
Ομιλία της Πρέσβειρας της Κούβας, Σέλμυς Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα,
στην εκδήλωση αλληλεγγύης που διοργάνωσε ο Ελληνοκουβανικός

Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης

Ευχαριστούμε  τους  φίλους  μας  του  Ελληνοκουβανικού  Συνδέσμου  Φιλίας  &
Αλληλεγγύης  για  τη  διοργάνωση  αυτής  της  εκδήλωσης  και  για  τη  διαρκή
υποστήριξή τους στην Κούβα. Η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ σημαντική για να
αναδειχθεί η αλήθεια, για να καταπολεμηθούν οι εκστρατείες ψευδών ειδήσεων
ενάντια  στην  Κουβανική  Επανάσταση,  τούτες  τις  στιγμές,  όταν  κάποιοι
επιδιώκουν να εμφανίσουν την Κούβα σαν μια χώρα που έχει καταρρεύσει και
όπου επικρατεί χάος, αποσκοπώντας να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη και να
αιτιολογήσουν μια εξωτερική επέμβαση, μια δήθεν «ανθρωπιστική παρέμβαση»
των  ΗΠΑ,  όπως  έχουν  κάνει  σε  άλλες  χώρες.  Είναι  γνωστό  τοις  πάσι  ότι
χορηγείται από τις ΗΠΑ χρηματοδότηση σε άτομα στην Κούβα και το εξωτερικό
με  σκοπό  τη  δημιουργία  γκρουπούσκουλων  τα  οποία  να  υποδαυλίζουν  την
εσωτερική  αταξία,  να  προκαλούν  και  να  πραγματοποιούν  κινήσεις  κατά  των
θεσμών και να διαπράττουν βίαιες ενέργειες.

 Γνωρίζουμε καλά ότι μετά τον θρίαμβο του 1959, οι διαδοχικές κυβερνήσεις
των ΗΠΑ, που δεν υποφέρουν την ύπαρξη μιας σοσιαλιστικής επανάστασης στη
Λατινική  Αμερική,  έχουν  θέσει  ως  στόχο  να  ανατρέψουν  την  κουβανική
κυβέρνηση, να ξεμπερδεύουν με τον σοσιαλισμό και να ανακτήσουν την ηγεμονία
και  επικυριαρχία  τους  επί  της  Κούβας.  Έχουν  χρησιμοποιήσει  διαφόρους
διαύλους  προκειμένου  να  επιτύχουν  αυτόν  τον  στόχο,  με  βασικότερο  τον
οικονομικό,  εμπορικό  και  χρηματοπιστωτικό  αποκλεισμό,  που αποτελεί  και  το
κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη της Κούβας.

Αλλά και η ΕΕ στον αγώνα της κατά της Κουβανικής Επανάστασης έχει
χρησιμοποιήσει  και  εξακολουθεί  να  χρησιμοποιεί  πολύ  έντονα  την  ιδεολογική
υπονόμευση,  ενώ επινοεί  ψευδείς  προφάσεις  για  να μας  κατατάξει  σε  άδικες
λίστες, διενεργεί εκστρατείες κατά των ιατρών μας, κατά των ηγετών μας, κατά
των επιτευγμάτων και των δράσεων της Κουβανικής Επανάστασης, και πλάθει
δήθεν  θύματα  και  δήθεν  παραβιάσεις  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων
προκειμένου να αμαυρώσει την εικόνα της Επανάστασης. 

Όπως  γνωρίζετε,  η  κυβέρνηση  του  Ντόναλντ  Τραμπ  ενίσχυσε  τον
αποκλεισμό και τις διώξεις κατά της Κούβας σε υψηλότατα, γενοκτόνα επίπεδα,
με στόχο να βλάψει την κάλυψη των βασικών αναγκών του κουβανικού λαού και
τις καθημερινές του δραστηριότητες και να επιρρίψει την ευθύνη γι’  αυτό στην
κουβανική κυβέρνηση, και με απώτερο σκοπό να επιχειρήσει να αποδείξει την
αποτυχία του σοσιαλισμού και να παρεμποδίσει τον λαό από το να συνεχίσει να
υποστηρίζει  την  Επανάσταση.  Ελήφθησαν  πολυάριθμα  οικονομικά  μέτρα
διαφόρων τύπων που ζημιώνουν τις κύριες πηγές εισοδήματος της χώρας και
εμποδίζουν την κουβανική κυβέρνηση να έχει πρόσβαση στα προϊόντα που είναι
απαραίτητα  για  τον  πληθυσμό  και  για  την  ανάπτυξη  του  έθνους.  Γενικώς,
ελήφθησαν 243 μονομερή καταναγκαστικά μέτρα που ενίσχυσαν τον αποκλεισμό



και  βρίσκονται  ακόμη  σε  ισχύ  εφόσον  δεν  καταργήθηκαν  από  τη  σημερινή
κυβέρνηση του Τζόζεφ Μπάιντεν. 

Ο  αρνητικός  αντίκτυπος  του  αποκλεισμού  επιδεινώθηκε  και  αυτός
αποδείχθηκε ωμότερος στις σημερινές συνθήκες αντιμετώπισης της πανδημίας
της  Covid-19,  επιβαρύνοντας  επιπροσθέτως  το  κουβανικό  σύστημα δημόσιας
υγείας  με  το  να  δυσχεραίνει  την  απόκτηση  υλικών,  εξοπλισμών  και  άλλων
παραγωγικών  συντελεστών  που  απαιτούνται  επειγόντως  προκειμένου  να
σωθούν ανθρώπινες ζωές. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  έχουν  επίσης  συσφίξει  τον  οικονομικό  κλοιό  και
εντείνει τις υπονομευτικές ενέργειες και τις εκστρατείες στα μέσα επικοινωνίας. Η
κυβέρνηση της Κούβας έχει  πλήρη γνώση της ανάμειξης της κυβέρνησης των
Ηνωμένων  Πολιτειών  στη  χρηματοδότηση,  τον  προσανατολισμό  και  την
υποκίνηση ομάδων και ατόμων στην Κούβα προκειμένου να αμφισβητήσουν την
εξουσία της κυβέρνησης, τόσο από ειρηνικές όσο και από βίαιες οδούς. Η Κούβα
γνωρίζει την επίμονη αλλά αποτυχημένη προσπάθεια να συμμεριστούν αυτούς
τους σκοπούς και οι πλέον αντιπροσωπευτικοί τομείς της τέχνης, του πολιτισμού
και της διανόησης της χώρας. Η Κούβα γνωρίζει επίσης τον ισχυρό μηχανισμό ο
οποίος,  εξ  Ηνωμένων Πολιτειών ορμώμενος,  παρεμβαίνει  αθέμιτα,  χειραγωγεί
και παρενοχλεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ασύγκριτη τεχνολογική και
χρηματική  υποστήριξη,  με  σκοπό  να  διαδώσει  παραπληροφόρηση,  να
καλλιεργήσει το μίσος, να διχάσει τον πληθυσμό, να σπείρει τη μεμψιμοιρία και
να προτρέψει στη διάπραξη παρανομιών.

Είναι επίσης γνωστό τοις πάσι ότι προάγουν και υποκινούν εκστρατείες
στα  μέσα  επικοινωνίας  με  ψεύδη  και  παρερμηνείες  περί  της  κουβανικής
πραγματικότητας,  με  παραπληροφόρηση,  με  απαξίωση  της  κουβανικής
κυβέρνησης,  καθώς  και  ότι  ποδηγετούν  διαρκώς  την  ενημέρωση  για  να
υπονομεύσουν την Κουβανική Επανάσταση και να αποπειραθούν να επιρρίψουν
στην κουβανική κυβέρνηση την ευθύνη για τις οικονομικές δυσχέρειες σε καιρούς
πανδημίας, δίχως να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις συνέπειες του αποκλεισμού, που
αποτελεί τη βασική αιτία των δυσχερειών. 

Όπως  είπε  ο  Κουβανός  Πρόεδρος  Μιγκέλ  Δίας-Κανέλ,  «Τα  αφεντικά
αυτών των  δικτύων,  οι  δικτάτορες  των  αλγορίθμων τους,  άνοιξαν  στο  μίσος,
δίχως τον ελάχιστο δεοντολογικό έλεγχο, τις πύλες κάθε ισχυρής πλατφόρμας
τους.  Ένα  μίσος  που  δημιουργεί  ρήγματα  στην  οικογένεια,  τους  φίλους,  την
κοινωνία και  απειλεί  να οδηγήσει  πολλές από τις αξίες μας στον κάλαθο των
αχρήστων.  Ο  βομβαρδισμός  με  εικόνες  γεμάτες  βία,  αίμα,  διαμαρτυρίες,
αλαλαγμούς, βανδαλισμούς, απειλές, παρενόχληση και καταστολή δεν είχε όρια
τις τελευταίες έξι ημέρες».

Και  εξήγησε,  επιπλέον,  πώς ξεκίνησε όλη αυτή η σημερινή  επιχείρηση
κατά  της  Κούβας:  «Τις  προηγούμενες  εβδομάδες  αναπτύχθηκε  μια  εντατική
πολιτικο-επικοινωνιακή  επιχείρηση  από  πλευράς  μιας  μεγάλης  και
δηλητηριώδους  επικοινωνιακής  πλατφόρμας,  που  χρηματοδοτείται  από  την
κυβέρνηση  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  και  από  τον  πολιτικό  μηχανισμό  της
Φλόριδα.  Στόχος  της  ήταν  να  ενθαρρύνει  ταραχές  και  αστάθεια  στη  χώρα,
επωφελούμενη των δυσχερών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, της
εκτράχυνσης  του  αποκλεισμού  και  των  243  μέτρων  της  κυβέρνησης  Τραμπ.
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Αυτές  τις  ημέρες,  διεξήγαν  ενέργειες  μη  συμβατικού  πολέμου  που
περιελάμβαναν  προτροπή  σε  κοινωνική  έκρηξη,  βία,  επίθεση  σε  αστυνομικά
όργανα,  βανδαλισμούς και  δολιοφθορές. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν
συστήματα  τεχνητής  νοημοσύνης  και  Μεγάλα  Δεδομένα  (Big Data),
κυβερνοστρατεύματα  και  κυβερνοτρομοκρατικές  ενέργειες  προκειμένου  να
προωθήσουν  τη  χειροτεχνική  κατασκευή  και  τη  χρήση  όπλων,  αλλά  και
εμπρηστικά  στοιχεία,  ολοκληρωμένες  δράσεις  παρενόχλησης και  εκβιασμού ή
και  χρηματοδότησης  ψηφιακών  ηγετών  (digital leaders)  ή  ατόμων  διεθνούς
επιρροής  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  (influencers).  Βασίζονταν  στη
συνενοχή  μιας  ισχυρής  πολυεθνικής  που  τους  επέτρεψε  να  παραβιάσουν
ατιμωρητί τις ίδιες της τις ρυθμίσεις, και αντιπαρήλθαν τις θεμιτές καταγγελίες των
χρηστών και ορισμένων έντυπων μέσων και ειδησεογραφικών πρακτορείων». 

Και  συνεχίζει  ο  Πρόεδρος:  «Κατ’  αρχάς  συγκλήθηκαν  οι  διαμαρτυρίες,
ύστερα εξυφάνθηκε η ψευδής αφήγηση των γεγονότων ώστε να προκληθούν
συγκινησιακές  αντιδράσεις  αλληλεγγύης  με  τους  διαδηλωτές,  κι  έπειτα
εξαπολύθηκαν οι πράξεις βανδαλισμού που συνέβησαν λίγες ώρες πριν από την
αυθόρμητη εμφάνισή μας στην τηλεόραση, επιστρέφοντας από το Σαν Αντόνιο δε
λος Μπάνιος. Είναι σαφές το δρομολόγιο της αισχρότητας. Κατόπιν εορτής, όλα
τα γεγονότα παρουσιάστηκαν με διαφορετική σειρά, σαν να ήταν αποτέλεσμα της
θεμιτής μας έκκλησης στους επαναστάτες να υπερασπιστούν την Επανάσταση.
Επιχειρούν να διηγηθούν την ιστορία από την ανάποδη. Δεν έχει σημασία τι είπα,
δεν μετρούν οι  εκκλήσεις για ενότητα,  ειρήνη και  αλληλεγγύη μεταξύ όλων. Η
κακόβουλη ερμηνεία ήταν ότι απευθύνθηκε κάλεσμα σε εμφύλιο πόλεμο». 

Και  προσθέτει:  «Θα  μπορέσουμε  να  καταρρίψουμε  τα  λεγόμενα  fake
news, να διερευνήσουμε τα ψεύδη, να δείξουμε πώς κατασκευάστηκε ολόκληρη
η πλαστή πραγματικότητα της Κούβας σε εικονικές σκηνές, όλα αυτά όμως έχουν
ήδη προξενήσει απροσμέτρητη βλάβη στην ψυχή του έθνους, που συγκαταλέγει
μεταξύ των ιεροτέρων αξιών της την ηρεμία των πολιτών, τη συνύπαρξη, την
αλληλεγγύη  και  την  ενότητα.  Βρισκόμαστε  υπό  τα  περίπλοκα  πυρά  ενός
κυβερνοπολέμου  που  περιλαμβάνει  στο  επιθετικό  του  οπλοστάσιο  την
κυβερνοτρομοκρατία και την επικοινωνιακή τρομοκρατία». 

Εξάλλου,  οι  ΗΠΑ  δεν  απάντησαν  στις  καταγγελίες  του  Κουβανού
Υπουργού Εξωτερικών απέναντι  στα εν λόγω συμβάντα και  τη συμμετοχή σε
αυτά στοιχείων από το εσωτερικό της χώρας τους. 

Επίσης,  διάφοροι  κουβανικοί  ιστότοποι  δέχθηκαν  επίθεση  και
αποκλείστηκε η πρόσβασή τους. Μεταξύ αυτών, του Υπουργείου Εξωτερικών,
της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ιστοσελίδων ειδήσεων όπως του  Cubadebate,
της  Granma και  της  Juventud Rebelde ενώ,  στην  πραγματικότητα,  όλα  τα
κουβανικά δημόσια μέσα επικοινωνίας υφίστανται επιθέσεις κατά διαστήματα, με
άρνηση υπηρεσιών, καταμεσής σε μια στυγνή εκστρατεία δαιμονοποίησης της
κυβέρνησης. Οι εχθροί επιχειρούν να αποσιωπήσουν οποιαδήποτε εναλλακτική
στο  αντικουβανικό  αφήγημα  όπου  χρησιμοποιούνται  επίσης  πλαστές  εικόνες.
Όλα είναι  ψυχρά υπολογισμένα σύμφωνα με το εγχειρίδιο του μη συμβατικού
πολέμου. 

Είναι που δεν ανέχονται  μια σοσιαλιστική επανάσταση στην πίσω αυλή
τους. Ξεχνούν όμως πως όταν ένας λαός όπως της Κούβας «έχει προχωρήσει
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τόσο πολύ στην υλοποίηση των ονείρων του και στην κατάκτηση δικαιωμάτων
που για τον μισό πλανήτη αποτελούν χίμαιρα, δεν τον συγκρατεί μήτε η βία μήτε
ο φόβος». 

Ας  μην λησμονούμε  ότι  μετά  από όλα αυτά  τα  χρόνια,  η  Σοσιαλιστική
Επανάσταση  στην  Κούβα έχει  να  επιδείξει  πολλαπλά  επιτεύγματα,  όπως για
παράδειγμα  τα  εξής:  εξασφάλιση  της  άσκησης  του  δικαιώματος  στη  δωρεάν
υγεία και  τη δωρεάν καθολική παιδεία σε όλες τις  βαθμίδες της εκπαίδευσης,
εξασφάλιση της πρόσβασης στον πολιτισμό και την υγιή ψυχαγωγία, αγώνας για
τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, έχει συσταθεί
ένα  νομικό  θεσμικό  πλαίσιο  που  εξασφαλίζει  την  πλήρη  ισότητα  όλων  των
πολιτών  ανεξαρτήτως  φύλου,  χρώματος  δέρματος,  εθνικής  καταγωγής,
θρησκευτικών  πεποιθήσεων,  κοινωνικής  κατάστασης  ή  όποιας  άλλης  αιτίας
προσβλητικής για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, επιπλέον της ανεξιθρησκίας που
προστατεύεται από το κουβανικό σύνταγμα. 

Ακόμη, η Κούβα έχει διακριθεί για τον πνεύμα αλληλεγγύης και διεθνισμού
της.  Έχει  υποδεχθεί  φοιτητές  της  Ιατρικής,  έχει  αποστείλει  καθηγητές  για  τη
δημιουργία  και  την  ενίσχυση  Ιατρικών  Σχολών  και  Ιατρικών  Ταξιαρχιών  σε
διάφορες  χώρες.  Για  παράδειγμα,  ταξιαρχίες  της  Διεθνούς  Δύναμης
Ειδικευμένων Ιατρών σε Φυσικές Καταστροφές και Σοβαρές Επιδημίες «Χένρυ
Ρηβ»  εργάζονται  σε  διάφορες  χώρες,  συμπεριλαμβανομένων  κάποιων
ευρωπαϊκών, ενάντια στην πανδημία της Covid-19, όπως προηγουμένως ενάντια
στον ιό έμπολα στην Αφρική ή σε φυσικές καταστροφές σε άλλες χώρες. 

Απέναντι  στην  πανδημία  της  Covid-19,  η  Κούβα,  πάντα  με  τη  λαϊκή
υποστήριξη,  δραστηριοποίησε το σύστημα υγείας  της,  κινητοποίησε το εθνικό
επιστημονικό δυναμικό και τη βιο-φαρμακευτική βιομηχανία της η οποία χαίρει
υψηλού  διεθνούς  κύρους.  Γι’  αυτό  και  μπόρεσαν  ταχύτατα  να  αναπτυχθούν
αποτελεσματικά εθνικά πρωτόκολλα για την περίθαλψη των κρουσμάτων ή τη
φροντίδα  υπόπτων  κρουσμάτων  της  Covid-19,  να  εξασφαλιστεί  νοσηλευτική
ικανότητα  για  όλους  τους  νοσούντες  αλλά  και  η  πλήρης  υποστήριξη  των
μονάδων  εντατικής  θεραπείας,  η  θεσμική  απομόνωση  των  επαφών  των
νοσούντων  και  η  δωρεάν  πρόσβαση  στα  τεστ  PCR (μοριακά)  και  Αντιγόνου
(rapid),  καθώς  και  η  λειτουργία  εργαστηρίων  μοριακής  βιολογίας  σε  όλες  τις
επαρχίες  της  χώρας.  Όλη  αυτή  η  προσπάθεια  του  έθνους  επέτρεψε  να
παραμείνει, συγκριτικά, πολύ χαμηλή η θνητότητα λόγω της πανδημίας. 

Είναι  αξιοσημείωτο  ότι  η  Κούβα  έχει  επίσης  αναπτύξει  5  υποψήφια
εμβόλια και εξετάσει 3 εξ αυτών σε κλινικές μελέτες και δοκιμές, σε εκατομμύρια
Κουβανούς. Ένα εξ αυτών, το εμβόλιο Αμπντάλα, αφού χορηγηθούν και οι τρεις
δόσεις,  καταδεικνύει  αποτελεσματικότητα  σε  ποσοστό  92,28%,  κάτι  που  το
κατατάσσει  πολύ υψηλότερα από τις απαιτήσεις  του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας προκειμένου να εγκριθεί ένα εμβόλιο κατά της Covid-19. Αυτό είναι ένα
χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει η επιστήμη στην
υπηρεσία του λαού, κάτι μοναδικό στη Λατινική Αμερική, παρά την ιμπεριαλιστική
εχθρότητα. 

Ο  λαός  και  η  κυβέρνηση  στοίχισαν  την  αποτυχία  του  σχεδίου  που
προκάλεσε τα γεγονότα της 11ης Ιουλίου στην Κούβα, και των fake news που
κυκλοφόρησαν  στα  μέσα  ολόκληρου  του  κόσμου.  Στην  Κούβα,  το  Κράτος,  η
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κυβέρνηση  και  οι  θεσμοί  διατηρούν  τον  έλεγχο  και  εξασφαλίζουν  την  ομαλή
λειτουργία  της  χώρας  στις  συνθήκες  που  επιβάλλει  η  υγειονομική  κρίση.  Η
Κυβέρνηση  έχει  λάβει  και  θα  λάβει  τα  μέτρα  που  είναι  απαραίτητα  για  τη
διασφάλιση  της  κοινωνικής  ειρήνης  και  της  γαλήνης  των  πολιτών.  Σε  καμία
στιγμή, όπως είπαν ορισμένοι καλοθελητές, οι κουβανικές Αρχές δεν κάλεσαν σε
συμπλοκές και σε βία μεταξύ συμπατριωτών. Η κατάσταση εξηγήθηκε στον λαό,
ο οποίος υπήρξε ανέκαθεν και είναι πάντα πρωτοπόρος στην υπεράσπιση της
Πατρίδας. Η παρακίνηση να διχαστούν οι Κουβανοί προέρχεται έξωθεν και όχι
έσωθεν.

Ο κουβανικός λαός, που αγαπά την ειρήνη και έχει βαθιές ουμανιστικές
αρχές, θα συνεχίσει να αντιστέκεται, δεν θα παραιτηθεί από την οικοδόμηση μιας
σοσιαλιστικής  κοινωνίας  πολυσυλλεκτικής,  δημοκρατικής,  με  ευημερία  και
βιωσιμότητα, με όλους μαζί και για το καλό όλων.

Όπως είπε ο Κουβανός Πρόεδρος: «Η Κουβανική Επανάσταση εξάλειψε
δια παντός τον σπόρο της κακίας, του μίσους, της ατιμίας και του εγκλήματος.
Είναι άρα σημαντικό να αναζητήσουμε τις βαθύτερες αιτίες της βίας που τείνει να
εμφανιστεί απέναντι στις ανάγκες, και να ολοκληρώσουμε το έργο που απομένει
ώστε  να κάνουμε να κυριαρχήσει  στην κουβανική  κληρονομιά το  γονίδιο  των
γενναίων, των τίμιων, των δικαίων, των εντίμων, των χαρούμενων παιδιών της
κουβανικής γης μας». 

Ο λαός και η κυβέρνηση της Κούβας εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για
τις  πολυάριθμες εκδηλώσεις  υποστήριξης στην Κούβα που πραγματοποίησαν
φίλοι της Κούβας σε όλον τον κόσμο, συνοδευόμενες από την απόρριψη τόσο
των  πλάγιων  χειρισμών  κατά  της  σταθερότητας  στη  Νήσο  όσο  και  του
οικονομικού,  εμπορικού  και  χρηματοπιστωτικού  αποκλεισμού  των  ΗΠΑ.  Οι
Έλληνες φίλοι μας από διάφορες πολιτικές δυνάμεις και τομείς της κοινωνίας,
όπως και  ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και  Αλληλεγγύης, απέδειξαν
ενεργά  την  αλληλεγγύη  τους  και  την  υποστήριξή  τους  στην  Κουβανική
Επανάσταση,  διακηρύσσοντας  την  αλήθεια  και  καταδικάζοντας  τις  πλάγιες
ενέργειες του ιμπεριαλισμού εναντίον της Κούβας, και τους ευχαριστούμε βαθιά.
Αυτή είναι η απόδειξη ότι ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού δεν αφήνεται να
εξαπατηθεί  από  την  ψευδή  προπαγάνδα,  και  είναι  επίσης  η  απόδειξη  των
ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών μεταξύ της Κούβας και της Ελλάδας καθώς
και της αγάπης και της φιλίας που ενώνουν τους δύο λαούς μας.

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Μετάφραση: Σαπφώ Διαμάντη 
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