
Ομιλία της πρέσβειρας  της Κούβας στην Ελλάδα Zelmys María
Domínguez Cortina στην παρουσίαση του βιβλίου: «Η ιστορία μας
γράφεται ακόμη: η διαδρομή τριών Κινεζοκουβανών στρατηγών στην
κουβανική επανάσταση».

Αθήνα, 30 Μαΐου 2021

Ευχαριστούμε τον εκδοτικό οίκο Διεθνές Βήμα για αυτό το ενδιαφέρον
βιβλίο, ένα ακόμη παράδειγμα του μόνιμου έργου αλληλεγγύης με στόχο τη
δημοσιοποίηση της πραγματικότητας της Κούβας. Ευχαριστούμε και όλους
εσάς για την παρουσία σας.
Ο κουβανικός λαός είναι ένας λαός που έχει αποδείξει σε όλη την ιστορία
του τη στράτευσή του υπέρ της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας. Τον
δέκατο ένατο αιώνα η Κούβα αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της από την
Ισπανία. Σε αυτόν τον αγώνα διαμορφώθηκε το κουβανικό έθνος, ένα
χωνευτήριο όπου ενώθηκαν λευκοί, μαύροι, mestizos και Κινέζοι, εν
ολίγοις όλοι εκείνοι που πολέμησαν για την ανεξαρτησία της Κούβας από
τον ισπανικό αποικιακό ζυγό, αυτοί είναι που διαμόρφωσαν την ενότητα του
σημερινού κουβανικού έθνους.
Το 1898 η βορειοαμερικανική επέμβαση στον πόλεμο υπέκλεψε την
ανεξαρτησία της Κούβας. Έτσι προέκυψε στις 20 Μαΐου 1902, μια
μεσολαβημένη και νεο-αποικιακή Δημοκρατία πλήρως εξαρτημένη πολιτικά
και οικονομικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τις πολλαπλές
προσπάθειες των Κουβανών να ανακτήσουν τη χώρα τους εκείνα τα χρόνια
υποταγής στον ιμπεριαλισμό, μόλις το 1959 επιτεύχθηκε η πραγματική
ανεξαρτησία στην Κούβα. Ο λαός πήρε τη μοίρα του στα χέρια του, με την
επανάσταση υπό την ηγεσία του Φιντέλ Κάστρο.

Από την πρώτη στιγμή, αυτή η σοσιαλιστική επανάσταση, που, όπως είπε ο
αρχιστράτηγος Φιντέλ Κάστρο, ήταν «με τους ταπεινούς, από τους
ταπεινούς και για τους ταπεινούς» υπόκειται στην έχθρα και την
επιθετικότητα του ισχυρού γείτονά της. Διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ
έχουν θέσει τον ίδιο στόχο: να ανατρέψουν την επαναστατική κυβέρνηση,
να καταστρέψουν τη σοσιαλιστική επανάσταση, να αποκαταστήσουν τον
καπιταλισμό και να ανακτήσουν την ηγεμονία και την κυριαρχία τους στη
χώρα μας.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές
μέθοδοι και πολιτικά μέσα. Η πάγια μέθοδος που σταθερά χρησιμοποιούν



όλες οι διακυβερνήσεις είναι ο οικονομικός, εμπορικός και
χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που επιβλήθηκε κατά της Κούβας.
Πρόκειται για ένα σύνθετο πλέγμα νόμων και διοικητικών διατάξεων που,
ως σύνολο, αποτελούν τις νομικές βάσεις του αποκλεισμού. Όλα αυτά
ισχύουν μέχρι σήμερα, ενώ κατά περίπτωση προστίθενται άμεσες επιθέσεις,
απόπειρες ανατροπής και προπαγάνδα.

Ωστόσο, η Κουβανική Επανάσταση έχει αντισταθεί. Η Κούβα αναγκάστηκε
να αλλάξει το πλαίσιο των οικονομικών της συναλλαγών δύο φορές μέσα σε
λιγότερο από μισό αιώνα. Όταν η επανάσταση θριάμβευσε και άρχισε ο
αποκλεισμός, χρειάστηκε να αναζητήσει νέες εναλλακτικές ώστε να πάψει
να εξαρτάται από την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν, όμως, η
Σοβιετική Ένωση και το σοσιαλιστικό στρατόπεδο κατέρρευσαν τη δεκαετία
του 1990 προέκυψε μια μεγάλη κρίση, Η Κούβα έχασε τις πηγές προμήθειας
πετρελαίου και αγαθών. Περισσότερο από το 85% των εμπορικών της
συναλλαγών εξαφανίστηκε. Πολλοί πίστευαν τότε ότι η Κούβα θα κατέρρεε
όπως κατέρρευσαν και οι άλλοι. Ανθούσαν θεωρίες όπως αυτή της
μονοκρατορίας και του τέλους της ιστορίας. Ταυτόχρονα, ο αποκλεισμός
κλιμακωνόταν με νέους νόμους που στραγγάλιζαν περαιτέρω την κουβανική
οικονομία και επηρέαζαν ακόμη και τρίτες χώρες. Στη συνέχεια ήρθε στην
Κούβα η λεγόμενη ειδική περίοδος, μια βαθιά κρίση που επηρέασε σε
μεγάλο βαθμό τη χώρα. Χρειάστηκε να πάρουμε μέτρα για να βελτιώσουμε
την κατάσταση και να προχωρήσουμε.
Πολλοί αναρωτιούνται πώς η Κούβα μπόρεσε να αντισταθεί και όχι μόνο να
επιβιώσει. Πώς βγήκε από την κρίση και άρχισε να αναπτύσσει την
οικονομία της; Η απάντηση είναι ο λαός της Κούβας, ο οποίος είναι ο
πραγματικός αρχιτέκτονας της ιστορίας του, ο ίδιος έκανε τη σοσιαλιστική
του επανάσταση –κανείς δεν του την επέβαλε από τα έξω– και έχει βαθύ
πόθο για την ελευθερία. Επιπλέον, η ενότητα του λαού υπό την καθοδήγηση
του κόμματος και της ηγεσίας της επανάστασης, η οποία απολαμβάνει της
εμπιστοσύνης του λαού και τον οποίο συμβουλεύεται για κάθε μία από τις
μεγάλες αποφάσεις που λαμβάνονται στη χώρα. Ένα παράδειγμα ήταν η
διαδικασία επικαιροποίησης του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού
μοντέλου της Κούβας. Πρόκειται για ένα υπόδειγμα λαϊκής διαβούλευσης.
Οι αποφάσεις αυτές πήραν την τελική τους μορφή μετά από εκατοντάδες
λαϊκές συνελεύσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες και επίπεδα. Εγκρίθηκαν
από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚ Κούβας και από την Εθνική Συνέλευση
της Λαϊκής Εξουσίας (Poder Popular – το αντίστοιχο του κουβανικού



κοινοβουλίου), αφού τροποποιήθηκε πάνω από το 92% του αρχικού
περιεχομένου ως αποτέλεσμα της λαϊκής συμμετοχής.
Επιπλέον είχαμε τις γενικές εκλογές 2017-2018, με την ίδρυση της νέας
εθνοσυνέλευσης τον Απρίλιο του 2018. Αυτή η διαδικασία ήταν μια
επίδειξη της μαζικής υποστήριξης και εμπιστοσύνης του λαού στην
Επανάσταση και τη σοσιαλιστική δημοκρατία. Αποτέλεσε, επιπλέον, έναν
άξιο φόρο τιμής στον ιστορικό ηγέτη της, Φιντέλ Κάστρο Ρους. Ο νέος
εκλεγμένος Πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ Βερμούδες, έχει υπογραμμίσει
ότι "η αλλαγή γενεών στην κυβέρνησή μας αποτελεί συνέχεια, όχι ρήξη. Η
Κούβα εξακολουθεί να επιδιώκει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του
μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξής της, με στόχο την
οικοδόμηση ενός κυρίαρχου, ανεξάρτητου, σοσιαλιστικού, δημοκρατικού,
ευημερούντος και βιώσιμου έθνους".
Εγκρίθηκε επίσης με δημοψήφισμα στις 24 Φεβρουαρίου 2019, ένα νέο
Σύνταγμα. Πρόκειται για ένα πραγματικά συμμετοχικό και δημοκρατικό
εγχείρημα. Διεξήχθησαν λαϊκές συνελεύσεις, και οι απόψεις οι οποίες
εκφράστηκαν ενσωματώθηκαν αλλάζοντας 62% του αρχικού κειμένου. Σε
αυτό το νέο σύνταγμα, δεν υπάρχουν αλλαγές στους στρατηγικούς μας
στόχους. Ο αμετάκλητος χαρακτήρας του σοσιαλισμού επικυρώθηκε.
Επιπλέον, οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η εξωτερική μας πολιτική
παραμένουν αμετάβλητες. Η διεθνής κοινότητα θα μπορεί πάντα να
βασίζεται στην ειλικρινή φωνή της Κούβας ενάντια στην αδικία, την
ανισότητα, την υπανάπτυξη, τις διακρίσεις και τη χειραγώγηση· και υπέρ
της δημιουργίας μιας δικαιότερης και ισότιμης διεθνούς τάξης, στην καρδιά
της οποίας πράγματι βρίσκεται ο άνθρωπος, η αξιοπρέπεια και η ευημερία
του.

Το 2021 πραγματοποιήθηκε το 8ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος
της Κούβας, όπου εκλέχτηκε ο πρόεδρος Miguel Diaz Canel στη θέση του
Γενικού Γραμματέα. Αυτό αντιπροσωπεύει τη συνέχεια του κουβανικού
επαναστατικού εγχειρήματος, υπό την καθοδήγηση του λαού και με
γνώμονα την ευημερία του λαού.

Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα δείχνει αυτήν την κουβανική
πραγματικότητα και την ιστορία της μέσα από τα λόγια των Κουβανών
απογόνων εκείνων των Κινέζων κούλιδων που οδηγήθηκαν στην Κούβα τον
δέκατο ένατο αιώνα για να αντικαταστήσουν τους Αφρικανούς σκλάβους
και άλλων Κινέζων που μετανάστευσαν αργότερα. Πολλοί εκπλήσσονται
όταν μαθαίνουν ότι στη διαμόρφωση του κουβανικού έθνους συνέβαλε όχι



μόνο η Αφρική και η Ισπανία αλλά και η Κίνα. Οι Κινέζοι αναμείχθηκαν με
τον υπάρχοντα πληθυσμό στην Κούβα και αποτελούν μέρος του μεγάλου
μείγματος (η πρέσβειρα χρησιμοποίησε την πολύ όμορφη λέξη mestizaje)
που είναι ο σημερινός πληθυσμός της Κούβας. Οι Κινέζοι αυτοί έγιναν
επίσης, ένα αναπόσπαστο μέρος αυτού του κουβανικού λαού που
αγωνίστηκε για  την ελευθερία, σε διάφορες στιγμές της ιστορίας της
Κούβας. Κομμάτι και όλων εκείνων των ταπεινών ανθρώπων για τους
οποίους έγινε η κουβανική επανάσταση και οι οποίοι την υπερασπίζονταν
καθημερινά.

Στην Αβάνα υπάρχει ένα μνημείο για τους κινεζικής καταγωγής μαχητές.
Εκεί είναι γραμμένη μια φράση που αναδεικνύει την υπερηφάνεια και την
αξιοπρέπειά τους. Λέει "Δεν υπήρξε ούτε ένας Κινέζο-Κουβανός προδότης".
Ήταν η σοσιαλιστική επανάσταση εκείνη που επέτρεψε την εκπαίδευση και
την ανάπτυξη κάθε ατόμου ανεξάρτητα από τη φυλή και την κοινωνική
καταγωγή του. Η κουβανική σοσιαλιστική επανάσταση πάντα είχε μια
βαθύτατη δέσμευση ενάντια στις διακρίσεις.
Υπήρξε βαθύτατα συμμετοχική. Αυτά τα έχει αποδείξει σε όλη της την
επαναστατική ιστορία. Ο ενωμένος και συσπειρωμένος σε μία πατρίδα λαός
είναι αυτός που επωμίζεται την επανάσταση, τόσο την ανάπτυξή της όσο
και την υπεράσπισή της απέναντι στον επιθετικό εχθρό που μας επιβάλλει
τον αποκλεισμό εδώ και 60 χρόνια.

Φίλοι μου, σας ευχαριστώ που θελήσατε να γνωρίσετε την ιστορία μας και
να στηρίξετε τον αγώνα μας.


