
Ακολουθούν τα σχόλια του Ζωρζ Μεχραμπιάν, εκ μέρους των εκδόσεων Διεθνές Βήμα στην 

εκδήλωση παρουσίασης του νέου κώδικα των οικογενειών της Κούβας που πραγματοποιήθηκε 

στις 19 Νοέμβρη 2022 στην αίθουσα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με κεντρικό ομιλητή τον 

πρέσβη της Κούβας Αραμίς Φουέντε Ερνάντες. Ο Ζωρζ ανοίγει την εκδήλωση με μια εισαγωγή στο 

θέμα. 

Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους των εκδόσεων Διεθνές Βήμα θέλω να  ξεκινήσω  

ευχαριστώντας όλους εσάς, το κοινό, που αφιερώσατε τον χρόνο σας για να συμμετάσχετε 

σε αυτή τη συνάντηση απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων 

που μας παρείχε αυτόν τον χώρο. Έχουν βοηθήσει πολλές φορές σε αυτό. Θέλω να 

ευχαριστήσω τη Λίτσα Φρυδά, μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού 

Σελιδοδείκτη. Ωστόσο, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον compañero Aramis Fuente Hernandez, 

Πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα, που βρίσκεται μαζί μας απόψε για να μοιραστεί μαζί μας 

τις γνώσεις και τις απόψεις του για το αποψινό θέμα. 

Στις 3 Νοέμβρη, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε συντριπτικά κατά του 

αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στην Κούβα. 185 χώρες ψήφισαν για να απαιτήσουν 

από τις ΗΠΑ να τερματίσουν τον αποκλεισμό κατά της Κούβας, και 2 μόνο κατά, οι ΗΠΑ και 

το Ισραήλ. Αυτή ήταν η 30η τέτοια ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης. 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ δήλωσε πριν από την 

ψηφοφορία ότι από το 2019, η κυβέρνηση των ΗΠΑ «έχει κλιμακώσει την πολιορκία της 

χώρας μας, δίνοντάς της μια ακόμη πιο σκληρή και πιο (αν)ανθρώπινη διάσταση, με σκοπό 

να προκαλέσει σκόπιμα τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά στις κουβανικές οικογένειες». 

Οι κινήσεις των ΗΠΑ ξεκίνησαν το 1960 και συνεπάγονται πλήρες αποκλεισμό στις 

οικονομικές, εμπορικές, χρηματοπιστωτικές αλληλεπιδράσεις με την Κούβα. Από την 

κυβέρνηση Τραμπ περιλαμβάνουν επίσης αυστηρές κυρώσεις εναντίον τρίτων χωρών. 

Αυτές οι κυρώσεις συνεχίζονται υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. 

Είναι φυσικό να ρωτάει κανείς: Γιατί; Γιατί τέτοια πρωτοφανή μέτρα εναντίον ενός μικρού 

νησιωτικού έθνους της Καραϊβικής; 

Μέρος της απάντησης, νομίζω, θα γίνει σαφές μέσα από την αποψινή συζήτηση: 

Η ίδια η διαδικασία που οδήγησε στο δημοψήφισμα είναι μέρος της απάντησης. Πριν από 

το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκαν 80.000 συναντήσεις σε χώρους εργασίας και 

κοινότητες. Οι άνθρωποι ενθαρρύνθηκαν να εκφραστούν. Πολλοί διαφώνησαν, έντονα. 

Πάνω από 3.000.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις συζητήσεις. Τα στελέχη του 

Κομμουνιστικού Κόμματος προσπάθησαν να εξηγήσουν, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και 

να πείσουν. Περίπου 3.000 τροπολογίες στάλθηκαν από αυτές τις συναντήσεις στη 

Συνέλευση Λαϊκής Εξουσίας, το εθνικό νομοθετικό σώμα της Κούβας. Πολλές από αυτές 

συμπεριλήφθηκαν στην τελική πρόταση δημοψηφίσματος. Στη συνέχεια διεξήχθη το 

δημοψήφισμα και ο νόμος εγκρίθηκε με ποσοστό 65%. 



Αυτή η διαδικασία ήταν ένα παράδειγμα  μαζικής συμμετοχικής δημοκρατίας. Αυτό ήταν 

ένα παράδειγμα του γεγονότος ότι η πλειοψηφία κυβερνά στην Κούβα. Αυτό ήταν ένα 

παράδειγμα ότι οι εργαζόμενοι, οι εκμεταλλευόμενοι, οι καταπιεσμένοι, οι ταπεινοί, 

κυβερνούν στην Κούβα. Αποτελεί παράδειγμα για τους λαούς της Αμερικής, του Νότου και 

του Βορρά και του υπόλοιπου κόσμου ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να το κάνουν. Αυτός 

είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ιμπεριαλιστική άρχουσα τάξη στις ΗΠΑ. Η κατανόηση 

αυτού είναι απαραίτητη για την κατανόηση  του κύριου λόγου για τις 6 δεκαετίες 

εχθρότητας της Ουάσιγκτον, για  την κατανόηση των αιτών του εμπάργκο. 

Θα ήθελα να πω μερικά εισαγωγικά λόγια σχετικά με το περιεχόμενο του νέου 

οικογενειακού κώδικα. Ο κώδικας καταγράφει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι 

γυναίκες μέσα από τη σοσιαλιστική επανάσταση της Κούβας: τεράστια πρόοδο στην 

ενσωμάτωση στο εργατικό δυναμικό – από το 24% των γυναικών το 1974 στο 55% το 2020· 

πρόοδο στο μορφωτικό επίπεδο, πρόοδο στη συνείδηση και στην οργάνωση των γυναικών. 

Καταγράφει τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές μεταξύ της πλειονότητας των 

γυναικών και των ανδρών. Για παράδειγμα, ο νέος κώδικας απαγορεύει την ενδο-

οικογενειακή βία,  καθορίζει τη νόμιμη ηλικία γάμου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις 

γυναίκες στα 18. Θεσπίζει κανόνες για τη διανομή της περιουσίας – όπως η στέγη – σε 

περίπτωση διαζυγίου. Μεταξύ των μεγαλύτερων ζητημάτων είναι η ευθύνη για τη 

φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, καθήκοντα που εμπίπτουν κυρίως στις 

γυναίκες. Με τον νέο κώδικα θα μπορούν να ζητούν χρηματική αποζημίωση από άλλα μέλη 

της οικογένειας σε περίπτωση φροντίδας ηλικιωμένων.  

Αυτά είναι σημαντικά βήματα προόδου. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου αυτό που ο 

Φρέντερικ Ένγκελς, ένας από τους ιδρυτές μαζί με τον Καρλ Μαρξ του σύγχρονου 

εργατικού κινήματος, ο οποίος εξήγησε ότι: «Η πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο όταν καταργηθεί η εκμετάλλευση και των 

δύο από το κεφάλαιο και η ιδιωτική εργασία στο σπίτι έχει μετατραπεί σε δημόσια 

βιομηχανία». Η σοσιαλιστική επανάσταση της Κούβας έχει καταργήσει την καπιταλιστική 

εκμετάλλευση. Ωστόσο, το εμπάργκο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ, επηρεάζοντας σοβαρά τους 

οικονομικούς πόρους της Κούβας, επιβάλλει μεγαλύτερες οικιακές δυσκολίες στις 

κουβανικές οικογένειες, ιδίως στις γυναίκες.  

Ο νέος κώδικας δίνει «το δικαίωμα σε όλα τα άτομα να σχηματίζουν οικογένεια, να 

παντρεύονται ή να συνάπτουν πολιτική ένωση και να υιοθετούν» αυτό είναι ανεξάρτητα 

από το φύλο του ζευγαριού, ή αν πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες. Τα νέα μέτρα θα 

διευκολύνουν τη διαδικασία υιοθεσίας, μεταξύ άλλων και για τα ζευγάρια του ιδίου 

φύλου.  Στην πραγματικότητα, ο νέος νόμος δίνει στα ομόφυλα ζευγάρια το ίδιο νομικό 

καθεστώς με τα ετερόφυλα ζευγάρια. Αυτό ήταν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα 

που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. 

Αυτά και άλλα μέτρα που ενισχύουν τα δικαιώματα των γυναικών ως ισότιμα άτομα, ικανά 

να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, και που αναγνωρίζουν τα ίσα 



δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης οικογένειας, 

ενισχύουν την αλληλεγγύη του εργαζόμενου λαού και συνεπώς την ενότητα του 

εργαζόμενου λαού στην Κούβα. Αυτή η ενότητα των εκμεταλλευόμενων και των 

καταπιεσμένων ήταν και παραμένει ένα μεγάλο εμπόδιο στις προσπάθειες ανατροπής της 

σοσιαλιστικής επανάστασης στην Κούβα. 

Όπως έγραψε η αμερικανική σοσιαλιστική εβδομαδιαία εφημερίδα The Militant σε άρθρο 

της 5ης Σεπτεμβρίου «Αυτό που οι καπιταλιστές ηγέτες των ΗΠΑ δεν μπορούν να 

συγχωρήσουν είναι ότι οι εργάτες και οι αγρότες στην Κούβα ανέλαβαν τα εργοστάσια, τις 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις φυτείες από τα χέρια των αμερικανικών και 

κουβανικών καπιταλιστικών οικογενειών, ίδρυσαν ένα κράτος και μια κυβέρνηση που θα 

υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων,  και αποτελέσει παράδειγμα για 

εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο». 

Το να λέμε την αλήθεια για την Κούβα, για την επαναστατική της διαδικασία, 

συμπεριλαμβανομένου του αγώνα για την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών, 

είναι απαραίτητο για να κερδίσουμε την υποστήριξη μεταξύ των εργαζομένων στην Ελλάδα 

και αλλού σε μια εκστρατεία για να απαιτήσουμε τον τερματισμό του οικονομικού, 

χρηματοπιστωτικού και εμπορικού αποκλεισμού της Ουάσιγκτον κατά του λαού και του 

κράτους της Κούβας. 

Αυτό είναι το καθήκον όλων μας!  Ευχαριστώ. 


