Λατινοαμερικάνοι επέστρεψαν στη 
φτώχεια, εκατοντάδες χιλιάδες έχασαν τις δουλειές 
τους, αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, ή δολο-
φονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν από μαφίες και εμπό-

ρους, ενώ απλώνονται στο 
ημισφαίριο απομονωτικές 
και προστατευτικές ιδέες, 
η περιβαλλοντική κατα-
στροφή, οι εκτοπισμοί, οι 
θρησκευτικές και φυλετι-
κές διακρίσεις, η ανασφά-
λεια και η άγρια καταστο-
λή.

Πού ήταν ο ΟΑΚ που 
πάντα κράτησε ένοχη σι-
ωπή απέναντι σ’ αυτές τις 
πραγματικότητες; Γιατί 
σωπαίνει; Πρέπει να είναι 
κανείς από άλλον πλανήτη 
για να προσπαθεί να που-
λήσει στους Κουβανούς 
«τις αξίες και αρχές του 
διαμερικανικού συστήμα-
τος» απέναντι στη σκλη-
ρή και αντιδημοκρατική 
πραγματικότητα που γεν-
νάει αυτό το ίδιο σύστημα. 

Πρέπει να έχει κανείς μικρή μνήμη για να μη θυμάται 
ότι, το Φλεβάρη του 1962, η Κούβα υψώθηκε μόνη 
της απέναντι σ’ αυτό το «ανήθικο κονκλάβιο», όπως 
το ονόμασε ο Φιδέλ στη Δεύτερη Διακήρυξη της 
Αβάνας. Πενήντα πέντε χρόνια αργότερα, και παρέα 
με λαούς και κυβερνήσεις όλου του κόσμου, είναι 
ανάγκη να υπενθυμίσουμε, όπως διαβεβαίωσε ο 
πρόεδρος Ραούλ Κάστρο, ότι η Κούβα δεν πρόκειται 
ποτέ να επιστρέψει στον ΟΑΚ.

Ο Χοσέ Μαρτί προειδοποίησε ότι «ούτε λαοί ούτε 
άνθρωποι σέβονται όποιον δεν επιβάλλει το σεβα-
σμό (…) άνθρωποι και λαοί προχωράνε σ’ αυτό τον 
κόσμο μπήγοντας το δάχτυλο στην ξένη σάρκα για 
να δουν αν είναι μαλακιά ή αν αντιστέκεται, και πρέ-
πει να έχει κανείς σκληρή σάρκα έτσι ώστε να διώ-
χνει τα τολμηρά δάχτυλα».

Στην Κούβα δεν ξεχνάμε τα διδάγματα της ιστο-
ρίας.

Αβάνα, 22 Φλεβάρη 2017

Δεν έλειψαν δηλώσεις υπερασπιστών 
δήθεν καταδιωκόμενων, συνεργατών 
πρώην δικτατοριών και άνεργων πο-
λιτικών, έτοιμων να συμμαχήσουν με 

χυδαίους μισθοφόρους, στην υπη-
ρεσία και όντας προσωπικό ξένων 
συμφερόντων, που δεν διαθέτουν 

καμιά απολύτως αναγνώριση μέσα 
στην Κούβα, ζουν από τρομερές συκο-

φαντίες, ποζάρουν σαν θύματα και 
ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα του 
κουβανικού λαού και του πολιτικού, 
οικονομικού και κοινωνικού συστή-
ματος που αυτός επέλεξε ελεύθερα 

και υπερασπίστηκε ηρωικά.
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Σ
τις 3 Φλεβάρη του 1962, 
ο τότε πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, 
υπέγραψε την Εκτελε-
στική Εντολή 3447 που 

διέτασσε το ολοκληρωτικό εμπάρ-
γκο στο εμπόριο με την Κούβα. Με 
αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση αυ-
τής της χώρας επισημοποίησε τον 
αποκλεισμό ενάντια στο κράτος και 
το λαό της Κούβας.

Η Εκτελεστική Εντολή 3447 δι-
αρθρώθηκε σύμφωνα με όσα επέ-
βαλλε ο Νόμος Εξωτερικής Βοή-
θειας του Σεπτέμβρη του 1961 και 
ο Νόμος Εμπορίου με τον Εχθρό 
του έτους 1917. Στόχος της ήταν να 
εμποδίσει και να παρακωλύσει κάθε 
οικονομική και εμπορική δραστηρι-
ότητα της Κούβας, η οποία είχε ήδη 
νικήσει προηγούμενα κάθε είδους 
επιθέσεις από το έδαφος των ΗΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένης και της ένο-
πλης εισβολής στον Κόλπο των Χοί-
ρων.

Ο Κένεντι στη διακήρυξή του 
εξουσιοδότησε τον υπουργό Οικο-
νομικών να δημοσιεύσει όλα τα μέ-
τρα και τις ρυθμίσεις για να πραγμα-
τοποιηθεί η απαγόρευση εισαγωγής 
στις ΗΠΑ οποιουδήποτε προϊόντος 
κουβανικής προέλευσης. Επιπλέον, 
ανέθεσε στον υπουργό Εμπορίου να 
συνεχίσει και να διευρύνει τα μέτρα 

για να περιορίσει όλες τις εξαγωγές 
των ΗΠΑ προς την Κούβα, συμπε-
ριλαμβανομένων και των τροφίμων 
και φαρμάκων.

Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν 
ήταν το πρώτο επιθετικό οικονο-
μικό μέτρο των ΗΠΑ ενάντια στην 
Κουβανική Επανάσταση. Μετά την 
εφαρμογή της Αγροτικής Μεταρ-
ρύθμισης το Μάη του 1959, οι ΗΠΑ 
απείλησαν να μειώσουν την ποσό-
στωση ζάχαρης, να εμποδίσουν τις 
ιδιωτικές επενδύσεις των ΗΠΑ και 
να εξαλείψουν κάθε οικονομική βο-
ήθεια. Το 1960, η κυβέρνηση αυτή 
μποϊκοτάρισε ένα δάνειο στην Κού-
βα 100 εκατομμυρίων δολαρίων 
από ευρωπαϊκές τράπεζες, ακύρω-
σε την ποσόστωση ζάχαρης και σ’ 

αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ο πρόεδρος 
Αϊζενχάουερ έθεσε το ζήτημα ότι η 
χώρα του θα έπαιρνε και άλλα οικο-
νομικά, διπλωματικά και στρατηγι-
κά μέτρα. 

Λίγες μέρες πριν από την υπο-
γραφή της Εκτελεστικής Εντολής, 
πραγματοποιήθηκε στη λουτρόπο-
λη Πούντα δελ Έστε, στην Ουρου-
γουάη, η 8η Συμβουλευτική Συνά-
ντηση των Υπουργών Εξωτερικών 
του Οργανισμού Αμερικανικών 
Κρατών, όπου κάτω από πίεση της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ υιοθετήθη-
κε μια απόφαση που απέκλεισε τη 
συμμετοχή της Κούβας από το δια-
μερικανικό σύστημα και απαγόρευ-
σε την πώληση όπλων στη χώρα 
μας. Οι ΗΠΑ προσπαθούσαν με τη 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 55 ΧΡΟΝΙΑ  
ΚΑΙ 12 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 

Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Κύριο άρθρο της ιστοσελίδας CUBAVSBLOQUEO
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στρατηγική τους να απομονώσουν 
την Κούβα σε διεθνές πεδίο.

Μετά την πτώση της Σοβιετι-
κής Ένωσης και του σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου, η άκρα δεξιά των 
ΗΠΑ προώθησε την ψήφιση νόμων 
που όχι μόνο έκαναν πιο σκληρή 
την οικονομική παρενόχληση ενά-
ντια στην Κούβα, αλλά και άλλα-
ξαν σε νόμο όλες τις ρυθμίσεις του 
αποκλεισμού. Το 1992, υπογρά-
φεται ο Νόμος για την Κουβανική 
Δημοκρατία (Τοριτσέλι), που πέρα 
από άλλες ρυθμίσεις, απαγόρεψε 
σε θυγατρικές εταιρίες των ΗΠΑ σε 
τρίτες χώρες να εμπορεύονται με 
την Κούβα και καθιέρωσε τα ξένα 
εμπορικά πλοία, αφού αγκυροβο-
λήσουν σε κουβανικό λιμάνι, να 
πρέπει να περιμένουν έξι μήνες για 
να μπορέσουν να μπουν στο έδαφος 

των ΗΠΑ.
Στις 12 Μάρτη του 1966, με στό-

χο την ακόμα μεγαλύτερη περικύ-
κλωση και ασφυξία της οικονομίας 
της χώρας, ο πρόεδρος Μπιλ Κλί-
ντον εξέδωσε το Νόμο της Κου-
βανικής Ελευθερίας και Δημοκρα-
τικής Αλληλεγγύης (γνωστός σαν 
Χελμς-Μπάρτον), που στόχο είχε 
να επιβάλει όρους σε ενδεχόμενη 
εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα 
στην Κούβα και τις ΗΠΑ, συμπερι-
λαμβανομένης της άρσης του απο-
κλεισμού, να προωθήσει την ανα-
τροπή και τα προγράμματα αλλαγής 
του καθεστώτος και να αποτρέψει 
το εμπόριο και τις ξένες επενδύσεις 
τρίτων χωρών στη δική μας. Πέρα 
από άλλες απαγορεύσεις, ο νόμος 
Χελμς-Μπάρτον μετέβαλε σε νόμο 
ολόκληρο το ρυθμιστικό σκελετό 

του αποκλεισμού κατά της Κούβας.
Το 2000, ο Νόμος για τη Μεταρ-

ρύθμιση των Εμπορικών Κυρώ-
σεων και Αύξησης των Εξαγωγών 
επέτρεψε τις αγροτικές πωλήσεις 
στην Κούβα με κάποιους περιορι-
σμούς. Ωστόσο, η ίδια αυτή ρύθμιση 
απαγόρεψε την άδεια τουριστικών 
ταξιδιών στην Κούβα.

Όλοι αυτοί οι νόμοι μετέβαλαν 
τον αποκλεισμό σε έναν νόμιμο 
πλατύ και περίπλοκο σκελετό, όπου 
το κύριο κίνητρο των κύκλων εξου-
σίας των ΗΠΑ φαίνεται ξεκάθαρα 
στα λόγια του Λέστερ Μάλορι, ανα-
πληρωτή υπουργού Εξωτερικών 
το 1960, να «προκαλέσουμε πείνα, 
απελπισία και ανατροπή της κυβέρ-
νησης».

Πενήντα πέντε χρόνια μετά την 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα ▶
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Ο
ι  προσπάθειες και η πολι-
τική θέληση του κουβανι-
κού κράτους προκειμένου 
να διατηρήσει την καθολι-

κή και δωρεάν παιδεία που αποτε-
λεί δικαίωμα του λαού είναι σημα-
ντικές, κυρίως αν ληφθούν υπόψη 
τα προσκόμματα που δημιουργεί ο 
οικονομικός, εμπορικός και χρη-
ματοπιστωτικός αποκλεισμός που 
έχει επιβληθεί εδώ και πάνω από 

πέντε δεκαετίες από τις ΗΠΑ κατά 
της Κούβας. Ο επιθετικός χαρακτή-
ρας της πολιτικής αυτής σημείωσε 
ιδιαίτερη όξυνση μεταξύ Απρίλη 
2015 και Μάρτη 2016, πλήττοντας 
ακόμα και την εξαγωγή εκπαιδευτι-
κών υπηρεσιών προς άλλες χώρες, 
όπως τόνισαν πηγές του υπουργεί-
ου Παιδείας της Κούβας. 

Για παράδειγμα, αν οι ΗΠΑ ήταν 
διατεθειμένες να εμπορευτούν με 

υπογραφή της Εκτελεστικής Εντο-
λής του Κένεντι, ο αποκλεισμός 
θεωρείται απαρχαιωμένος και ανή-
θικος από τη διεθνή κοινότητα και 
ολοκληρωτικό φιάσκο διαδοχικών 
κυβερνήσεων των ΗΠΑ στην ουσι-
αστική τους πρόθεση να καταστρέ-
ψουν την Κουβανική Επανάσταση. 
Ωστόσο, εξακολουθεί να βλάπτει τον 
κουβανικό λαό και να εμποδίζει την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
της Κούβας.

Σε 25 περιπτώσεις, η Γενική Συ-
νέλευση του ΟΗΕ ψήφισε απόφαση 
που καταδικάζει τον αποκλεισμό, η 
στήριξη της οποίας έφτασε τον αριθ-
μό των 191 κρατών το 2016. Κανένα 
άλλο ζήτημα δεν προσελκύει τέτοια 
παγκόσμια ενότητα ενάντια σε κά-
ποια πολιτική των ΗΠΑ. Στην ήπειρό 
μας, αυτό το συγκλονιστικό κάλε-
σμα επικυρώθηκε κατά τη διάρκεια 
της 5ης Διάσκεψης της Κοινότητας 
των Κρατών της Λατινικής Αμερικής 
και της Καραϊβικής (CELAC), που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη 
Δομινικανή Δημοκρατία. Μια Προε-

δρική Οδηγία που εξέδωσε ο πρώην 
πρόεδρος Ομπάμα στις 14 Οκτώβρη 
2016, επίσης αναγνώρισε ότι ο απο-
κλεισμός υπήρξε αποτυχία.

Αν και τα τελευταία δύο χρόνια 
εκδόθηκαν ρυθμίσεις που άλλαξαν 
μερικά τον αποκλεισμό, τα εμπό-
δια, οι περιορισμοί και τα όρια στην 
κουβανική οικονομία διατηρούνται 
ακόμα. Παρά τις αλλαγές που εφαρ-
μόστηκαν από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, τα εξωεδαφικά απο-
τελέσματα στο εμπορικό και τρα-
πεζικό χρηματοπιστωτικό επίπεδο 
εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα. 
Επιπλέον, τα πρόστιμα εκατομμυρί-
ων που έχει επιβάλει το υπουργείο 
Οικονομικών, προκαλούν ακόμα 
φόβο στις τράπεζες και εταιρίες 
των ΗΠΑ και τρίτων χωρών για να 
καθιερώσουν οικονομικούς και 
εμπορικούς δεσμούς με την Κούβα. 
Μονάχα μετά τις 17 Δεκέμβρη του 
2014, αυτό το υπουργείο επέβαλε 
πρόστιμα αξίας 2 δισεκατομμυρίων 
842 δολαρίων.

Αν και η άρση του αποκλεισμού 

είναι αποκλειστικό προνόμιο του 
Κογκρέσου των ΗΠΑ, ο πρόεδρος 
αυτής της χώρας διατηρεί πλατιές 
εκτελεστικές δυνατότητες για να 
συνεχίσει να αλλάζει την εφαρμογή 
του.

Στην 5η Διάσκεψη της CELAC, ο 
πρόεδρος Ραούλ Κάστρο είπε ότι 
«η Κούβα και οι ΗΠΑ μπορούν να 
συνεργάζονται και να συμβιώνουν 
πολιτισμένα, με σεβασμό στις δια-
φορές και προωθώντας όλα εκείνα 
που ευνοούν και τις δύο χώρες και 
τους δυο λαούς, αλλά δεν πρέπει να 
περιμένει κανείς ότι για να γίνει αυτό 
η Κούβα θα πραγματοποιήσει παρα-
χωρήσεις που έχουν σχέση με την 
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της».

Το τέλος του αποκλεισμού θα 
ήταν μια σημαντική συμβολή για την 
επίτευξη μιας πολιτισμένης συμβίω-
σης που θα ευνοούσε χωρίς αμφι-
βολία το λαό της Κούβας και το λαό 
των ΗΠΑ, αλλά και τη διεθνή κοινό-
τητα.

Αβάνα, 2 Φλεβάρη 2017   

Επιπτώσεις του αποκλεισμού στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της Κούβας
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την Κούβα βασικά υλικά απαραίτητα 
ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί επι-
τυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα, η 
Κούβα θα εξοικονομούσε 1.245.000 
δολάρια μόνο από έξοδα ναύλων. 
Οι ζημίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
στον τομέα των εκπαιδευτικών υπη-
ρεσιών και οι επιπτώσεις τους γίνο-
νται αισθητές, μεταξύ άλλων, στις 
σχολές ξένων γλωσσών, που δεν 
διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις 
και προηγμένο οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό, ή στο Εθνικό Σύστημα 
Ενημέρωσης για την Παιδεία και στα 
Κεντρικά Αρχεία του υπουργείου 
Παιδείας της χώρας. Μια ακόμα από-
δειξη για το ότι οι οικονομικές κυ-
ρώσεις από πλευράς ΗΠΑ διατηρούν 
τον εξωεδαφικό τους χαρακτήρα. Να 
σημειώσουμε ότι έχουν μειωθεί ση-
μαντικά οι αγορές, ανταλλαγές και 
δωρεές εγγράφων, επιστημονικών 
άρθρων και εκπαιδευτικού υλικού 
λόγω των περιορισμών που αντιμε-
τωπίζουν εκδοτικοί οίκοι και σχετικοί 
φορείς σε τρίτες χώρες. 

Παρά τις δηλώσεις του πρώην 
προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπά-
μα, ότι η Κούβα μπορεί να χρησιμο-
ποιεί το αμερικανικό δολάριο στο 

εμπόριο, αυτό είναι ένα πρόβλημα 
που όχι μόνο δεν έχει επιλυθεί στην 
πράξη, αλλά δημιουργεί και άμεσες 
περιπλοκές σε θέματα συναλλάγ-
ματος και αγορών. Εξάλλου, στις 
συμβάσεις που συνάπτονται με κου-
βανικούς εκπαιδευτικούς φορείς για 
διεθνή συνεργασία, οι πληρωμές 
πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
ευρώ ή σε καναδέζικα δολάρια, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομι-
κές απώλειες για την Κούβα λόγω 
της μετατροπής του νομίσματος.

Μια άλλη δυσμενής επίπτωση 
της οικονομικής ασφυξίας που επι-
φέρει η πολιτική αυτή στην Κούβα 
είναι ο περιορισμός των εκδοτικών 
προγραμμάτων για τις σχολικές βι-
βλιοθήκες και τα κέντρα εκπαιδευτι-
κής ενημέρωσης. Το υπουργείο Παι-
δείας μόλις και μετά βίας καταφέρνει 
να εκδώσει τα σχολικά βιβλία, ενώ 
η όλη βιβλιογραφία που εκδιδόταν 
σε προηγούμενα χρόνια στον τομέα 
των επιστημών ή των μεταπτυχια-
κών, τόσο σημαντική για τη διαρκή 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, έχει 
περιοριστεί δραστικά. 

Κατά την ίδια περίοδο, από τον 
Απρίλη του 2015 ως το Μάρτη του 

2016, επλήγη αισθητά και η τεχνι-
κή και επαγγελματική εκπαίδευση, 
η οποία εξαρτάται άμεσα από την 
ανανέωση εργαλείων και μηχανη-
μάτων. Στον κλάδο της μηχανικής, 
δεν μπόρεσε να αντικατασταθεί ο 
παλιός εξοπλισμός λόγω του ότι δεν 
υπήρχαν οι απαραίτητοι πόροι. Κάτι 
παρόμοιο συνέβη και στους κλά-
δους της χημείας, της βιομηχανίας 
ζάχαρης και της βιομηχανίας τροφί-
μων, όπου οι φοιτητές δεν μπορούν 
να επωφεληθούν πλήρως λόγω της 
έλλειψης οργάνων και εξοπλισμού. 
Να σημειωθεί ότι παρά τις δυσχέ-
ρειες στον τομέα της τεχνικής εκ-
παίδευσης, η χώρα κατέβαλε εξαι-
ρετική προσπάθεια για την αγορά 
εξοπλισμού εργαστηρίων βιολογίας 
και χημείας. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά 
τη μέση εκπαίδευση, μόλις που κα-
λύφθηκαν κατά το ένα τρίτο οι ανά-
γκες των εργαστηρίων.

Επίσης, τα ειδικά σχολεία δεν ξέ-
φυγαν από τις αρνητικές επιπτώσεις 
της πολιτικής οικονομικού πολέμου 
που ασκεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
κατά της Κούβας, και παρόλα αυτά 
στην Κούβα, κανένα παιδί ή έφηβος 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 
μένει εγκαταλελειμμένο. Αλλά και 
στον τεχνολογικό τομέα, οι περιορι-
σμοί είναι σημαντικοί. Την τελευταία 
δεκαετία η κουβανική εκπαιδευτική 
πολιτική βασίζεται στη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφοριών και επι-
κοινωνίας. Ωστόσο, και εδώ γίνονται 
αισθητές οι συνέπειες του αποκλει-
σμού, ιδίως στην πρόσβαση σε εργα-
λεία της πληροφορικής και λόγω της 
περιορισμένης ευρυζωνικότητας για 
τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Όλα αυτά συνιστούν σημαντικές, 
απτές επιπτώσεις του αποκλεισμού, 
κι όμως η Κούβα εξακολουθεί να 
καταβάλλει ακούραστες προσπά-
θειες και να συγκεντρώνει σημα-
ντικούς πόρους για να διατηρήσει 
το υποδειγματικό εκπαιδευτικό της 
σύστημα. 
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Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Οι τελευταίες μέρες του χρόνου, όπως συνηθίζεται, 
χαρακτηρίστηκαν από έντονη δραστηριότητα. Το προ-
ηγούμενο Σάββατο πραγματοποιήσαμε τη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, που ψήφισε την παρου-
σίαση σ’ αυτή τη Συνέλευση του σχεδίου της Οικονομί-
ας και του σχεδίου Προϋπολογισμού για το 2017, που 
αναλύσαμε σήμερα.

Σε αντίθεση με προηγούμενες συνεδριάσεις, δεν 
έγινε αυτή τη φορά η εκτίμηση της πορείας της διαδι-
κασίας επικαιροποίησης του Οικονομικού και Κοινωνι-
κού Μοντέλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθού-
με να δουλεύουμε στην πρόταση στη Θεωρητική του 
Αντίληψη, καθώς και στις βάσεις του Σχεδίου Οικονο-
μικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης μέχρι το 2030, αφού 
ολοκληρώσαμε όπως ήταν η εντολή του 7ου Συνεδρίου 
του Κόμματος τη βαθιά και δημοκρατική συζήτηση που 
πραγματοποιήθηκε στις κομματικές οργανώσεις και τη 
Νεολαία, με εκπροσώπους των μαζικών οργανώσεων 
και με πλατιά τμήματα της κοινωνίας.

Ελπίζουμε στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της 
επόμενης χρονιάς, η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτρο-
πής να υιοθετήσει και τα δύο προγραμματικά ντοκου-
μέντα.

Στην τακτική συνεδρίαση του Δεκέμβρη του 2015 
προειδοποίησα ότι η άσκηση της οικονομίας μας το 
2016 θα αντιμετώπιζε οικονομικούς περιορισμούς 

λόγω της πτώσης των εσόδων από τις εξαγωγές εξαι-
τίας της μείωσης των τιμών των κύριων ειδών, καθώς 
και επιδράσεων στις σχέσεις συνεργασίας με άλλες χώ-
ρες.

Ήδη τον Ιούλη αυτής της χρονιάς τα γεγονότα επι-
βεβαίωσαν αυτές τις προβλέψεις, κάτι για το οποίο 
ενημέρωσα το λαό μας από αυτή τη Βουλή. Βέβαια, 
οι περιορισμοί στις παραδόσεις καυσίμων και οι οικο-
νομικές εντάσεις επιδεινώθηκαν το δεύτερο εξάμηνο, 
οδηγώντας στη μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος σε 0,9%. Παρ’ όλα αυτά, διατηρήθηκαν οι 
δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η παιδεία και η 
δημόσια υγεία σε όλο τον πληθυσμό. Δεν παρουσιά-
στηκε η παράλυση της οικονομίας μας, ούτε η επιστρο-
φή των μπλακ άουτ από τα οποία υποφέραμε τις πιο 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΤΗΣ 8ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΣΤΙΣ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016
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δύσκολες στιγμές της ειδικής περιόδου, όπως προέ-
βλεπαν όχι και λίγοι κακοθελητές, διεθνή μέσα ενημέ-
ρωσης.

Επίσης, εν μέσω αυτού του δυσμενούς σκηνικού δι-
ατηρήθηκε η αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων που 
είχαμε συμφωνήσει σαν αποτέλεσμα της αναδιάταξης 
του κουβανικού εξωτερικού χρέους. Ωστόσο, δεν στά-
θηκε δυνατό να ξεπεράσουμε τη μεταβατική κατάστα-
ση που περνάμε με τις καθυστερήσεις των τρεχουσών 
πληρωμών στους προμηθευτές, και γι’ αυτό το σκοπό 
έγιναν και γίνονται ένα σύνολο ενεργειών που θα επι-
τρέψουν να ανακουφίσουμε το πανόραμα που περιγρά-
ψαμε.

Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά τους εμπορικούς 
εταίρους για την κατανόησή τους και την εμπιστοσύνη 
τους στην Κούβα και επαναλαμβάνω τη θέληση της κυ-
βέρνησης να αποκαταστήσει σταδιακά την ομαλότητα σ’ 
αυτόν το σημαντικό τομέα και να βάλουμε τις βάσεις για 
να αποφύγουμε στο μέλλον την επανάληψή τους.

Όταν αναφερόμαστε στην άσκηση της κουβανικής 
οικονομίας, δεν μπορούμε να ξεχνάμε τα αρνητικά 
αποτελέσματα που μας προκαλεί ο οικονομικός, εμπο-
ρικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, 
που, όπως ξέρετε, εξακολουθεί να ισχύει. Ένα παρά-
δειγμα είναι ότι η Κούβα εξακολουθεί να μην μπορεί να 
διεξάγει διεθνείς συναλλαγές σε δολάρια ΗΠΑ, πράγμα 
που εμποδίζει να προωθήσει πολλές και σημαντικές 
δουλειές για τις οποίες υπάρχει προοπτική.

Ούτε μπορούν να παραβλεφτούν οι πολυάριθμες 
ζημιές που προκάλεσε ο επικίνδυνος κυκλώνας Μάθι-
ου που έπληξε με ασυνήθιστη αγριότητα 6 δήμους στην 
άκρη της χώρας στις 4 και 5 Οκτώβρη αυτής της χρο-
νιάς, με ένα σημαντικό αποτέλεσμα αφού κατάστρεψε 
κατοικίες, εκπαιδευτικά και υγειονομικά κέντρα, απο-
θήκες, βιομηχανικές και ξενοδοχειακές εγκαταστά-
σεις, καθώς και σοβαρές ζημιές στην οδική, ηλεκτρική, 
υδραυλική και τηλεπικοινωνιακή υποδομή.

Ευτυχώς, χάρη στα μέτρα που πήραμε για την προ-
στασία του πληθυσμού, δεν θρηνήσαμε καμιά απώλεια 
ανθρώπινης ζωής, όπως δυστυχώς συνέβη στα άλλα 
κράτη που βρέθηκαν στο δρόμο αυτού του μετεωρο-
λογικού φαινομένου, συμπεριλαμβανομένων αρκετών 
δεκάδων στο ίδιο το έδαφος των ΗΠΑ. (…)

Σε ό,τι αφορά στο πλάνο και τον προϋπολογισμό για 
το 2017 οφείλω να πω ότι θα διατηρηθούν χρηματιστι-
κές εντάσεις και προκλήσεις, που θα μπορούσαν επι-
πλέον να επιδεινωθούν κάτω από ορισμένες συνθήκες. 
Ωστόσο, προβλέπουμε ότι η κουβανική οικονομία θα 
πάρει ανοδική πορεία και ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν θα αυξηθεί μετρημένα γύρω στο 2%.

Με αυτό το σκοπό θα πρέπει να τηρηθούν τρία απο-
φασιστικά ζητήματα, που είναι: να εξασφαλίσουμε τις 
εξαγωγές και τις ανάλογες πληρωμές τους. Να αυξή-
σουμε την εθνική παραγωγή που αντικαθιστά εισαγω-
γές. Και όχι λιγότερο σημαντικό, να μειώσουμε κάθε 
μη αναγκαίο έξοδο και να χρησιμοποιήσουμε ορθολο-
γικά και αποτελεσματικά τους πόρους που έχουμε στη 
διάθεσή μας. Ταυτόχρονα, εν μέσω των δυσκολιών, 
θα εξακολουθήσουμε να εκτελούμε τα προγράμματα 
επενδύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κουβανικής 
οικονομίας.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάγκη να ενδυνα-
μώσουμε τις ξένες επενδύσεις στην Κούβα, σύμφωνα 
με την Κατευθυντήρια Γραμμή Αριθ. 78 της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Πολιτικής του Κόμματος και της 
Επανάστασης, που ψηφίστηκε στο 7ο Συνέδριο.

Αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι σ’ αυ-
τόν τον τομέα και ότι ήταν συχνές οι υπερβολικές κα-
θυστερήσεις της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Είναι 
ανάγκη να ξεπεράσουμε μια για πάντα την απαρχαιω-
μένη νοοτροπία που είναι γεμάτη προκαταλήψεις κατά 
των ξένων επενδύσεων. 

Για να προχωρήσουμε αποφασιστικά σ’ αυτή την κα-
τεύθυνση πρέπει να αποβάλουμε πλαστές φοβίες για το 
ξένο κεφάλαιο. Δεν πάμε ούτε θα πάμε στον καπιταλι-
σμό, αυτό αποκλείεται τελείως, έτσι το αναφέρει το Σύ-
νταγμά μας και θα συνεχίσει να το αναφέρει, αλλά δεν 
πρέπει να φοβόμαστε και να βάζουμε εμπόδια σ’ αυτά 
που μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο των νόμων που 
ισχύουν. Αυτό απαιτεί, καταρχήν, να εξασφαλίσουμε 
την προετοιμασία και συστηματική κατάρτιση των στε-
λεχών και ειδικών που διαπραγματεύονται, καθώς και 
να εμβαθύνουμε στις ελλείψεις και τα λάθη που έχου-
με κάνει στο παρελθόν ώστε να μην τα επαναλάβουμε 
ποτέ πια.

Όπως είναι γνωστό, αυτό το μικρό νησί δεν παρά-
γει όλα τα καύσιμα που χρειάζεται και πρέπει να εισάγει 
σημαντικές ποσότητες, που το κόστος τους αιωρείται 
σαν δαμόκλεια σπάθη πάνω στην οικονομία μας. Χωρίς 
να παραιτούμαστε από την αύξηση της εθνικής παρα-
γωγής πετρελαίου, για την οποία επίσης χρειάζονται 
επενδύσεις, οφείλουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αυτή τη στιγ-
μή αντιπροσωπεύουν μόνο ένα 4,65% της παραγωγής 
ηλεκτρισμού.

Προϋποθέσεις γι’ αυτό έχουμε πάνω από αρκετές 
στην ηλιακή ενέργεια ή τη φωτοβολταϊκή, την αιολική 
και τη βιομάζα. Αυτός είναι ένας από τους στρατηγικούς 
τομείς όπου οφείλουμε να ενισχύσουμε αποφασιστικά 
τις ξένες επενδύσεις. (…) 
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Σ
τη συνάντηση, εκπροσωπήθηκαν 50 
Σύλλογοι Φιλίας και Επιτροπές Αλλη-
λεγγύης με την Κούβα από 32 χώρες, 
συνολικά 132 συμμετέχοντες, ενώ 
υπήρχε και υψηλό επίπεδο εκπρο-

σώπησης από το νησί, με παρουσία του πρώ-
του αντιπροέδρου του Κουβανικού Ινστιτούτου 
Φιλίας των Λαών (ICAP), τη Διευθύντρια του 
Ευρωπαϊκού Τμήματος του Ινστιτούτου, και την 
Αλέιδα Γκεβάρα, κόρη του Τσε Γκεβάρα. Οι πα-
ρουσίες αυτές δείχνουν τη σημασία που δίνει η 
Κούβα σ’ αυτή τη συνάντηση και τις αποφάσεις 
της.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να έρθει πείρα 
από τη δράση των συνδέσμων ανά την Ευρώπη 
και να μπουν άξονες συντονισμού των συνδέ-
σμων για το επόμενο διάστημα. Πράγματι, ήρθε 
εικόνα από τις κινητοποιήσεις και την προσπά-
θεια ενημέρωσης που έκαναν οι κατά τόπους 
σύνδεσμοι ενάντια στην Κοινή Θέση της ΕΕ για 

την Κούβα, τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει 
οι ΗΠΑ στο νησί, για να κλείσει η φυλακή και να 
σταματήσει η κατοχή στο Γκουαντάναμο, για τους 
πέντε Κουβανούς αγωνιστές μέχρι την απελευ-
θέρωσή τους, εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς 
την Κούβα και διάδοσης της ιστορίας της κουβα-
νικής επανάστασης. 

Στα πλαίσια της συνάντησης έγιναν 4 ομάδες 
εργασίας με την εξής θεματολογία: 

• Κούβα- Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός
• Αλληλεγγύη και συνεργασία - ηλεκτρονικά 

μέσα ενημέρωσης
• Αποκλεισμός 
• Αλληλεγγύη στους λαούς της Λατινικής Αμε-

ρικής 

Ορισμένες πλευρές που απασχόλησαν τη συ-
ζήτηση και τις ομάδες εργασίας ήταν αρχικά ότι 
το παράδειγμα της Κούβας απέδειξε πως η πραγ-

17Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Από τις 18 μέχρι τις 20 Νοέμβρη 2016 ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας  

και Αλληλεγγύης παραβρέθηκε στη 17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Αλληλεγγύης με την 

Κούβα, που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και φιλοξενήθηκε  

από τον Σουηδοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας. Τον Ελληνοκουβανικό εκπροσώπησαν 

δύο φίλοι της Κούβας από την Αθήνα και δύο από τη Θεσσαλονίκη.
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ματικότητα που ζούσε ο κουβανικός λαός ως την 
Επανάσταση, η πραγματικότητα που εν πολλοίς 
βιώνουν σήμερα όλοι οι λαοί του κόσμου, δεν 
είναι μονόδρομος. Τέθηκαν και προβληματισμοί 
στη βάση του διεθνιστικού ενδιαφέροντος για τις 
εξελίξεις στην Κούβα, ενώ επιβεβαιώθηκε πως 
η αλληλεγγύη προς την Κούβα δεν πρέπει να μας 
κάνει να χάνουμε ποια είναι η πραγματικότητα, να 
μας σπρώχνει σε εξιδανικεύσεις. Ακόμη, πολλοί 
σύνδεσμοι στάθηκαν στην προσπάθεια να 
ανταποκριθούν στην ανάγκη να υπάρ-
χει σωστή ενημέρωση για την Κού-
βα, ώστε να μη βρίσκουν έδαφος 
οι συκοφαντίες περί δικτατορίας 
και μη σεβασμού των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, να αναδεικνύονται 
ευρύτερα οι τεράστιες κατακτήσεις 
που έχει πετύχει ο κουβανικός λαός 
με την Επανάσταση στον αντίποδα των 
όσων βιώνουν οι λαοί στις καπιταλιστι-
κές χώρες και να δυναμώνει η αλληλεγγύη. 
Επίσης, προβλημάτισε το ερώτημα αν υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις για άρση του αποκλεισμού και 
με ποια μέσα χρειάζεται να ενισχυθεί η πάλη 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συζήτηση στράφηκε και στην ευρύτερη 
περιοχή της Λατινικής Αμερικής, καθώς, όπως 
είναι φυσικό, όποιος τρέφει αγνά διεθνιστικά 
και αγωνιστικά αισθήματα, αισθήματα αλληλεγ-
γύης, τα τρέφει και για τους λαούς που αγωνί-
ζονται υπό άλλες συνθήκες, ενώ στη χώρα τους 
επικρατεί καπιταλισμός, χωρίς να συγχέεται η 
αλληλεγγύη αυτή με τη στήριξη σε αστικές κυ-
βερνήσεις οπουδήποτε στον κόσμο, με αφορμή 
ένα δήθεν «προοδευτικό» χαρακτήρα που μπο-
ρεί να τους αποδίδεται. Υπήρξε κίνδυνος να πέσει 
η προσπάθεια της αλληλεγγύης στην παγίδα της 
υποστήριξης της μιας ή της άλλης καπιταλιστικής 
κυβέρνησης στο όνομα της «πάλης τους κόντρα 
στις ΗΠΑ», χωρίς να ζυγίζει ποιοι είναι στο τιμό-
νι, ποιοι απομυζούν τον πλούτο που παράγεται. 
Να σταθεί δηλαδή στο πλευρό των πολιτικών εκ-
προσώπων κάποιων εκμεταλλευτών, που αυτο-
προσδιορίζονται ως «προοδευτικοί» στην κόντρα 
τους με άλλους εκμεταλλευτές και να αναιρεθεί 
έτσι η πραγματική σπίθα που άναψε τη φλόγα της 
αλληλεγγύης προς την Κούβα σε όλο τον κόσμο, 

πριν 60 χρόνια: η επανάσταση και η σοσιαλιστική 
οικοδόμηση. 

Σε αυτή την προσπάθεια καπηλείας πρωτο-
στάτησαν δυνάμεις γνωστές για τη διπροσωπία 
τους, δυνάμεις του ΚΕΑ και συγκεκριμένα του 
κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) της Γερμα-
νίας, που με το ένα χέρι «μοιράζουν» υποκριτι-
κά αλληλεγγύη και με το άλλο βραβεύουν τον 
αντεπαναστάτη Φαρίνιας στην αγκαλιά της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Έφτασαν στο σημείο 
να παρουσιάσουν δήθεν ως προϊόν 

συλλογικών αποφάσεων στα πλαί-
σια του διευρωπαϊκού συντονι-
σμού ψήφισμα με επικίνδυνες 
πολιτικές θέσεις που σέρνουν το 
κίνημα φιλίας και αλληλεγγύης 
με τους λαούς που αγωνίζονται 

στην αντίληψη της υποταγής στο 
λεγόμενο «πολυπολικό κόσμο», στη 

λογική του μικρότερου κακού, στην 
ενσωμάτωση. 

Στην εκδήλωση έγινε προσπάθεια ανταλλαγής 
απόψεων και σημειώθηκε ότι όταν υπάρχουν 
ερωτηματικά για την εμφάνιση και ενίσχυση των 
επιχειρήσεων στην Κούβα, δεν χωρούν απλοποι-
ήσεις και εφησυχασμός γιατί υπάρχει πείρα από 
την επίδραση τέτοιων δυνάμεων, με αποτέλεσμα 
να γεννιούνται εύλογα ερωτήματα, που απαιτούν 
και την ανάλογη ουσιαστική συζήτηση. 

Το κίνημα φιλίας και αλληλεγγύης με την Κού-
βα, η δράση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου 
Φιλίας στην Ελλάδα έχει μακρά ιστορία, πολλές 
φορές επίπονη. Έχει καταφέρει να ξεπεράσει 
πολλά εμπόδια και να μάχεται για την τύχη της 
Κούβας, να συγκρούεται γι’ αυτή και για το δι-
καίωμα του κουβανικού λαού να χαράζει το δικό 
του δρόμο. 

Συνεχίζουμε να προβάλλουμε και να υπερα-
σπιζόμαστε τη σημασία της Κουβανικής Επα-
νάστασης, τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού. Οι 
ανησυχίες μας πατάνε σε πραγματικά στοιχεία 
και εκφράζουν τα διεθνιστικά αισθήματα και την 
αγάπη στον κουβανικό λαό. Θα συνεχίσουμε να 
καταδικάζουμε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ και να 
απαιτούμε να σταματήσει, να καταργηθεί η «Κοι-
νή Θέση» της ΕΕ, οι ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις 
στα εσωτερικά της. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Εδώ και 55 χρόνια, ουσιαστικά από την επικράτηση της Επανάστασης, η Κούβα ασχολήθηκε 
σοβαρά με την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Δεν πρόκειται για προσπάθεια μόνο 

να τελειώσουν το σχολείο τα παιδιά αυτά, αλλά και ν’ ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να μάθουν 
να κάνουν κάποια δουλειά. 
Κάθε χρόνο τελειώνουν τα ειδικά σχολεία περίπου 2.030 με 2050 μαθητές. Είναι έφηβοι που από 
τα πρώτα χρόνια της ζωής τους εγγράφονται σ’ αυτά τα σχολεία. Η πλειοψηφία των παιδιών αυτών 
πάσχουν από νοητικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν και μια σειρά άλλα προβλήματα, όπως περιορισμοί 
στην όραση, την ακοή, κινητικά προβλήματα κλπ. Από τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο ένας 
αρκετά μεγάλος αριθμός συνεχίζει στο Πανεπιστήμιο.
Για τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο, η δουλειά είναι εξασφαλισμένη από το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η φροντίδα για τα παιδιά ξεκινάει από την προσχολική ηλικία. Στόχος 
είναι όχι μόνο να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα 
ώστε να μπορέσουν να ζήσουν μια μέρα όσο πιο 
ανεξάρτητα γίνεται, αλλά και όσο πιο σύντομα γίνεται 
να μπορέσουν να παρακολυθήσουν τα κανονικά 
σχολεία. 
Επίσης, η Κούβα έχει σημαντικό αριθμό μεταλλείων 
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες: Συνολικά 145 
χρυσά, 133 αργυρά και 62 χάλκινα, που έχουν 
κατακτήσει 251 αθλητές σε 19 διεθνείς αγώνες. 
Πρόκειται για παιδιά, έφηβους και νέους με τους 
οποίους ασχολείται το Κίνημα για τις Ειδικές 
Ολυμπιάδες της Κούβας.

Σαν αποτέλεσμα της κοινωνικής πολιτικής της Κού-
βας που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, η Κού-

βα αντιμετωπίζει σοβαρή γήρανση του πληθυσμού της, 
και επομένως χρειάζεται να προσφέρει ειδική φροντίδα 
στους ηλικιωμένους.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι γι’ αυτό. Για παράδειγμα, 
η Κούβα διαθέτει 274 «σπίτια για 
παππούδες», όπως ονομάζονται, με ένα 
καθεστώς ημιεσωτερικής φροντίδας, 
δηλαδή από τις 8 το πρωί ως τις 5 το 
απόγευμα, όπου πηγαίνουν οι ηλικιωμένοι 
τους οποίους λόγω δουλειάς δεν μπορούν 
να φροντίζουν οι οικογένειες. Αυτά τα 274 
σπίτια, που βρίσκονται σε όλη τη χώρα, 
επισκέπτονται αυτή τη στιγμή 9. 393 
άνθρωποι, ενώ άλλοι 3.310 επισκέπτονται 
τα λεγόμενα σπιτικά για ηλικιωμένους. 
Συνολικά, οι δυνατότητες φροντίδας των 
ηλικιωμένων είναι για 12. 703 άτομα. 

Στα σπίτια αυτά οι ηλικιωμένοι κατατάσσονται σε 
τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ο ηλικιωμένος 
πρέπει να έρχεται σ’ επαφή με τους άλλους, να 
αναλαμβάνει δραστηριότητες καθαριότητας και 
ατομικής υγιεινής, ξεσκόνισμα, οργάνωση επίπλων, 
στρώσιμο τραπεζιού και σερβίρισμα, κλπ. Επίσης 

κάνουν θεραπεία με μουσική και ασχολούνται με 
ασχολίες της καθημερινής ζωής που τα τελευταία 
χρόνια σταμάτησαν να κάνουν. 

Στη δεύτερη κατηγορία αναλαμβάνουν 
δραστηριότητες προσανατολισμού, για να μετακινούνται 
από το ένα μέρος στο άλλο, να αναγνωρίζουν το 

περιβάλλον, ξαναθυμούνται συνήθειες της 
καθημερινότητας, τη χρήση του μπάνιου, 
πώς τρώμε, πώς πλένουμε τα χέρια, τα 
δόντια. Στην τρίτη κατηγορία, εκτός από  
όλα τα παραπάνω, μαθαίνουν και τη 
χρήση ηλεκτρικών μηχανών, σταθερών 
και κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, χρήση ίντερνετ, κλπ.

Η δουλειά με τους ηλικιωμένους 
ξεκινάει από το επίπεδο της κοινότητας 
και σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των 
ηλικιωμένων που χρειάζονται βοήθεια, 
παίζουν, εκτός από την ίδια την οικογένεια, 

και οι μαζικές οργανώσεις. Την ολοκληρωμένη 
φροντίδα συντονίζουν τα υπουργεία Δημόσιας 
Υγείας, Πολιτισμού, Παιδείας, Ανώτατης Παιδείας, 
η Έδρα Ηλικιωμένου, η τοπική αυτοδιοίκηση και το 
Εθνικό Ινστιτούτο Αθλητισμού, Φυσικής Αγωγής και 
Ψυχαγωγίας.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ
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Η ΚΟΥΒΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  
ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΗ ΛΑΟΥ

Σ τις 2 Γενάρη, πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα η στρατιωτική επιθεώρηση 
των τριών στρατιών των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων, της δυτικής, της κεντρικής και της ανα-

τολικής, και η πορεία του μαχητή λαού, με δύο σχηματισμούς, με επικεφαλής τις μπριγάδες παραγωγής και 
άμυνας και τις πανεπιστημιακές πολιτοφυλακές. Πίσω τους ακολουθούσαν, φυσικά, άντρες, γυναίκες και 
παιδιά απ’ όλους τους δήμους της πρωτεύουσας. 

Φέτος, η ημέρα ήταν αφιερωμένη στην 60ή επέτειο από την εξέγερση στο Σαντιάγο της Κούβας και της 
Απόβασης των επαναστατών με το πλοιάριο Γκράνμα. Στην εκδήλωση, στην οποία παραβρέθηκε ως επικεφα-
λής ο Ραούλ Κάστρο, μίλησε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακών Φοιτητών (FEU). 

Γ ια 9η συνεχή χρονιά, η Κούβα βρέθηκε ανάμεσα 
στις 20 χώρες στον κόσμο και μαζί με τον Καναδά 

στα χαμηλότερα επίπεδα βρεφικής θνησιμότητας στην 
Αμερική. Και το 2016, όπως και το 2015, η βρεφική 
θνησιμότητα ήταν 4,3 μωρά για κάθε 1.000 που γεν-
νιούνται ζωντανά. Θυμίζουμε, ότι το 1960 το ανάλογο 
ποσοστό ήταν 37,3.

Το ποσοστό θνησιμότητας σε παιδιά κάτω των 5 ετών 
μειώθηκε από 5,7 σε 5,5 για κάθε 1.000 παιδιά που γεν-
νιούνται ζωντανά. Το ποσοστό προσχολικής θνησιμότη-
τας μειώθηκε από 3,6 σε 2,9. Η θνησιμότητα σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας 2,2 για κάθε 10.000 παιδιά. 

Επίσης, μειώθηκε από 5,3 σε 5,1 ο δείκτης χαμηλού 

βάρους κατά τη γέννηση, ενώ η επιβίωση για νεογέννη-
τα κάτω των 1.500 γραμμαρίων παραμένει στο 87%. Η 
κάλυψη σε εμβόλια παραμένει στο 99%. 

ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ 4,3 ΣΤΑ 1000

Από τις 9 μέχρι τις 19 Φλεβάρη πραγματο-
ποιήθηκε στην Αβάνα η 26η Διεθνής Έκθε-

ση Βιβλίου, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
και σε άλλες πόλεις, με τελευταία το Σαντιάγο 
της Κούβας. 

Φέτος έγινε στα πλαίσιά της ειδικό αφιέρω-
μα στον Φιδέλ Κάστρο, με διαλέξεις, σεμινάρια, 
κλπ. Συνολικά, στην Έκθεση συμμετείχαν φέτος 
21 χώρες-εκθέτριες και άλλες 25 σαν συγγρα-
φείς και εκδότες. Η κουβανική παρουσία ήταν 70 
εκδοτικά, πάνω από 700 νέοι τίτλοι και κάπου 4 
εκατομμύρια αντίτυπα. 

26η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ (1960-2016)
(ποσοστό ανά 1.000 βρέφη που γεννίουνται ζωντανά, μικρότερα
του ενός έτους)
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Η ΚΟΥΒΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΝΕΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σ το Πινάρ δελ Ρίο και 
στην Αρτεμίσα άρχισε 

να εξαπλώνεται μια νέα 
ποικιλία καπνού με την 
ονομασία Corojo 2012, 
ύστερα από μια πειραμα-
τική φάση. Η νέα ποικιλία 
έχει μεγαλύτερη ανθεκτι-

κότητα στις επιδημίες και ασθένειες που πλήττουν 
τα καπνά, αλλά και αυξημένη δυνατότητα απόδο-
σης. Διαθέτει δύο επιπλέον φύλλα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, συνολικά δηλαδή 20, σε σχέση 
με τις άλλες ποικιλίες. Σύμφωνα με τις μελέτες, η 
απόδοση θα είναι 2.350 κιλά ανά εκτάριο, ενώ οι 
άλλες ποικιλίες αποδίδουν 2.000 κιλά.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Σ τις αρχές Γενάρη γιορτάστηκε στην Αβάνα η 56η 
επέτειος από την ίδρυση του Κουβανικού Ινστι-

τούτου Φιλίας των Λαών (ICAP). Με αυτή την ευ-
καιρία η πρόεδρος του ICAP έδωσε συνέντευξη σε 
κουβανικά ΜΜΕ και τόνισε τη μεγάλη σημασία που 
δίνει η Κούβα στην αλληλεγγύη. 

Ενημέρωσε για τα πολυάριθμα μηνύματα που 
έλαβε το Ινστιτούτο για το θάνατο του ηγέτη της 
Επανάστασης Φιδέλ Κάστρο από τις 2.045 οργανώ-
σεις αλληλεγγύης που υπάρχουν σε 152 χώρες σε 
όλο τον κόσμο. Επίσης έκανε γνωστό ότι μέσα στο 
2016 επισκέφτηκαν την Κούβα πάνω από 25.000 φί-
λοι από 60 χώρες για να συμμετάσχουν σε διάφορες 
εκδηλώσεις αλληλεγγύης.

Το 2017 η αλληλεγγύη θα είναι αφιερωμένη 
στον Τσε Γκεβάρα με την ευκαιρία των 50 χρόνων 
από τη δολοφονία του. ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕ  

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ

Το πρόγραμμα «Διαπαιδαγώγησε το παι-
δί σου», που ξεκίνησε το Γενάρη του 1992, 

απευθύνεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μι-
κρών παιδιών, από τη γέννησή τους μέχρι την 
εποχή που θα πάνε σχολείο. Αυτή τη στιγμή 
καλύπτει στην Κούβα περίπου 500.000 παιδιά. 
Από αυτά, περίπου 3.000 παιδιά ζουν σε αγροτι-
κές περιοχές, είναι 5-6 ετών και την προσχολική 
εκπαίδευσή τους την κάνουν στα πλαίσια αυτού 
του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της παραπέρα βελτίωσης του 
Εθνικού Συστήματος Διδασκαλίας, αυτή την 
εποχή οι ειδικοί που συμμετέχουν ετοιμάζουν 
νέα φυλλάδια για την οικογένεια και δουλεύουν 
ενεργά ώστε οι διάφορες κατηγορίες Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης (παιδικός σταθμός, προσχολι-
κή παιδεία και «Διαπαιδαγώγησε το παιδί σου» να 
συμπληρώνουν καλύτερα η μια την άλλη.

Το κουβανικό πρόγραμμα χρησιμοποιείται 
ακόμα και από άλλες χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής, όπως από τη Βραζιλία, την Κολομβία, τη 
Νικαράγουα, τη Βενεζουέλα και το Μεξικό. 

Ο ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΕΙ 
ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βράβευσε στις 31 
Γενάρη με το Βραβείο Δημόσιας Υγείας την κου-

βανική ιατρική ομάδα Χένρι Ριβ σε αναγνώριση της 
διεθνούς της βοήθειας σε φυσικές καταστροφές και 
σοβαρές επιδημίες. Το βραβείο θα απονεμηθεί κατά 
τη διάρκεια της 70ής Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας 
στις 22 με 31 Μάη στη Γενεύη.

Η ομάδα συγκροτήθηκε το Σεπτέμβρη του 2005 
στην Αβάνα από τον ηγέτη της Επανάστασης Φιδέλ 
Κάστρο. Από τότε, 7.254 κουβανοί συνεργάτες στον 
τομέα της υγείας πρόσφεραν αφιλοκερδώς τη βοήθειά 
τους σε 19 χώρες σε όλα τα πλάτη και μήκη. 

Οι γιατροί, νοσοκόμες και άλλοι ειδικοί στον τομέα 
της υγείας, που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση γι’ 
αυτές τις αποστολές, περιθάλψανε πάνω από 3,5 εκα-
τομμύρια ανθρώπους. 



ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2017   15

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αθήνα
ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας & Αλληλεγγύης,  
τιμώντας τον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιδέλ Κάστρο,  

ξεκίνησε σειρά ταινιών-ντοκιμαντέρ γύρω από την 58χρονη πορεία της.

Η αρχή έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, 4 Φλεβάρη, στα γραφεία του Συνδέσμου, με την προβολή της 
ομιλίας του Φιδέλ Κάστρο στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης το 1995. Στην ομιλία αυτή ο Φιδέλ ανάμεσα στα 
άλλα αναφέρεται στην πρώτη επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη το 1960 και σχολιάζει τον απαράδεκτο τρόπο 

με τον οποίο αντιμετωπίστηκε, κάνει συγκρίσεις του τότε (1960) με το σήμερα (1995), διαπιστώνοντας ότι παρότι 
το αμερικάνικο καπιταλιστικό σύστημα παραμένει ίδιο, ο κόσμος γίνεται όλο και πιο δύσπιστος απέναντι στην 
πουλημένη δημοσιογραφία και δείχνει τη συμπάθειά του για την Κουβανική Επανάσταση. Στη συνέχεια κάνει 
αναφορά στη γενναιόδωρη διεθνιστική βοήθεια της Κούβας προς τους φτωχούς λαούς του κόσμου και τέλος 
αναφέρεται στον άγνωστο σε πολλούς ρόλο της Κούβας στην Αφρική, που θα είναι και θέμα των επόμενων εκ-
δηλώσεων-προβολών του Συνδέσμου.

Η εκδήλωση είχε μεγάλη ανταπόκριση από τους φίλους της Κούβας, που έφυγαν συγκινημένοι από την ομιλία 
του ιστορικού ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης.

Θεσσαλονίκη

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Σ τις 5 Φεβρουαρίου ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη πραγματο-
ποίησε την εκλογοαπολογιστική του συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές 
συγκροτήθηκε σε σώμα στις 6 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το καταστατικό. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. 

είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκούφας Απόστολος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παυλίδης Γιώργος 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μόττας Νίκος

ΤΑΜΙΑΣ: Κερεμίδης Νίκος

ΜΕΛΗ: Γαλατιανός Στέλιος

Γεωργάκας Παναγιώτης

Γεωργιάδης Φώτης 

Ζώκας Νίκος

Κόκκινος Δημήτρης 

Λιάκος Θεόδωρος 

Σιδηροπούλου Ευμορφίλη 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Γκαγκανιάρας Κώστας

Εξαδακτύλου Σοφία

Εξαδάκτυλος Δημήτρης
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ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 58 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Μ ε μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή, 
12 Φλεβάρη, η ετήσια συνεστίαση 
του Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη για 

τα 58 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
η νέα πρέσβειρα της Κούβας Σέλμις Μαρία 
Ντομίνγκες Κορτίνα και ο γενικός πρόξενος 
Χοσέ Οριόλ Μαρέρο Μαρτίνες. Εκ μέρους 
της ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ πα-
ραβρέθηκε ο Νίκος Ζώκας. Επίσης έδωσαν 
το παρόν πολλοί φορείς. Πλήθος κόσμου 
όλων των ηλικιών έδωσαν το παρόν, μεταξύ 
αυτών και μέλη της μικρής κουβανικής πα-
ροικίας της Θεσσαλονίκης.

Στο χαιρετισμό της η πρέσβειρα της Κούβας ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τον 
Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο για την αλληλεγγύη προς την Κούβα, την οποία χαρακτήρισε πολύ 
σημαντική και επισήμανε ότι οι δύο λαοί, Κούβας και Ελλάδας, μοιράζονται πολλές κοινές αξίες. 

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης, Νίκος Μόττας, 
που αναφέρθηκε στην απώλεια του ιστορικού 
ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Φιδέλ 
Κάστρο, και τις συκοφαντικές επιθέσεις των 
αστικών επιτελείων ενάντια στην Κουβανική 
Επανάσταση. Ταυτόχρονα, έκανε αναφορά στις 
διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, σημειώνοντας 
την απειλή που αποτελούν για τους λαούς οι 
ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί, στην ανάγκη να 
αποδεσμευτεί η χώρα από τις λυκοσυμμαχίες 
των μονοπωλίων και να χαράξει ο λαός το 
δικό του δρόμο ανάπτυξης προς όφελος των 
σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Ακολούθησε χορός με λάτιν και ελληνικά 
τραγούδια με το συγκρότημα Duo Los Capos και 
το συγκρότημα του Φώτη Θεοδωρίδη. 


