
 ΡΕΡΡΕΘΥΜΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: «Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ», 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΝΑΝΤΙΡΕ              ΑΜ. 67 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2007-2008. 
Η εικόνα του εξώφυλλου είναι μνημείο  της δικαιοσύνης στην Βραζιλία! 



 
 
 
 
 
Την δουλειά μου την αφιερώνω στους δασκάλους μου, Δ. 

Τσουκαλάς(ΑΣΟΕΕ) & Γ. Σταθάκης(ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ), διότι αποτέλεσαν 

πηγή έμπνευσης στα χρόνια των σπουδών μου. Η διδασκαλία τους με 

έκανε να θέσω εύστοχα ερωτήματα στον εαυτό μου , τα οποία εάν δεν 

είχαν βρεθεί στον δρόμο μου ίσως να μην με είχαν προβληματίσει ποτέ,  

και με την προσωπικότητα τους, με έκαναν και αναθεώρησα τον ορισμό 

του δασκάλου. Ότι έχουμε πάρει σε αυτή την ζωή οφείλουμε με κάποιο 

τρόπο να το δώσουμε πίσω.  

Ο κύριος Τσουκαλάς κάποτε είπε το εξής χαρακτηριστικό: ” Υπήρξαν 

δύο- τρεις άνθρωποι που μου έδειξαν τον δρόμο και με βοήθησαν, αυτό 

οφείλω να το δώσω πίσω, είναι υποχρέωση μου”. 

Σας ευχαριστώ! 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For the 30 percent who receive 5 percent - a ray of hope: 
   For the 5 percent who receive 30 percent – a warning.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Erich Fried, “Prayer at Night” (1978) 
 
 
 
 

Where injustice speaks with the voices                                                      
of justice and of power 

where injustice speaks with the voices 
of benevolence and of reason 

where injustice speaks with the voices 
of moderation and of experience 

help us not to become bitter. 
 
 

And if we do despair 
help us to see that we are desperate 

and if we do become bitter 
help us to see that we are becoming bitter 

and if we shrink with fear 
help us to know that it is fear 

despair and bitterness and fear. 
 
 

So that we do not fall 
into the error 

of thinking we have had a new revelation 
and found the great way out 

or the way in 
and that alone had changed us. 
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Εισαγωγή 
 
 
Η Λατινική Αμερική  είναι μία δυναμική, σύνθετη και ταχύτατα μεταβαλλόμενη 

πραγματικότητα στην παγκόσμιο περιβάλλον. Οι κυβερνήσεις της  εναλλάσσονται 

άλλοτε με καθαρή εκλογή μέσω δημοκρατικής ψήφου και άλλοτε με πραξικοπήματα. 

Για να μπορέσει να συλλάβει  κανείς το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί θα πρέπει να κάνει 

μια βαθιά σε πολλαπλά επίπεδα μελέτη. Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να 

συζητήσουμε για όλα τα επίπεδα εκείνα τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε 

στην  διεξαγωγή συμπερασμάτων με σκοπό να κατανοήσουμε καλυτέρα την 

σημερινή πραγματικότητα.  

 
Η πολιτική και η οικονομική ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής είναι 

πολύ διαφορετική σε σχέση με εκείνα των δυτικών χωρών, όπως  Ευρωπαϊκές χώρες, 

ΗΠΑ, Καναδάς κλπ. Για να μπορεί  κάποιος να καταλάβει τις χώρες αυτές και τον 

λαό  τους,  θα πρέπει πρώτα να έχει μελετήσει την οικονομική και πολιτική τους 

ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι κάθε κράτος στην Λατινική Αμερική έχει βιώσει 

δικτατορίες, πραξικοπήματα, οικονομικές κρίσεις και δημοκρατικές περιόδους. Κάθε 

κράτος έχει βιώσει την ανάγκη να αλλάξει την κοινωνική και την  οικονομική δομή 

και τις παραδοσιακές οικονομικές πρακτικές που είχαν μοιράσει την γη σε ένα μικρό 

αριθμό οικογενειών και άφησαν την πλειοψηφεία του λαού χωρίς γη ή χωρίς επαρκής 

μέσα για την επιβίωση τους. Η Λατινική Αμερική έχει βιώσει τις περισσότερες 

επαναστάσεις συγκριτικά με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, και οι συνθήκες διαβίωσης για 

την χαμηλότερες κοινωνικά και οικονομικά τάξεις μπορούμε να πούμε ότι έχουν 

αλλάξει πολύ λίγο από την εποχή της απελευθέρωσης των χωρών  (μετά το 1800).   

 
Ωστόσο η ιστορία και η γνώση της δεν είναι αρκετά για να καταλήξουμε και σε 

συμπεράσματα. Πρέπει να πούμε ότι τα πολιτικά σύμβαντα έχουν επηρεαστεί από τις 

οικονομικές επιδόσεις, και τις εσωτερικές και διεθνής οικονομικές δυνάμεις που 

δρουν στα κράτη αυτά . Έτσι για να μπορεί κάποιος να καταλάβει για την οικονομία 

των χώρων αυτών δεν μπορεί να το πράξει χωρίς να μελετήσει το πολιτικό τους 

σύστημα και αντίστροφα. Η οικονομία των χωρών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις 

απαιτήσεις και την επιβολή του οικονομικού συστήματος σχεδιασμένα με βάση των 

εξαγωγών προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ με εμπορικούς όρους που ευνοούσαν τις 

δεύτερες. Η δομή και η λειτουργία των χωρών τις Λατινικής Αμερικής επηρεάζονταν 



μέχρι πρόσφατα από τις εμπορικές σχέσεις με τα πιο αναπτυγμένα κράτη, με την 

οικονομική, κοινωνική και πολιτική δομή να μεταβάλλονται από το ίδιο παράγοντα. 

Η Λατινική Αμερική έπρεπε να προσαρμοστεί στο διεθνές σύστημα ως παραγωγός 

πρωτόγεννων προϊόντων όπως ζάχαρη, καπνό, καφέ και μπανάνες. Μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο πόλεμο, μια μελέτη που έγινε από την Οικονομική Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για την Λατινική Αμερική, κατέληξε στο πόρισμα ότι τα εμπορικά 

οφέλη των εμπορικών εταίρων που προαναφέραμε, ήταν μεγαλύτερα από τι για τα 

κράτη της Λατινικής Αμερικής . Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι θεωρίες εξάρτησης 

που αναπτύχθηκαν εκείνη την εποχή προέκυψαν ακριβώς από την μελέτη του πιο 

πάνω φαινόμενου.   Όπως ο Μαρξ πίστευε, οι οικονομικές σχέσεις  δημιουργούν την 

κοινωνική βάση. Για να κατανοήσουμε την  κοινωνική βάση  πρέπει οι οικονομικές 

σχέσεις να μελετηθούν προσεχτικά. Από την άλλη για να μελετηθούν σωστά οι 

τελευταίες, πρέπει να συνοδεύονται από μια ανάλογη μελέτη όσον αφορά την 

κουλτούρα, την σχέση μεταξύ τάξεων, τις κοινωνικές διακρίσεις όπως είναι ο 

ρατσισμός κλπ.  

Οι πολιτικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι  η πολιτική αφορά την δύναμη και την 

επιρροή καθώς και πώς αυτά εν τέλει διαχέονται στην κοινωνία. Όπως γνωρίζουμε ο 

τρόπος κατανομής του πλούτου σε μια κοινωνία καθορίζει και το ποιος θα ασκεί 

επιρροή σε αυτήν. Η ύπαρξη των οικονομικών ελίτ στις χώρες που θα μελετήσουμε, 

και η συγκέντρωση του πλούτου συνδέεται άμεσα με την διαμόρφωση οικονομικών 

συνθηκών που να  προωθούν τα δικά τους συμφέροντα.   Απ’ την άλλη  το 

μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας. Αυτό μέχρι και τα 

τέλη της δεκαετίας του 90’. Στα τέλη αυτής της δεκαετίας κάνει την εμφάνιση της ένα 

νέο πολιτικό ρεύμα . Παρατηρείτε το εξής πολιτικό φαινόμενο, η εξουσία περνάει στα 

χέρια προέδρων οι οποίοι προέρχονται από τον χώρο της αριστεράς. Αυτό, όπως είναι 

λογικό, αλλάζει πολλά δεδομένα, όχι μόνο για τη πορεία των χωρών αυτών όσο 

αφορά τα εσωτερικά δρώμενα αλλά και για το διεθνές πολιτικό πλαίσιο. Πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι στις χώρες που διαθέτουν αριστερό πρόεδρο ανήκει και η 

Ουρουγουάη και πρόσφατα στην λίστα εντάχθηκε και η Γουατεμάλα. Τις δύο 

τελευταίες δεν τις εξετάζουμε στην τρέχουσα εργασία.    

Το νέο αυτό  πολιτικό τοπίο δημιουργεί αλλαγές στις σχέσεις των χωρών αυτών 

με τρίτες χώρες, αλλά παράλληλα δημιουργεί και μια ελπίδα για τους φτωχούς της 

Βολιβίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Νικαράγουας, της Χιλής, του 

Εκουαντόρ, και της Βενεζουέλας.  



Στην τρέχουσα μελέτη εξετάσουμε τους λόγους ανόδου του φαινόμενου, θα 

προσπαθήσουμε να απαντήσουμε  στην ερώτηση γιατί το φαινόμενο κάνει την 

εμφάνιση του στην τρέχουσα χρονική περίοδο και κάτω από ποιες συνθήκες 

συμβαίνει αυτό. Το φαινόμενο έχει διττή ερμηνεία. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό 

είναι οικονομικού και πολιτικού χαρακτήρα και για τον λόγω αυτό στην πρώτη 

ενότητα παρουσιάζουμε το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο κυμαίνονται οι 

συγκεκριμένες χώρες χωρίς να παραλείψουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή 

των οικονομιών αυτών από τον καιρό των αποικιοκρατιών έως τις μέρες μας. Στην 

δεύτερη ενότητα εξετάζουμε το πολιτικό σύστημα των χωρών από τότε που 

κηρυχθήκαν ανεξάρτητα κράτη ( αρχές του 19ου αιώνα) έως τις μέρες μας, 

παρουσιάζοντας λεπτομερειακά τις μεταβολές του συστήματος κατά την διάρκεια 

των χρόνων και τα οποιαδήποτε προβλήματα αυτό είχα να αντιμετωπίσει. Στην τρίτη 

ενότητα παρουσιάζουμε λεπτομερειακά την κοινωνική δομή των χωρών που θα μας 

βοηθήσει να κατανοήσουμε τις δύο προηγούμενες  ενότητες. Στην τέταρτη ενότητα 

απαντάμε στις ερωτήσεις που θέτουμε στην αρχή  και παρουσιάζουμε την πολιτική 

και οικονομική ατζέντα των προέδρων. Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα 

παρουσιάζουμε τις σχέσεις των χωρών με τον υπόλοιπο κόσμο και τι σημαίνει η 

άνοδος αριστερών προέδρων για την πορεία των διπλωματικών, και εμπορικών 

σχέσεων η άνοδος τους στην εξουσία.               



Ενότητα 1η: Οικονομική κατάσταση των χωρών και 
φυσικά πλούτη. 

Η οικονομική ιστορία των χωρών. 
Η οικονομική πορεία της Λατινικής Αμερικής από την ανεξαρτησία της,  είναι 

γεμάτη εκπλήξεις. Παρόλο την αφθονία σε φυσικό πλούτο και πρόσφορο έδαφος για 

αγροτικές καλλιέργειες, και αφού έχουν συμπληρωθεί σχεδόν δυο αιώνες από την 

απελευθέρωση από τις αποικιοκρατίες, κανένα από τα κράτη της δεν έχει πετύχει να 

θεωρείται οικονομικά τόσο αναπτυγμένο ούτως ώστε να αποτελεί παγκόσμια 

οικονομική δύναμη.  Επιπλέον, το χάσμα στο βιοτικό  επίπεδο της Λατινικής 

Αμερικής με  εκείνο των αναπτυγμένων χωρών  βαθαίνει με αυξανόμενο ρυθμό από 

τις αρχές του 19ου αιώνα, τότε που η Λατινική Αμερική είχε όλες τις δυνατότητες να  

αναπτυχθεί οικονομικά. 

Παρόλο την απόκτηση της ανεξαρτησίας τους οι χώρες της Λατινικής Αμερικής 

συνέχισαν να πορεύονται σε έναν κόσμο που τους κανόνες οικονομικής ανταλλαγής 

τους διαμόρφωναν άλλοι. Μη μπορώντας να εισχωρήσουν στον κύκλο των 

αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, η Λατινική Αμερική παρέμεινε στην 

περιφέρεια του συστήματος, και δεχόταν ουσιαστικά τις εξωτερικές επιδράσεις του, 

οι οποίες με την σειρά τους είχαν οπισθοδρομικά  αποτελέσματα για την εξέλιξη των 

χωρών. Αναλυτικά οι εμπορικές σχέσεις, επενδύσεις, η συσσώρευση του δημόσιου 

χρέους, και ο βαθμός της τεχνολογικής προόδου  ήταν πάντα εξαρτημένα από 

οικονομικές δυνάμεις με τις οποίες η Λατινική Αμερική είχε πάντα μια σχέση 

εξάρτησης.  Ακόμη και κατά την διάρκεια της περιόδου της ενδογενής ανάπτυξης 

όπως θα αναφέρουμε πιο κάτω, η δυνατότητα της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων 

παρέμεινε ισχυρή.  

Ο περιφερειακός χαρακτήρας των χωρών της Λατινικής Αμερικής προβαλλόταν 

συχνά ως η κύρια αιτία για την υπανάπτυξη τους. Παρόλα αυτά η ιστορία έχει δείξει 

ότι άλλες χώρες, οι οποίες αντιμετώπισαν τους ίδιους περιορισμούς, κατάφεραν να 

μετατρέψουν τις συνθήκες των οικονομιών τους και  μπόρεσαν εν τέλει να 

σημειώσουν σημαντική οικονομική πρόοδο. Χειροπιαστό παράδειγμα αυτού είναι οι 

ΗΠΑ, οι οποίες από μια περιφερειακή χώρα  στις αρχές του 19ου αιώνα μέσω της 

παραγωγικής επανάστασης βασιζόμενη κυρίως σε τεχνολογία και επενδύσεις, 

κατάφεραν  μέχρι το τέλος του ιδίου αιώνα να ανταγωνίζονται  την Μεγάλη 

Βρετανία. Άλλα  παραδείγματα  χωρών που τα κατάφεραν εξίσου ικανοποιητικά  
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είναι οι Σκανδιναβικές χώρες, οι οικονομίες τους έκαναν εμπορικό άλμα στις αρχές 

του 20ου  αιώνα.  

Μεμονωμένα κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές  θα λαμβανόταν ως ειδική, 

συγκεντρωτικά όμως δείχνει ότι τελικά ο στόχος για οικονομική ανάπτυξη  δεν είναι 

κάτι το ακατόρθωτο. Για τον λόγω αυτό, η Λατινική Αμερική θα πρέπει να πάρει 

παραδείγματα από την παγκόσμια οικονομική ιστορία. Η οικονομική ανάπτυξη της 

Λατινικής Αμερικής από την ανεξαρτησία των χωρών, χωρίζεται σε τρεις περιόδους. 

Η πρώτη αφορά το εμπόριο των χωρών σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, το οποίο 

έφτασε στο απόγειο του στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα και γνώρισε την 

απόλυτη παρακμή  με το κραχ του 29’. Η δεύτερη φάση αναφέρεται στην περίοδο 

εσωστρεφείας που ακολούθησε με την υποκατάσταση των εισαγωγών, ξεκίνησε στις 

περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής αμέσως μετά το τέλος του 2ου 

Παγκοσμίου πολέμου. Ως τρίτη φάση αναφέρεται  η εποχή προώθησης εξαγωγών των 

μη παραδοσιακών προϊόντων, η οποία ξεκίνησε δειλά το 1970 και έγινε κυρίαρχη 

εμπορική πολιτική μετά την δημοσιονομική κρίση που αντιμετώπισαν  οι 

συγκεκριμένες χώρες το 1980.Από τότε όλες οι χώρες στράφηκαν σε φιλελεύθερες 

οικονομικές πολιτικές.  

Το εγχείρημα για την προώθηση μη παραδοσιακών προϊόντων, οι αλλαγές στην 

βιομηχανική δομή σε συνδυασμό με εμπορικούς εταίρους  που διέθεταν παγκόσμια 

οικονομική και πολιτική δύναμη μαζί με διορθώσεις στην τεχνολογία η οποία 

κατάφερνε την μικρότερη ποσότητα χρήσης εισροής για κάθε μονάδα παραγομένης 

εκροής, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της τρίτης περιόδου.  

Πρώτη περίοδος:1820-1928.   
Η πρώτη περίοδος συμπίπτει χρονολογικά με την απελευθέρωση των χωρών. Η 

οικονομική τους ανάπτυξη σε αυτή την φάση βασίστηκε σε πρώτης ανάγκης 

προϊόντα. Η γρήγορη ανάπτυξη αναμενόταν να μετατρέψει ολόκληρη την οικονομία, 

καταφέρνοντας έτσι να αυξήσει   την παραγωγικότητα στον μη εμπορικό τομέα της 

οικονομίας που με την σειρά του θα οδηγούσε  σε αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. Κρίνοντας απ’ τα δεδομένα  το αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν συνέβη, η 

αύξηση του όγκου των  εξαγωγών δεν  οδήγησε σε ανάπτυξη.  Το 1920, έναν αιώνα 

σχεδόν μετά από πειραματισμούς με διάφορα προϊόντα, οι περισσότερες χώρες τις 

Λατινικής Αμερικής είχαν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο σε ρυθμούς ανάπτυξης. 

Αντίθετα σε κάποιες περιπτώσεις το βιοτικό επίπεδο σημείωσε ακόμα και μείωση.      
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Πίνακας1.1 Ετήσιο ρυθμός αύξησης του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ από το 1820 έως το 

1928( σε ποσοστό). Τα στοιχεία αναφέρονται έως το έτος 1928 με αποτέλεσμα ο 

ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης να έχει υπολογιστεί για πάνω από 100 χρόνια. 

Πηγή:“The Economic History of Latin America Since Independence”, Victor Bulmer-

Thomas, Cambridge Latin American Studies, pp-413. 

                                      
GDP per head από 1820(σε τιμές του 

1970) σε $ Χώρα 
GDP per 
head το 

1928 150 200 250 300 
Αργεντινή 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 
Βολιβία 

Λ. Αμερική 

571 
160 
501 
121 
189 
197 
223 
264 

1.3 
0.1 
1.2 
-0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.6 

1.1 
-0.2 
0.9 
-0.5 

0 
0 

0.1 
0.3 

0.8 
-0.4 
0.7 
-0.7 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.1 

0.6 
-0.6 
0.5 
-0.9 
-0.4 
-0.4 
-0.3 
-0.1 

  
Όπως φαίνεται και στο πίνακα 1.1 μέχρι το τέλος του 1920 η αύξηση του κατά 

κεφαλήν εγχώριου προϊόντος κυμαίνεται από 121$ σε 592$( προσαρμοσμένες σε 

τιμές του 1970). Το κατά κεφαλήν εισόδημα από την ανεξαρτησία έχει  μειωθεί από 

300$ σε 100$ .  

Παράγοντας πού συνέβαλε  στην αποτυχία της προσπάθειας αύξησης του 

εμπορικού όγκου είναι η μη δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών, καθώς οι εξαγωγές 

αυτής της περιόδου ήταν προϊόντα που παρήγαγε ο πρωτογενής τομέας της 

οικονομίας και για να αλλάξει η ζήτηση για αυτά θα πρέπει να συντρέχουν ειδικοί 

λόγοι( όπως πχ ένας πόλεμος ή οικονομική ευημερία σε διεθνή επίπεδο)! Πρέπει να 

προσθέσουμε ότι  η αύξηση των εξαγωγών, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, ήταν 

κυκλική μέχρι το συγκεντρωτικό μπουμ που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα. 

 Έτσι, στο πρώτο μισό του αιώνα που ακολούθησε μετά την απελευθέρωση, οι 

χώρες της Λατινικής Αμερικής απέτυχαν  να εκμεταλλευτούν  τις εμπορικές 

ευκαιρίες  που παρουσιαστήκαν, αυτό διότι: 

1. Γινόταν  προσπάθεια προώθησης προϊόντων τα οποία δεν συγκέντρωναν το 

ενδιαφέρον των εμπορικών εταίρων τους. 

2.  Εξαιτίας της κακής δομής του εμπορικού συστήματος. 
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Εκτός από τα προβλήματα του εμπορικού τομέα που προέκυπταν από την πλευρά 

των εξαγωγών, άλλος ένας παράγοντας  που επιβράδυνε τον εμπορικό τομέα είναι το 

γεγονός ότι την περίοδο εκείνη έχουμε σημαντική αύξηση της εγχώριας αγοράς, 

πράγμα το οποίο συνοδευόταν με αύξηση της ζήτησης για εισαγωγές με αποτέλεσμα 

να έχουμε χειροτέρευση του εμπορικού ισοζυγίου.  

Πίνακας 1.2:Ετήσια μέση αύξηση των εξαγωγών και αύξηση αγοραστικής 

δύναμης( σε ποσοστιαία βάση). .  

Πηγή:  “The Economic History of Latin America Since Independence”, Victor 

Bulmer-Thomas, Cambridge Latin American Studies, pp-65. 

Μέση αύξηση εξαγωγών και αγοραστική δύναμη.  ΧΩΡΑ 
1850-1870 1870-1890 1890-1912 

Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 
Λ. Αμερική 

4.9 
2.8 
4.3 
4,6 
4.9 
0.8 
4.6 
4.5 

4.1 
2.0 
3.5 
3.8 
4.1 
0 

3.8 
3.7 

6.7 
2.3 
2.5 
3.3 
1.7 
6.1 
2.4 
2.7 

8.2 
3.8 
4.0 
4.8 
3.2 
7.6 
3.9 
4.2 

6.7 
2.5 
4.3 
5.0 
3.9 
2.3 
1.2 
4.5 

5.4 
1.2 
3.0 
3.7 
2.6 
1.0 
-0.1 
  3.2 

 
 

Δεύτερη περίοδος:1930-1980 
Στην δεύτερη περίοδο, την ονομαζόμενη περίοδος  “εσωστρεφείας”, η Λατινική 

Αμερική άλλαξε οικονομική πολιτική. Οι τάσεις για οικονομική εσωστρέφεια ήταν 

συνέπεια της ταραχής που προκλήθηκε στις διεθνής αγορές μετά το 1913. Το 

πρόβλημα ήταν ότι η συγκεκριμένη περίοδος ξεκίνησε κάπως αργά στην Λατινική 

Αμερική και διήρκησε για πολλά χρόνια. Το 1930 αλλά ακόμα και το 1940 η 

προώθηση των εξαγωγών θεωρούταν μια μέθοδος αποτελεσματική μακροχρόνια για 

την επίτευξη οικονομικών στόχων, και για αυτό τον λόγω η εσωστρέφεια ήταν 

ανεπιθύμητη οικονομική πολιτική για τα περισσότερα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τα κράτη της Λατινικής Αμερικής εφάρμοσαν την «οικονομική εσωστρεφείας» σε 

μια περίοδο όπου το παγκόσμιο εμπόριο διέθετε  όλες τις προϋποθέσεις να πετύχει 

και να αναπτύσσεται, μιλάμε για το χρονικό διάστημα αμέσως μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο. Το κόστος ευκαιρίας για το μοντέλο εσωστρεφείας εκείνη την 

εποχή ήταν υψηλό, καθώς τα πλεονεκτήματα που μπορούσαν να προσκομιστούν  από 

την εξειδίκευση των συντελεστών παραγωγής ήταν τεράστια. 
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Με το ξέσπασμα του 1ου  παγκοσμίου πολέμου διαμορφώνεται η τάση για 

εξαγωγές μηχανημάτων, γεγονός που δεν βοηθούσε το εμπόριο των χωρών της 

Λατινικής Αμερικής, οι οποίες βρέθηκαν να είναι εξαρτημένες από τις εισαγωγές που 

έκαναν. Στην λίστα των εξαγωγών κυρίαρχη θέση είχε η βιομηχανία βαμβακιού. Τα 

εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν ήταν πολλά πριν τα σύγχρονα μηχανήματα  

γίνουν το κυριότερο είδος εμπορίου. Η προσφορά της ηλεκτρικής ενεργείας ήταν 

ανεπαρκής, το μεταφορικό κόστος για τις εισροές τεράστιο, και σίγουρα έπρεπε για 

γίνει εκσυγχρονισμός μηχανικού εξοπλισμού και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής. 

Αντικειμενικά  το πρόβλημα δεν το αντιμετώπιζαν μόνο οι χώρες της Λατινικής 

Αμερικής, η διαφορά είναι ότι την εποχή εκείνη ευημερούσε η Ρικαρντιανή θεωρία  

του συγκριτικού πλεονεκτήματος  και η εισαγωγή μηχανικού εξοπλισμού  

αποτελούσε μια βέλτιστη λύση. Η χρήση προστατευτικών μεθόδων στο εμπόριο ήταν 

μια συνηθισμένη τακτική της εποχής, πράγμα που προκαλούσε διακυμάνσεις στο 

επίπεδο το πραγματικού επιτοκίου. Οι διακυμάνσεις στο επίπεδο του επιτοκίου δεν 

διευκόλυναν την μείωση του κόστους των εισαγωγών, απ’ την άλλη παράλληλα 

έχουμε  εκτεταμένη ζήτηση για αυτό το είδος εισαγωγών. 

 Εκεί όπου η σύγχρονη βιομηχανία συγκεντρώνονταν παράλληλα εμφανίζονταν  

και υψηλά κόστη και όλο αυτό οδηγούσε σε αναποτελεσματικότητες.. Έχουμε την 

υποκατάσταση των εξαγομένων  προϊόντων που απαιτούσαν μεγάλο μερίδιο του 

συντελεστή εργασία για την παραγωγή τους, με προϊόντα που απαιτούσαν 

περισσότερο κεφάλαιο στην παραγωγική τους. Η Λατινική Αμερική κάθε άλλο παρά 

εξοικειωμένη ήταν με τα νέα αυτά προϊόντα. Εκτός απ’ την επίτευξη στην εξαγωγή 

βαμβακιού  σε παγκόσμιες τιμές ,τα επιτεύγματα της βιομηχανίας της υφαντουργίας 

στην Λατινική Αμερική δεν μπορούσαν να καλύψουν το χάσμα που είχε 

δημιουργηθεί εξαιτίας του περιορισμού των εξαγωγών με συνέπεια να έχουμε 

συνεχόμενα ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο των χωρών.   

Η μόνη χώρα που σημείωσε θετικά αποτελέσματα στο εμπόριο την πρώτη 

περίοδο ήταν η Αργεντινή, η οποία όφειλε αυτή την δυνατότητα στην εξαγωγή 

κρέατος, αλευριού, αλλά και μαλλιού.  Το παράδειγμα της Αργεντινής έδειξε ότι ο 

δρόμος μέσω των εξαγωγών μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη τις συγκεκριμένες 

χώρες. Για την ακρίβεια η Αργεντινή ξεκίνησε με σχετική καθυστέρηση την 

διεύρυνση των εξαγωγών της, και έγιναν λάθη όσον αφορά τον αρχικό τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος εξαγωγών, αλλά αυτά ξεπεράστηκαν σχετικά γρήγορα. 

Οι περισσότερες χώρες τις Λατινικής Αμερικής που προσπάθησαν να βγουν από το 
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σύστημα περιφερειοποιήσεις στις αρχές του 20ου αιώνα είχαν ως παράδειγμα την 

Αργεντινή, στοχεύοντας στην επίτευξη πληθώρας εξαγωγών και πρόσβαση σε 

διάφορες αγορές. Παρόλο το χαμηλό επίπεδο βιομηχανοποίησης της η Αργεντινή 

πέτυχε υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο  ήταν και η αιτία προσέλκυσης 

μεταναστών απ’ όλο τον κόσμο.  

Πίνακας 1.3: Όγκος εξαγωγών για κάθε είδος.  

Πηγή: “The Economic History of Latin America Since Independence”, Victor 

Bulmer-Thomas, Cambridge Latin American Studies, pp-128.  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 1965 1970 1975 
Βασικά προϊόντα και σπάνια μέταλλα 

 
8.8 

 
8.0    10.0 

 
1. Τρόφιμα & κτηνοτροφία 
2. Ποτά &Καπνός 
3. Ακατέργαστες ύλες 
4. Καύσιμα& προϊόντα καυσίμων 
5. Ζωτικά & Φυτικά προϊόντα 
Σύνολο 

 

7.6 
13.9 
13.9 

 
13.3 

     72.9 
 

    12.2 
     9.9 
    14.0 
     
    14.6 

   57.6 

8.5 
8.2 

16.7 
      
   16.6 
    54.2 

 

Βιομηχανικά προϊόντα 
Χημικά προϊόντα 

 

36.1 
15.6 

48.2 
18.0 

 
53.9 
27.1 

 
Βιομηχανικά προϊόντα 
κατηγοριοποιημένα ως προς το υλικό 
Μηχανήματα & μεταφορικός 
εξοπλισμός 
Ανάμεικτα προϊόντα 
Σύνολο 

      
 
     70.2 
 
     70.0 
      27.5 
      

  
 
    51.0 

 
    55.2 

38.9 
 

 
 

    52.6 
     
    38.5 

16.4 
 

 
Παρόλο που η Αργεντινή μπόρεσε να πετύχει καλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην 

πρώτη φάση δεν μπορούμε να πούμε ότι συνέβη το ίδιο και στην δεύτερη φάση. Ο 

αγροτικός προστατευτισμός, μια πολιτική που ακολουθήθηκε από τις αναπτυγμένες 

χώρες έβλαψε το εμπόριο της Αργεντινής. Αλλά δεν ήταν αυτός ο κύριος λόγος που 

οδήγησε στον εκτροχιασμό της απ’ τις καλές οικονομικές επιδόσεις. Τα λάθη στην 

άσκηση πολιτικής ήταν ο κυριότερος λόγος που οδήγησαν στην κατάρρευση 

οποιασδήποτε οικονομικής προσπάθειας στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο 

παγκόσμιων πολέμων.   
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Συνολικά,  παρόλο πού το κόστος της οικονομικής εσωστρεφείας ήταν υψηλό 

καθώς την περίοδο αυτή έχουμε την ακριβώς αντίθετη τάση στο διεθνές εμπόριο, τα 

οφέλη αρχικά ήταν ενθαρρυντικά. Το πραγματικό ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα  ( 

πίνακας 1.2) αυξήθηκε για όλες τις χώρες συγκριτικά με τον πίνακα που παρουσίαζε 

την προηγούμενη ακριβώς φάση. Πολλές πέτυχαν  μέχρι και 1.5% ετήσια αύξηση του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος μέχρι και το 1980. Στις αναπτυγμένες χώρες τα επιτόκια 

βρισκόντουσαν κοντά στο 2% για τις ΗΠΑ, και στο 3%  των πρόσφατα 

βιομηχανοποιημένων  Ευρωπαϊκών χώρων. 

Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα μόνο η Βραζιλία και η Βενεζουέλα 

σημείωσαν  μια επαρκή αύξηση του κατά  κεφαλήν εισοδήματος. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό είναι ότι καμία από τις χώρες που πέτυχε καλές οικονομικές 

επιδόσεις στην πρώτη περίοδο δεν πέτυχε το ίδιο και στην δεύτερη περίοδο. Στα τέλη 

της δεύτερης περιόδου,  η Αργεντινή, και η Χιλή πέτυχαν επίπεδα ανάπτυξης κοντά 

στο 3% σε ετήσια βάση, και υπήρχαν δυνατότητες να πετύχουν οικονομικές επιδόσεις 

κοντά με εκείνες των αναπτυγμένων χωρών τουλάχιστον πριν το ξέσπασμα των 

δημοσιονομικών κρίσεων. 

Ωστόσο στην δεύτερη φάση κύριο προτέρημα όλων σχεδόν των χώρων ήταν η 

βιομηχανοποίηση. Χαρακτηριστικό του στόχου ήταν τα προστατευτικά μέτρα για την 

δημιουργία και επέκταση νηπιακής βιομηχανίας. Τα προστατευτικά μέτρα 

αποσκοπούσαν στην ενθάρρυνση της εγχώριας παραγωγής και σταδιακά στην 

υποκατάσταση των εισαγωγών με εγχώρια βιομηχανικά προϊόντα. Το λάθος σε όλη 

αυτή την προσπάθεια βρίσκεται ίσως στο σημείο ότι οι κυβερνήσεις δεν παρέμβαιναν 

στην εγχώρια αγορά, και δεν λάμβαναν  άμεσα μέτρα για την εξυγίανση της.  Τα 

προστατευτικά μέτρα ουσιαστικά δεν ωφελούσαν το σύνολο του πληθυσμού αλλά μια 

μερίδα του, και αυτό διότι οι αγορές είχαν ολιγοπωλιακή και μονοπωλιακή μορφή με 

την κρατική παρέμβαση να είναι σχεδόν ανύπαρκτη.   

 

Πίνακας 1.4. Ετήσια αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος από το 1928 έως 

το 1980( σε ποσοστιαία βάση).  

 

Πηγή: “The Economic History of Latin America Since Independence”, Victor 

Bulmer-Thomas, Cambridge Latin American Studies, pp-417. 
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Χώρες Ετήσια αύξηση του Κεφαλήν 
εισοδήματος(%)  

Αργεντινή 
Βραζιλία 
Χιλή 

Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 
Βολιβία 

Εκουαντόρ 
Λ. Αμερική 

1.2 
2.9 
1.3 
0.8 
3.6 
0.6 
1.6 
2.1 

 
 

Τα ολιγοπώλια πραγματοποιούσαν τεράστια κέρδη λόγω της υψηλής απόδοσης 

κεφαλαίου στους περισσότερους τομείς της βιομηχανίας, πράγμα το οποίο 

αποτελούσε κίνητρο και για εγχώριους και ξένους επενδυτές, αλλά δεν οδηγούσε σε 

ίδια επίπεδα  R&D με εκείνο των αναπτυγμένων χωρών. Οι θυγατρικές των 

πολυεθνικών  εταιριών δεν αντιμετώπιζαν καμία απειλή όσον αφορά την κυριαρχία 

τους στην αγορά. Οι εγχώριες επιχειρήσεις απλά ακολουθούσαν τα βήματα των 

πολυεθνικών εταιρών.  Έρευνες που έγιναν όσο αφορά την μεγέθυνση έδειξαν ότι η 

παραγωγικότητα του κεφαλαίου κατά την διάρκεια της περιόδου έμεινε σχεδόν 

αμετάβλητη. 

Όλο αυτό ήταν  μια ανεπαρκής βάση για την μετακίνηση του βιομηχανικού 

προϊόντος στην παγκόσμια αγορά, καθώς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο έχουμε 

τεράστια συγκέντρωση αυτού του είδους προϊόντων στο διεθνές εμπόριο με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη προσφορά. Την ίδια χρονική περίοδο η Ανατολική 

Ασία με γρήγορων ρυθμούς  αυξάνει το μερίδιο των εξαγωγών της σε αυτού του 

τύπου προϊόντα καθώς παράλληλα πετυχαίνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.  

Το εγχείρημα ενοποίησης των χωρών το 1960 ήταν μια προσπάθεια να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια που δημιούργησε η εφαρμογή της εσωστρεφής πολιτικής. 

Εμπνευσμένοι από τα επιτεύγματα της ΕΟΚ , η αντίστοιχη εκδοχή της Λατινικής 

Αμερικής δεν διέθετε  πολιτικό στόχο και όραμα όπως η ΕΟΚ. Η θυσία της κρατικής 

ανεξαρτησίας για διάφορα ζωτικής σημασίας ζητήματα που έγινε στην ΕΟΚ, όπως  

κοινός φόρος κατανάλωσης και κοινή φορολογία σε εισαγόμενα προϊόντα ήταν 

ουσιαστικά το τίμημα που έπρεπε να πληρώσουν οι Ευρωπαϊκές χώρες για να 

εξασφαλίσουν την εθνική ασφάλεια και τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες στα 

βιομηχανικά προϊόντα.  
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Το τέλος της δεύτερης περιόδου δεν δείχνει ότι ο αρχικός στόχος έχει επιτευχθεί, 

όχι τουλάχιστον στο επιθυμητό επίπεδο.  

Τρίτη περίοδος:1980-και μετά.  
Εάν με το Κραχ του 29’ έχουμε το τέλος της πρώτης περιόδου, η κρίση του 

δημοσιονομικού τομέα το 1980 καθόρισε ουσιαστικά το τέλος της περιόδου 

εσωστρέφειας. Κανένα πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο  δεν μπορούσε να 

εξασφαλίσει τα υπέρογκα ποσά που χρειαζόντουσαν για να καλυφθεί το δημόσιο 

χρέος. Τα κράτη έλαβαν διάφορα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση μέσα σε αυτά και την ενίσχυση μη παραδοσιακών προϊόντων στο 

εμπόριο. Το ποσοστό των εξαγωγών σε σχέση με το GDP ξεκίνησε και πάλη να 

αυξάνεται. Εδώ ουσιαστικά σημειώνεται και το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. 

Μερικά από τα προβλήματα που συνόδευσαν την περίοδο αυτή είναι  ότι οι 

οικονομικά πιο πετυχημένες  χώρες τις Λατινικής Αμερικής κατά την διάρκεια της 

δεύτερης περιόδου (Βραζιλία) αντιμετώπισαν μεγαλύτερο πρόβλημα να αποδεχτούν 

επιμορφωτικά μέτρα, τα οποία επέβαλε το νέο μοντέλο. Πολλά από τα μη 

παραδοσιακά προϊόντα που προώθησε το μοντέλο, πολύ γρήγορα κατέληξαν να 

γίνουν παραδοσιακά 

Η δεύτερη φάση συνοδεύτηκε με πληθωριστικές τάσεις, έτσι τα μέτρα που 

πάρθηκαν στην Τρίτη φάση αφορούσαν την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 

Οι σχεδιαστές της τρίτης φάσης έστρεψαν την προσοχή τους στην αντιμετώπιση 

πληθωριστικών πιέσεων. Η σχετική μείωση της σημασίας της ξένης προσφοράς και η 

απόλυτη μείωση εισαγομένων καταναλωτικών προϊόντων, σήμαινε ότι η έλλειψη 

νομισματικής πειθαρχίας ήταν προτιμότερη να έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση των 

εγχώριων τιμών. Η νομισματική λύση που δόθηκε ήταν ορθολογική νομισματική 

πολιτική και ευελιξία τιμών. 

Πριν και τα μέσα της δεκαετίας του 70’  οι χώρες μπόρεσαν να διατηρήσουν 

χαμηλό επίπεδο πληθωρισμού και συναλλαγματική σταθερότητα. Από τα μέσα της 

δεκαετίας αυτής, οι περισσότερες χώρες μπήκαν σε τροχιά συνεχόμενης αύξησης 

πληθωρισμού, για να καταλήξουν στον υπερπληθωρισμό. Ο συνδυασμός 

πληθωρισμού και υψηλού δημόσιου χρέους, οδήγησε σε σοβαρή οικονομική κρίση η 

οποία συνοδεύτηκε από την αύξηση των τιμών. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό 

ήταν δύσκολο να σπάσουν, με συνέπεια η αδρανοποίηση του πληθωρισμού 
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αποτελούσε το μεγαλύτερο πρόβλημα των χωρών. Η εισοδηματική ανισότητα 

διευρύνθηκε και το μεγαλύτερο ποσοστό το πληθυσμού ζούσε σε επίπεδο φτώχειας. 

Πρέπει τα διευκρινίσουμε ότι η  φτώχεια και οι ανισότητες χαρακτήριζαν πάντα 

τις χώρες της Λατινικής Αμερικής από την πρώτη περίοδο. Γεγονός είναι το χάσμα 

που υπήρχε μεταξύ  του επίπεδου διαβίωσης του φτωχού και  του πλούσιου 

πληθυσμού εκβάθυνε. Το παραπάνω θα το συζητήσουμε και στην συνέχεια πιο 

λεπτομερειακά αλλά αυτό που πρέπει να ειπωθεί εξαρχής είναι ότι η ανισομερή 

κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου είχε ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση 

της εξουσίας σε συγκεκριμένη μερίδα του πληθυσμού, και το κράτος να εξυπηρετεί 

τα οικονομικά συμφέροντα της οικονομικά, της εγχώριας ελίτ .Πριν το 80’  υπήρχαν 

κενά μεταξύ των ιδιωτικών επενδύσεων και του επιπέδου δημιουργίας κεφαλαίου, και 

αυτό μεγάλωνε το κόστος επένδυσης. Το κενό αυτό κλήθηκε να καλύψει ο δημόσιος 

τομέας  από την μεταπολεμική εποχή και μετά, με αποτέλεσμα να φτάσει το δημόσιο 

χρέος το επίπεδο που είχε φτάσει  στις αρχές της δεκαετίας του 80’.  

 Ανακεφαλαίωση των τριών  περιόδων:  
Στην πρώτη περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης παρουσιάστηκε μια ευκαιρία να  

επιλυθεί το πρόβλημα της ανισότητας. Με το μοντέλο που ακολουθήθηκε είχε ως 

στόχο την αύξηση των εξαγωγών για προϊόντα πρώτης ανάγκης, τα οποία είχαν ως 

κύριο παραγωγικό συντελεστή την εργασία .Το κεφάλαιο την εποχή εκείνη ήταν 

σπάνιος παραγωγικός συντελεστής με τους ιδιοκτήτες γης να είναι ουσιαστικά οι 

ιδιοκτήτες του νέου κεφαλαίου, ελέγχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αύξηση του 

όγκου των εξαγωγών. Η αγορά εργασίας αποτελούσε αντικείμενο εξαναγκασμού, και 

ήταν υποχρεωμένη να παράγει μια εργατική δύναμη για τις συνεχόμενες διευρύνσεις 

σε τομείς τις οικονομίας σε ένα δεδομένο πραγματικό μισθό ή αλλιώς σε ένα 

κατώτερο μισθό.   

Η δεύτερη περίοδος, «οικονομική εσωστρέφεια», αρχικά ήλπιζε  στην ενίσχυση 

δικαιότερης διανομής του εισοδήματος. Η αλλαγή θέσης από χαμηλής 

παραγωγικότητας αγροτικά προϊόντα και βιομηχανία βαμβακιού, σε τομείς 

προστατευμένα μέσο δασμών, σε συνδυασμό την ανάπτυξη αστικών εμπορικών 

οργανώσεων και την αύξηση των πολιτικών κομμάτων δημιούργησε το κατάλληλο 

περιβάλλον για την επίτευξη του. Παρόλα αυτά η ύπαρξη πλεονάσματος εργατικής 

δύναμης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο  εξαφάνισε σχεδόν την μικρή πρόοδο 

που είχε σημειωθεί. Στο τέλος της περιόδου το εισόδημα και ο πλούτος είχαν 
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συγκεντρωθεί στα υψηλοτέρα εισοδηματικά στρώματα  και ο συντελεστής  Gini 

αυξανόταν με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς.  

Στην Τρίτη περίοδο, έγινε προσπάθεια προώθησης των εξαγωγών. Όπως και η 

περιουσία της Καθολικής Εκκλησιάς του 19ο αιώνα, έτσι και το δημόσιο κεφάλαιο 

μεταβιβάστηκε στην ανώτερη τάξη, και μάλιστα με αμφιλεγόμενο τρόπο. Πολλές 

δημόσιες επιχειρήσεις πουλήθηκαν σε τιμή πολύ πιο χαμηλή από  την  πραγματική 

τους αξία, και πολλές αγοροπωλησίες έγιναν με τρόπο που στοιχειώνονται από 

έλλειψη διαφάνειας. Το χειρότερο απ’ όλα τα επιτεύγματα μπορούμε να πούμε  ότι 

σημειώθηκε στην δημοσιονομική πολιτική. Εξαιτίας της μεγάλης συσχέτισης της με 

την πολιτική των αναπτυγμένων χωρών, η δημοσιονομική πολιτική στην Λατινική 

Αμερική είχε την χειρότερη επίδραση στην αναδιανομή του εισοδήματος. Η άμεση 

φορολογία είχε ναι μεν κάποια αποτελέσματα, αλλά η εξάρτηση του συστήματος από 

την έμμεση φορολογία έδινε στην δημοσιονομική πολιτική έναν οπισθοδρομικό 

χαρακτήρα. Κάθε ελπίδα για δημόσιες δαπάνες με σκοπό την  ενίσχυση του φτωχού 

πληθυσμού αποθαρρυνόταν από την ικανότητα της υψηλής τάξης να προσκομίζει τα 

οφέλη από τις δαπάνες για την υγεία, εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλιση. Τα 

χαμηλότερα στρώματα παρέμειναν και πάλι εκτός του συστήματος, χωρίς πολιτική 

επιρροή, με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να διαθέτουν την βασική εκπαίδευση.  

Μόνο η πλούσια σε αποθέματα πετρελαίου Βενεζουέλα, μπορούσε να 

χρησιμοποίει τον δημόσιο τομέα ως εργαλείο αναδιανομής εισοδήματος, χωρίς 

περαιτέρω προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα. Τα ελλείμματα που 

δημιουργήθηκαν από τις δαπάνες που στόχευαν στην μείωση της φτώχειας οδήγησαν 

σε μη ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, και έτσι οι φτωχοί είχαν να 

αντιμετωπίσουν το συνεχόμενο αυξανόμενο πληθωρισμό.  

Οι μη ορθολογικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν όσον αφορά την αναδιανομή 

εισοδήματος δεν έλαβαν στα υπόψη τους τέτοιου είδους περιορισμούς. Σχεδιασμένες 

να εξυπηρετούν την πλούσια κοινωνική τάξη, είχαν ορατά αποτελέσματα μόνο 

βραχυπρόθεσμα ενώ στην μακροπρόθεσμη περίοδο τα αποτελέσματα της ήταν 

αρνητικά. Έτσι η μαζική αναδιανομή εισοδήματος που έγινε από τον Περόν, είχε σαν 

αποτέλεσμα η Αργεντινή να πληρώνει για τα υπόλοιπα 40 χρόνια που ακολούθησαν. 

Το πείραμα στην Χιλή από τον Αλιέντε κατέληξε σε δικτατορικό καθεστώς. Η 

προσπάθεια για αναδιανομή εισοδήματος θα παρέμενε φτωχή  αφού οι δημοκρατικές 

μεταβάσεις  θα εξάλειφαν το πλεόνασμα εργατικής δύναμης που διέθετε η Λατινική 

Αμερική. Όλο αυτό ήταν μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. 
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Ενώ η κρατική μηχανή ήταν ανήμπορη να κάνει αναδιανομή, στον τομέα 

παραγωγής έχουμε άλλα αποτελέσματα. Τα κρατικά μονοπώλια δεν είχανε 

ξεπουληθεί όλα σε πολυεθνικές εταιρίες, για παράδειγμα εδώ μπορούμε να 

αναφέρουμε τον τραπεζικό τομέα το οποίο είχε ως πηγή ανατροφοδότησης  τον 

δημόσιο τομέα.  

 Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα η κρατική δραστηριότητα αυτή έγινε αισθητή 

όπως σε ορυχεία, βασική βιομηχανία( εδώ εντάσσονται και οι εταιρίες πετρελαίου), 

μέσα μεταφοράς, ακόμη και στον αγροτικό τομέα. Η άμεση συμμετοχή του κράτους 

στην παραγωγή συνοδεύτηκε από μια σειρά έμμεσων μέτρων για την προώθηση του 

προϊόντος και την συγκέντρωση πλούτου από διάφορους τομείς της οικονομίας.                         

Ένας τέτοιος ρόλος του κράτους, κατά την διάρκεια μιας περιόδου όπου η 

κρατική μηχανή ήταν αποδυναμωμένη, θα ήταν άτοπη χωρίς την συμβολή του 

ιδιωτικού τομέα. Αντιθέτως, οι περισσότερες κρατικές παρεμβάσεις , ειδικά πριν το  

1970, αποδίδονται στις αποτυχίες της αγοράς που χαρακτήριζε τις φτωχές χώρες με 

περιορισμένες υποδομές και λίγους παραγωγούς. Είναι μη ρεαλιστικό να 

προσδοκούσαμε όλες οι χώρες τις Λατινικής Αμερικής   να τα κατάφερναν εξίσου 

περίφημα στην Τρίτη φάση. Οι χαμένοι σε αυτή την φάση υπερτερούσαν των 

κερδισμένων της πρώτης φάσης, και ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια μια ενιαία 

συνταγή η οποία θα οδηγούσε σε θαυμάσια οικονομικά αποτελέσματα για όλες τις 

χώρες τις Λατινικής Αμερικής. Όπως θα δούμε και πιο κάτω οι χώρες διαθέτουν 

κοινά χαρακτηρίστηκα παρόλα αυτά η κάθε μια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες 

ειδικά όσον αφορά τις οικονομικές συνθήκες τους, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε 

για ένα γενικό μοντέλο. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της τρίτης φάσης είναι ότι το 

βιοτικό επίπεδο σε κάποιες απ’ τις χώρες μειώθηκε σε τέτοιο βαθμό που τις ένταξε 

στις φτωχότερες του κόσμου.  

 

Το τέλος του 20ου αιώνα και ο 21ος . 
Η νεοφιλελεύθερη ιστορία της Λατινικής Αμερικής έχει χαρακτηριστεί ως 

ετερογενής και ασταθής. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90’ οι οικονομίες της 

Λατινικής Αμερικής ξεκίνησαν μια σειρά συνεχόμενων δομικών αλλαγών και 

ακολουθώντας ένα νέο μοντέλο σε όρους οικονομικής πολιτικής. Το νεοφιλελεύθερο 

μοντέλο που εφαρμόστηκε ήταν υπέρ της απελευθέρωσης οικονομικών μέτρων. 

Αρχικά εφαρμόστηκε προκειμένου να δώσει λύσεις στα προβλήματα που 
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αντιμετώπιζαν οι  εγχώριες αγορές, αλλά γρήγορα επεκταθήκαν και στο πλαίσιο 

εφαρμογής εντάχθηκαν ο άμεσος φιλελευθερισμός των ξένων επενδύσεων, τα 

προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων του κρατικού κεφαλαίου και η πλήρη ελευθέρωση 

του εμπορίου.  

Τα μέτρα αυτά  οδήγησαν στην αύξηση του εμπορίου των χωρών και των άμεσων 

ξένων επενδύσεων. Παρόλα αυτά ο δρόμος που θα οδηγούσε σε συνεχόμενη αύξηση 

του ρυθμού ανάπτυξης ήταν πολύ πιο δύσβατο. Εκ των υστέρων φάνηκε ότι για να 

επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης, δεν αρκούσε μόνο το στοιχείο των ανοιχτών 

οικονομιών. Όπως θα δούμε και πιο κάτω για να πετύχει μια χώρα οικονομικά δεν 

αρκεί μόνο να έχει καλούς εμπορικούς εταίρους, πολλούς επενδυτές ή να διαθέτει 

φυσικά πλούτη, θα πρέπει όλα αυτά να συνδυάζονται με μια καλά δομημένη κοινωνία 

από την βάση και να διαθέτει ένα υγιείς κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό περιβάλλον  

στο οποίο να τηρούνται οι δημοκρατικές διαδικασίες. 

 Από την εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου η μόνη χώρα που ωφελήθηκε 

σε οικονομικούς όρους είναι  η Χιλή, όλες οι υπόλοιπες στο τέλος της Τρίτης 

περιόδου είχαν σημειώσει μικρή πρόοδο.  Παράλληλα, η ιστορία των 

επαναλαμβανόμενων αλλά διαφορετικών, όσον αφορά την πηγή του προβλήματος και 

την σημασία τους, οικονομικές κρίσεις σε μεγάλες χώρες όπως Αργεντινή και 

Βραζιλία δυσκολεύουν την δυνατότητα γενίκευσης όσο αφορά την διεξαγωγή 

συμπερασμάτων. Η τελευταία πενταετία ωστόσο (2002-2007), έχει αντιστρέψει την 

εικόνα που είχαμε για τις οικονομικές επιδώσεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής 

την τελευταία 25ετία. Μπορούμε να μιλήσουμε για σημαντική πρόοδο σε διάφορους 

τομείς των οικονομιών τους. Πιο συγκεκριμένα έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές 

στην μείωση του επίπεδου φτώχειας (χρόνιο πρόβλημα των χωρών αυτών),  μείωση 

του επιπέδου ανεργίας, αποτελεσματική αναδιανομή του εισοδήματος κλπ.  Θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εικόνα των οικονομικών συνθηκών που 

επικράτησαν την τελευταία εικοσαετία στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.  

Δημόσιο   χρέος και δημόσιες δαπάνες.  
Η Λατινική Αμερική με το τέλος της δεύτερης οικονομικής περιόδου μπήκε σε 

μια βαθιά δημοσιονομική κρίση.   Θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο  αναλυτικά 

της κατάσταση που επικράτησε την εποχή εκείνη, πως αυτή αντιμετωπίστηκε από τις 

κυβερνήσεις των κρατών και πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι σήμερα.  
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Όπως έχουμε τονίσει μετά το 1970 οι περισσότερες χώρες στόχευαν στο άνοιγμα 

των οικονομιών τους  προκειμένου να πετύχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για 

τον λόγω αυτό αλλά και εξαιτίας των δύο πετρελαϊκών κρίσεων που ξέσπασαν κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας του 70’  οι κυβερνήσεις  ενίσχυσαν τον παρεμβατικό τους 

ρόλο στην οικονομία. Οι κυβερνήσεις έπρεπε να βρουν τρόπο  να αντιμετωπίσουν τις 

δύο εξωτερικές πιέσεις που δεχόντουσαν από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.  

Πρώτον υπήρχε πρόβλημα στο εμπορικό ισοζύγιο. Το σύνολο των κερδών που 

προέκυπταν από τις εξαγωγές ήταν μικρό σε σχέση με το αντίστοιχο των εισαγωγών 

και υπήρχε διαρροή  εγχώριου κεφαλαίου.  

Το δεύτερο ζήτημα ήταν ότι υπήρχε μείωση των κρατικών φορολογικών 

εισπράξεων λόγω της μείωσης του όγκου εξαγωγών αλλά και εισαγωγών παράλληλα. 

Με αυτή την προοπτική η κρατική παρέμβαση  στην οικονομία αλλά και οι 

συνεχόμενες αυξήσεις στον φόρο εισαγωγής εμπορευμάτων μέσω δασμών, μπορούν 

να θεωρηθούν ως μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τα δικά τους 

τεραστία προβλήματα ρευστότητας. Η άσκηση επεκτατικής νομισματικής πολιτικής 

με την έκδοση νέου χρήματος και επανωτές αλλαγές στην συναλλαγματική ισοτιμία 

εφαρμοστήκαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του  70’ . Η συγκεκριμένη 

οικονομική πολιτική δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής 

εσωστρεφείας που προαναφέραμε, το οποίο δεν ήταν άλλο από τον πληθωρισμό που 

έπληξε όλες τις χώρες. Για να εξυπηρετηθούμε στην ανάλυση θα προσδιορίσουμε ότι   

υψηλός πληθωρισμός θεωρείται αυτό που κυμαίνεται σε τιμές από 10% έως 50%, 

στις περιπτώσεις όπου οι τιμές του πληθωρισμού ξεπερνάνε το 50% τότε μιλάμε για 

υπερπληθωρισμό. Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείξουμε τις υψηλότερες τιμές που 

πήρε ο πληθωρισμός σε αυτές τις χώρες από το 1970 έως το 1993.  

Από τον πίνακα βλέπουμε ότι όλες οι χώρες υπέφεραν από υπερπληθωρισμό κατά 

την διάρκεια της περιόδου, με τέσσερις να έχουν σημειώσει επίπεδο πληθωρισμού 

πάνω από 1000% και την Βολιβία να σημειώνει 8000%, οι τιμές αυξανόντουσαν σε 

καθημερινή βάση κατά 1/5. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή, τόσο για τους 

παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης οι 

προσδοκίες για τον πληθωρισμό αλλάζανε συνεχώς και η κατάσταση χειροτέρευε. Οι 

υψηλές τιμές δεν δημιούργησαν μόνο οικονομική αστάθεια αλλά και πολιτική 

αστάθεια. Ο πληθωρισμός έβλαψε σε τραγικό βαθμό τρεις τομείς. 

Πίνακας 1.5 “ Μέγιστες τιμές πληθωρισμού από το 1970 έως το 1993, και ο 

μέσος πληθωρισμός από το 1984-1993.  
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Πηγή: “Latin America Transformed, Globalization and Modernity”,  R. Gwynne, C. 

Kay, 2nd    Edition, pp-44. 

Χώρες 
Μέγιστη τιμή 

πληθωρισμού, 1970-
1993 

Μέση τιμή 
πληθωρισμού 1984-

1993 
Βολιβία 
Αργεντινή 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Βενεζουέλα 
Νικαράγουα 

8,170.5  
4,923.6  
2,500.0  
650.0  
85.7   
81.0 
… 

(1985) 
(1989) 
(1993) 
(1973) 
(1989) 
(1989) 

 

1,051.6 
811.5 
944.8 
19.5 
44.5 
34.0 
……. 

 
                

Πρώτο :Αύξησε την αβεβαιότητα, πράγμα που αυτόματα για τους καταναλωτές 

και τους παραγωγούς σήμαινε μείωση της βασικής παραγωγής. Οι παραγωγοί που  

συνδέονταν με τις ξένες αγορές , αντιμετώπιζαν προβλήματα καθώς βλέπανε τις  

εγχώριες τιμές να αυξάνονταν με πιο γρήγορο ρυθμό από τι των ξένων αγορών. 

Δεύτερο: Χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Οι επενδυτές είχαν να προβλέψουν για 

ένα αβέβαιο μέλλον, και όλο αυτό οδήγησε να μείωση του επιπέδου των επενδύσεων.  

Τρίτο: Χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης και διαρροή κεφαλαίου. Κατά την 

διάρκεια αυτής της περιόδου το επίπεδο του πληθωρισμού αυξανόταν με πιο 

γρήγορους ρυθμούς από τα επιτόκια. Οι άνθρωποι σε τέτοια επίπεδα πληθωρισμού 

δεν αποταμιεύουν και αυτό διότι η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων τους αλλάζει 

συνεχώς. Όσον αφορά την διαρροή κεφαλαίου, οι επενδυτές ήθελαν να αποταμιεύουν 

σε ξένα νομίσματα από την στιγμή που η τιμή του εγχώριου νομίσματος άλλαζε 

συνεχώς.  

Το τέλος της δεύτερης  περιόδου ήρθε με το ξέσπασμα της κρίσης των χρεών, η 

οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του  1982, όταν το Μεξικό δήλωσε αδυναμία 

αποπληρωμής του δημόσιου χρέους της. Αυτό το γεγονός έμπλεξε ολόκληρη την 

Λατινική Αμερική σε μια δεκαετία κατά την διάρκεια της οποίας όλα τα κράτη 

βρισκόντουσαν σε κατάσταση οικονομικού αδιέξοδου και χρεοκοπίας. Στον πίνακα 

που ακολουθεί θα παρουσιάσουμε την κατάσταση την δημόσιου χρέους  

 
 
Πίνακας  1.6, “Συνολικό εξωτερικό χρέος, ως ποσοστό του GDP 1990-2005».  
 Πηγή: “Economic Survey of Latin America”, 2006-2007, ECLAC, pp-287. 
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Χώρα 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 

39.3 
71.2 
22.6 
35.6 
69.0 
321.8 
50.1 

54.5 
53.1 
36.0 
49.4 
21.6 
168.5 
31.1 

153.6 
54.3 
45.7 
60.5 
67.0 
158.0 
38.2 

127.3 
62.3 
42.5 
59.1 
61.0 
159.0 
47.5 

111.8 
56.4 
33.3 
46.0 
56.2 
118.3 
40.6 

62.0 
52.9 
21.3 
39.1 
47.2 
108.9 
33.7 

 
Από τον πίνακα βλέπουμε ότι στα μέσα τις προηγούμενης δεκαετίας το δημόσιο 

χρέος των χώρων είχε επανέλθει σε κανονικά επίπεδα με εξαίρεση την Νικαράγουα. 

Τα τελευταία χρόνια όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν καλύτερες 

επιδόσεις με την Βραζιλία  και την Βενεζουέλα να έχουν μετριάσει αρκετά το επίπεδο 

του δημόσιου χρέους. Η Αργεντινή μόνο είχε χειροτέρευση στο δημόσιο χρέος αλλά 

αυτό συνέβη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης κατά το χρονικό διάστημα 2001-2002, 

μετά το 2003 η κατάσταση έχει βελτιωθεί αρκετά.   

Όσον αφορά το θέμα των δημοσίων δαπανών, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί 

ειδικά για την βελτίωση των κρατικών παροχών σε τομείς όπως η υγεία και η παιδεία. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις δημοσιές δαπάνες από το 1995 έως το 

2005. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πίνακα βλέπουμε ότι οι δημόσιες 

δαπάνες έχουν  αυξηθεί, ίσως όχι πάρα πολύ συγκριτικά με την προηγούμενη 

δεκαετία αλλά έχει σημειωθεί πρόοδος με την Νικαράγουα να σημειώνει την πιο 

σημαντική επί του θέματος με μια αύξηση της τάξεως του 10% περίπου. 

Πίνακας 1.7, “Συνολικές δημόσιες δαπάνες, σε σταθερές αγοραστικές τιμές”, 

Πηγή: “Economic Survey of Latin America”, 2006-2007, ECLAC, pp-117. Σε εκ $ με 

βάση τιμές του 2000 

Χώρα 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 
Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 

34838.9 
1052.8 

104335.5 
7876.6 
1627.0 
440.2 

16207.0 

39194.6 
1221.0 

114719.7
9366.2 
1563.6 
482.0 

14584.6 

36434.5 
1299.4 

117396.1
9937.6 
1621.1 
476.8 

15208.1 

36966.7 
1345.8 

118934.0
10179.7 
1644.1 
500.6 

16082.5 

37971.9 
1367.5 

123810.3 
10804,6 
1703.1 
524.6 

18319.6 

40294.5 
1374.4 

125791.3
11287.0 
1761.6 
531.2 

19697.5 
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Νομισματική πολιτική. 
Για να δώσουμε μια πλήρης εικόνα θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο τέλος της 

δεύτερης περιόδου, και την δημοσιονομική κρίση της δεκαετίας του 80’. Η Λατινική 

Αμερική, στο τέλος της δεκαετίας του 70΄και για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας 

που ακολούθησε, έγινε αντικείμενο πειράματος . Πώς συνέβη αυτό; Όπως 

ξαναείπαμε στην δεκαετίας του 70’ οι χώρες αναζητούσανε τρόπους εξόδου από την 

πολιτική εσωστρέφειας  που ακολουθούσαν τις τελευταίες δεκαετίες. Η ιστορία 

ξεκινάει ως εξής: 

Ο Milton Friedman  δεν είχε ιδέα κατά την διάρκεια του ταξιδίου του στην Χιλή 

τον Μάρτιο του 1975, ότι η επίσκεψη αυτή θα έφερνε μακροπρόθεσμα τόσο τραγικά 

αποτελέσματα για τις οικονομίες της Λατινικής Αμερικής. Ήταν καλεσμένος από μια 

ομάδα Χιλιανών οικονομολόγων οι οποίοι ήταν απόφοιτοι του οικονομικού τμήματος 

του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Όλοι η ομάδα αυτή, αποτέλεσαν την γνωστή σε 

όλους  «Παιδία του Σικάγο», οι οποίοι καθορίσαν στην πορεία τις οικονομικές 

εξελίξεις στις χώρες αυτές. Κύρια ιδεολογία της σχολής είναι η υπέρτατη υπεράσπιση 

της φιλελεύθερης οικονομίας, με κύρια χαρακτηριστικά της την αποκρατικοποίηση 

των δημοσίων επιχειρήσεων , το μέγιστο βαθμό ανοίγματος της οικονομίας όσον 

αφορά το εμπόριο, την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς χωρίς καμία κυβερνητική 

παρέμβαση και αυτό διότι πολύ απλά οι ισορροπίες θα επιτευχθούν εφόσον και μόνο 

εάν το κράτος κρατηθεί εκτός του. 

Ο Friedman και η ομάδα του πρότειναν στην Χιλιανή κυβέρνηση ένα πρόγραμμα 

«Σοκ» μέσω του οποίου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον υψηλό πληθωρισμό. Το 

σλόγκαν τους ήταν «Περισσότερος χώρος για ατομική πρωτοβουλία, και μια πιο 

ιδιωτικοποιημένη  σφαίρα ζωής». Η σχολή του Σικάγο όμως δεν δημιούργησε κοινό 

μόνο στην Χιλή αλλά και σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής όπως η Αργεντινή. 

Η Χιλή αποτέλεσε την πρώτη χώρα που έγινε αντικείμενο μελέτης για να τεθεί 

υπό έλεγχο ο πληθωρισμός μέσω νομισματικού ελέγχου. Ένα μήνα μετά την 

επίσκεψη του Friedman η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η πληθωρισμός θα τεθεί υπό 

έλεγχο με κάθε κόστος. Οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν κατά 27% και αυτό έβαλε 

φωτιά στο εγχώριο νόμισμα. Το κράτος απέσυρε οποιαδήποτε δράση στον τραπεζικό 

τομέα και απελευθέρωσε τις αγορές, αλλά και τα επιτόκια. Απέσυρε τους δασμούς 

στα εισαγόμενα προϊόντα, απελευθέρωσε τις τιμές  σε διακόσια προϊόντα και απέσυρε 
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τα εμπόδια που υπήρχαν για τις ξένες επενδύσεις. Πάνω από δέκα χιλιάδες άνθρωποι 

έχασαν την δουλεία τους εξαιτίας των αποκρατικοποιήσεων , και σχεδόν όλο το 

σύστημα υγείας της χώρας ιδιωτικοποιήθηκε.  Τα οικονομικά μέτρα της Χιλής τα 

ακολούθησαν πιστά και άλλες γειτονικές χώρες, με αποτέλεσμα το νεοφιλελεύθερο 

μοντέλο να ακολουθηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τις περισσότερες 

χώρες τις Λατινικής Αμερικής. Μια τετραετία   μετά το GNP πέσε κατακόρυφα στο 

13%, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 28%, και η αγοραστική δύναμη είχε 

μειωθεί 40% συγκριτικά με το επίπεδο του 1970. Από το 1978 η οικονομία είχε 

άσημες επιδόσεις  με το επίπεδο των μισθών να έχει διαμορφωθεί περίπου 20% πιο 

κάτω από ότι ήταν πριν μια δεκαετία, το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε, την υγεία 

να έχει περάσει σε ιδιωτικά χέρια και το ίδιο και το ασφαλιστικό σύστημα 

συνταξιοδότησης.  

Η ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού τομέα οδήγησε στην δημιουργία μονοπωλίων 

στον κλάδο και  στον υπερδανεισμό. Η εκχείλιση του ξένου κεφαλαίου επέτρεπε την 

συναλλαγματική ισοτιμία να παραμένει σταθερή για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. 

Η απότομη αύξηση του χρέους του ιδιωτικού τομέα από 2 δις δολάρια το 1978 σε 14 

δις δολάρια το 1982 δημιούργησε μεγάλες πιέσεις στα νομίσματα. Μ ε σταθερή την 

αξία του δολαρίου, τα εγχώρια νομίσματα τεχνικά κρατιόντουσαν σε υψηλές τιμές, με 

συνέπεια να έχουμε κύμα φτηνών εισαγωγών. Το 1982 οι οικονομίες επιδεινωθήκαν 

με μείωση του ΑΕΠ έως και 15%, και η ανεργία αυξήθηκε σε 30%. Όλα αυτά 

ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να υποτιμήσουν τα νομίσματα .  Οι κεντρικές τράπεζες 

έχασαν πάνω από το 45% των αποθεμάτων τους ενώ παράλληλα το ιδιωτικό 

τραπεζικό σύστημα κατάρρευσε.  

Κύριο χαρακτηριστικό της νομισματικής πολιτικής της δεκαετίας του 90 ήταν το 

dolarization. Τι εννοούμε με αυτό; Όλα τα κράτη διατηρούσαν τα νομισματικά τους 

αποθέματα  σε δολάρια, με συνέπεια οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην συναλλαγματική 

ισοτιμία του δολαρίου να επηρεάζουν και τις ίδιες. Αυτό ήταν ένα σχέδιο της 

Αμερικανικής κυβέρνησης προκειμένου να δημιουργηθεί έτσι μια ενιαία 

συναλλαγματική ζώνη/ αγορά. Σε αυτό το σχέδιο εντάχθηκαν και το Μεξικό και ο 

Καναδάς.     

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90’ πολλές αναπτυγμένες χώρες 

επηρεαστήκαν από μια οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ασία η οποία παρέσυρε 

τις διεθνείς οικονομίες σε ένα κύμα υποτιμήσεων των νομισμάτων τους. Μία από τις 

χώρες ήταν και η Βραζιλία η οποία οδηγήθηκε σε νομισματική κρίση και υποτίμηση 
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του νομίσματος της, στις αρχές του 1999. Μετά την Βραζιλία λίγα χρόνια αργότερα 

ακολούθησε και η  Αργεντινή το 2001-2003 όπου ο κόσμος βγήκε στους δρόμους 

φωνάζοντας το σύνθημα «όλοι έξω από την χώρα», εννοώντας το τους ξένους 

κεφαλαιοκράτες και τους πολιτικούς.   Η κρίση εκτός από την υποτίμηση των 

νομισμάτων οδήγησε σε χαμηλότερο GDP, κλείσιμο πολλών τραπεζών, υψηλότερο 

δανεισμό, υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και αύξηση της φτώχειας.  

Ενώ η ανάκαμψη των Ασιατικών  οικονομιών έγινε σχετικά γρήγορα, οι χώρες τις 

Λατινικής Αμερικής δεν επανήλθαν γρήγορα από το νομισματικό σοκ. Η μείωση του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Λατινική Αμερική οδήγησε σε κατά κεφαλήν 

εισόδημα σχεδόν ίδιο με εκείνο των Ασιατικών χωρών, αλλά  στις δεύτερες κράτησε 

πολύ λιγότερο απ’ ότι στις χώρες τις Λατινικής Αμερικής όπου οι επιδράσεις από την 

κρίση συνεχίστηκαν να στοιχειώνουν τις οικονομίες αυτές για τουλάχιστον μια 

πενταετία μετά.  Το επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος που διέθεταν οι 

οικονομίες προ κρίσεως επιτεύχθηκε μόνο μετά το 2004.  

Οι λόγοι για την τόσο αργή ανάρρωση των οικονομιών αυτών ήταν πολλοί, και 

τους εξετάζουμε εκτενέστερα πιο κάτω. Από το 2004 ωστόσο και μετά οι οικονομίες 

αυτές έχουν σημειώσει πρόοδο και πάνε καλυτέρα. Αυτό συμβαίνει φυσικά για 

πολλούς λόγους που τους εξετάζουμε στις επόμενες ενότητες.  

    Μετά το 2000, οι χώρες  χαλάρωσαν τις υψηλές συναλλαγματικές ισοτιμίες των 

υπερτιμημένων νομισμάτων τους , με τελευταία την Αργεντινή η οποία το έπραξε 

μόλις το 2002.  Αυτό είχε ως συνέπεια ο εξωτερικός τομέας να αυξηθεί και να έχουμε 

αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης. Τα αποθέματα παρέμειναν σε σχετικά χαμηλά 

επίπεδα, παρόλο που τα κράτη κατάφεραν να μειώσουν την ευαισθησία των 

οικονομιών τους σε εξωτερικά οικονομικά σοκ μειώνοντας έτσι βραχυπρόθεσμα το 

εξωτερικό τους χρέος. Από το 2003, οι οικονομίες τις Λατινικής Αμερικής πάνε όλο 

και καλυτέρα με τον όγκο των εξαγωγών τους να έχει αυξηθεί, τα αποθέματα τους να 

έχουν αυξηθεί και το ίδιο να συμβαίνει με την εισροή κεφαλαίου αλλά και με τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις, το επίπεδο φτώχειας και το χάσμα στην ανισότητα διανομής 

εισοδήματος έχουν μειωθεί μέσω της αποτελεσματικής κρατικής παρέμβασης. Όλους 

του τομείς τις οικονομίας θα τους δούμε χωριστά έναν, έναν προκειμένου να δείξουμε 

τις πραγματικές αλλαγές.         
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Φτώχεια και αναδιανομή εισοδήματος 
Όπως είπαμε και στο πρώτο κομμάτι, η φτώχεια του πληθυσμού είναι χρόνιο 

πρόβλημα των οικονομιών της Λατινικής Αμερικής. Για δεκαετίες, κυβερνητικές 

παρεμβάσεις, προστασία των αγορών καθώς και καθοδήγηση εκ των έσω, κατάφεραν 

πολύ λίγα πράγματα για την μείωση των ανισοτήτων. Η Λατινική Αμερική ήταν  η 

μοναδική γεωγραφική περιοχή στον κόσμο, στην οποία η διανομή του εισοδήματος 

πήγαινε στο 20% των φτωχών από το 1950 μέχρι και πριν το τέλος της δεκαετίας του 

70’.  Προς το τέλος της δεκαετίας , το ποσοστό του εισοδήματος(2.9%) που 

αναδιανεμόταν στο 20% των φτωχότερων μειώθηκε τόσο πολύ που κατέληξε να είναι 

το χαμηλότερο από οποιοδήποτε αναπτυγμένο σημείο του κόσμου, και πιο χαμηλό 

από εκείνου της Ανατολικής Ασίας(6.9%)Αυτό το οποίο επιτεύχθηκε κατά την 

διάρκεια της εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων οικονομικών μέτρων όσον αφορά το 

θέμα της μείωσης του επιπέδου της φτώχειας , θα πρέπει να το αποδώσουμε σε ένα 

μεγάλο βαθμό στην απελευθέρωση των αγορών εργασίας που έγινε κατά την διάρκεια 

αυτής της περιόδου. Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο δεν αποτελούσε ένα καλό 

ισορροπιστή μεταξύ της ζήτησης για εργασία και της αύξησης της εργατικής 

δύναμης, και αυτό διότι η φύση του μοντέλου αυτού δεν είναι εντάσεως εργασίας. 

Μια άλλη σύνδεση της διανομής εισοδήματος και της αγοράς εργασίας ήταν οι 

μισθολογικές διαφορές. Οι μισθολογικές διαφορές κατά την διάρκεια της δεκαετίας 

του 90’ αυξήθηκαν και αυτό διότι η αμοιβή των εργαζόμενων εξαρτιόταν από  τις 

ικανότητες τους. Η αμοιβή των απόφοιτων πανεπιστημίου σε σχέση με των 

εργαζόμενων που διέθεταν την βασική εκπαίδευση αυξήθηκε αισθητά, σχεδόν 

τέσσερις φόρες. Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο επιβράβευε εκείνους οι οποίοι διέθεταν 

μακροχρόνιες και πιο εξειδικευμένες σπουδές.  

Το πρόβλημα της φτώχειας έχει ως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο πλούτος 

ήταν συγκεντρωμένος σε ένα πολύ μικρό μερίδιο του πληθυσμού. Εδώ δεν έχουμε 

την κλασσική περίπτωση όπου ο πληθυσμός της χώρας είναι φτωχός, η ένα κομμάτι 

του είναι απλά φτωχός. Το τραγικό είναι ότι ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού ζει 

σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι πολύ πλούσιοι. 

Κοινώς μιλάμε για τεράστιο χάσμα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. 

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση δείχνουν ότι το 

39.8% του πληθυσμού ζει στο όριο της φτώχειας, και το 15.4%(ανέχεια) του 

πληθυσμού είναι πιο φτωχοί και απ’ τους φτωχούς. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε 

να προσθέσουμε ότι οι δημόσιες κοινωνικές δαπάνες κατά την διάρκεια της δεκαετίας 
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του 90’ αυξήθηκαν, συγκριτικά με τις προηγούμενες δεκαετίες και έτσι μπορούμε να 

πούμε ότι αυτό θα έπρεπε να βοηθήσει στην μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων 

ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 

προσπάθεια χορήγησης βασικών παροχών, ειδικά της βασικής εκπαίδευσης και της 

υγείας. Αλλά εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων της δημοσιονομικής 

πολιτικής, η αύξηση των δημοσίων δαπανών περιορίστηκε προς το τέλος της 

δεκαετίας με συνέπεια η προσπάθεια δρομολόγησης  του ζητήματος να αποτύχει. 

Παρόλα αυτά, με μια συγκριτική διάθεση της κατάστασης πριν από το 2002 έως 

σήμερα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Στον πίνακα που 

ακολουθεί θα παρουσιάσουμε την  εξέλιξη του  επιπέδου φτώχειας για τους 

χρονικούς περιόδους 1998/99, 2000/02, 2003/05 

Πίνακας   1.8, Επίπεδο φτώχειας και ανέχειας στην Λατινική Αμερική, 1999, 2002, 

2005.  

Πηγή:“Social Panorama of Latin America”2006, pp-20, σε % του πληθυσμού. 

1998/1999 2000/2002 2003/2005 
Χώρα 

Φτώχεια Ανέχεια Φτώχεια Ανέχεια Φτώχεια Ανέχεια 
Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 

23.7 
60.6 
37.5 
23.2 
63.5 
69.9 
49.4 

6.6 
36.4 
12.9 
5.7 

31.3 
44.6 
21.7 

45.4 
62.4 
37.5 
20.2 
49.0 
69.4 
48.6 

20.9 
37.1 
13,2 
5.6 

19.4 
42.4 
22.2 

26.0 
63.9 
36.3 
18.7 
45.2 
….. 
37.1 

9.1 
34.7 
10.6 
4.7 

17.1 
….. 
15.9 

 
Όσον αφορά το 2006 , το επίπεδο της φτώχειας μειώθηκε πάνω από 1% , ενώ το 

επίπεδο ανέχειας περίπου στο 0.5%.  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα τα τελευταία χρονιά έχουμε σημαντική μείωση 

του επιπέδου φτώχειας αλλά και του ποσοστού των πολύ φτωχών ανθρώπων. Για την 

Νικαράγουα δεν  υπάρχουν στοιχεία για την τελευταία διετία. 

Οι επιδώσεις των τελευταίων ετών (2003-2006), φαίνεται ότι είναι οι καλύτερες 

της τελευταίας 25ετιάς.  Η  επιτυχία στην μείωση του επιπέδου φτώχειας,  οφείλεται 

στους ρυθμούς ανάπτυξης που πέτυχαν οι χώρες αυτές τα τελευταία χρόνια, αλλά και 

σε μέτρα αναδιανομής εισοδήματος και κρατικές παροχές από τις κυβερνήσεις των 

τελευταίων ετών. Τα σημαντικότερα επιτεύγματα τα παρατηρούμε στην Αργεντινή, 

και στην Βενεζουέλα.  
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Όσον αφορά την αναδιανομή εισοδήματος , η δομή του συστήματος αναδιανομής 

στην Λατινική Αμερική είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα. Ο βαθμός των 

ανισοτήτων δεν ήταν μόνο υψηλό,  αλλά παρέμεινε στην ίδια κατάσταση κατά την 

διάρκεια  όλης της προηγουμένης δεκαετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων 

ετών,  οι περισσότερες χώρες έχουν βελτιώσει τον τρόπο αναδιανομής εισοδήματος. 

Παρόλο που η βελτίωση αυτή μπορεί να  μην δείχνει ότι δίνει άμεσα μια λύση στο 

πρόβλημα, δεν πρέπει να την θεωρούμε αμελητέα έχοντας υπόψη μας τις επιδόσεις 

προηγούμενων ετών. 

Η σύγκριση αναδιανομής του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των περιόδων 

2003-2005 και 1998-1999 δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των φτωχότερων και των 

πλουσιότερων ομάδων, έχει τεθεί υπό έλεγχο από την άποψη ότι δεν έχει αυξηθεί.  

Στην πραγματικότητα το κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των πλουσιότερων 10% και 

των φτωχότερων 40%, μειώθηκε σε 8% και 23% για την Αργεντινή, την Βενεζουέλα, 

την Βραζιλία και το Εκουαντόρ. Στην Χιλή δεν έχουμε κάποια μεταβολή του δείχτη. 

Η δυνατότητα μέτρησης της αναδιανομής γίνεται μέσω του δείκτη Gini, ο οποίος 

είναι δείκτης σχετικής μεταβλητότητας.  

Στον πίνακα 1.9 παρουσιάσουμε την κατάσταση των χωρών σύμφωνα με τον Gini  

indicator, και εντάσσουμε τις χώρες σε κατηγορίες ανάλογα με την τιμή του. Να 

πούμε ότι ο δείκτης χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ύψους της ανισότητας . 

Βλέπουμε ότι η Βραζιλία έχει βελτιώσει την θέση της όσον αφορά την αναδιανομή 

του εισοδήματος, καθώς και η Βολιβία. Η Νικαράγουα χειροτέρευσε την θέση της 

μετά το 1999, καθώς και το Εκουαντόρ. Οι  άλλες οι χώρες έχουν μείνει στην ίδια 

κατηγορία.             

Πίνακας 1.9 Κατηγοριοποίηση των χωρών σύμφωνα με τον δείκτη  Gini όσον 
αφορά την αναδιανομή εισοδήματος το 1999, 2002 και το 2005.  
Επίπεδο 

ανισότητας 1999 2002 2005 

Πολύ 
υψηλό 
0.580-1 

Βραζιλία 0.640 
Βολιβία 0.586 

Νικαράγουα0.584

Βραζιλία 0.639 
Βολιβία   0.614 

Βολιβία 0.614 
Βραζιλία0.613 

Υψηλό 
Ο.520-0.579 

Χιλή 0.560 
Αργεντινή0.539 
Εκουαντόρ0.521 

Νικαράγουα0.59
Αργεντινή 0.578

Χιλή 0.559 

Νικαράγουα0.579
Χιλή 0.550 

Αργεντινή 0.526 
Μεσαίο 

0.470-0.519 Βενεζουέλα0.473 Εκουαντόρ0.513
Βενεζουέλα0.500

Εκουαντόρ 0.513
Βενεζουέλα 0.490
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 Ανεργία και επίπεδο απασχόλησης. 
Οι οικονομικές συνθήκες που χαρακτήρισαν την δεκαετία του 80’ , χαμηλοί 

ρυθμοί ανάπτυξης, και υψηλός πληθωρισμός, είχαν επιπτώσεις στην αγορά εργασίας 

και στο επίπεδο απασχόλησης. Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης ( μόλις στο 1%) και μια 

απότομη αύξηση της προσφοράς εργασίας ( κυρίως εξαιτίας τις συμμετοχής στην 

αγορά εργασίας των γυναικών και των ατόμων νεαρής ηλικίας), η οποία με την σειρά 

της αύξησε το μέγεθος της παραοικονομίας των χωρών αυτών, χαμηλής 

παραγωγικότητας εργασία και την μείωση των πραγματικών μισθών, με τα 

χαρακτηριστικά της απασχόλησης να είναι η μη ασφάλιση, και κακοπληρωμένοι 

εργάτες..  

Τα οικονομικά και δομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 90’ στόχευαν στην σταθεροποίηση. Η ανάρρωση των εθνικών 

οικονομιών ( οι ρυθμοί ανάπτυξη των οποίον κυμαινόταν στο 3 με 4% περίπου) δεν 

κατέληξε σε κάποια σημαντική μείωση του επιπέδου ανεργίας, η οποία παρέμεινε σε 

υψηλά επίπεδα( σχεδόν στο 9% το 1999).Τρεις  είναι οι κύριοι παράγοντες που 

οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.  

Πρώτον: Η ασύμμετρη απασχόληση στους οικονομικούς κύκλους, που σήμαινε 

ότι το επίπεδο απασχόλησης μειωνόταν με πιο γρήγορους ρυθμούς από ότι το GDP 

σε περιόδους ύφεσης, καθώς το  GDP επανέρχεται στο αρχικό του επίπεδο μέσο 

παρεμβατικής πολιτικής και το επίπεδο της οικονομίας επανέρχεται στο αρχικό της 

επίπεδο πιο γρήγορα από ότι μειώνεται το επίπεδο ανεργίας.  

Δεύτερο: Οι επιχειρήσεις αντιδρούσαν με διαφορετικό τρόπο στους οικονομικούς 

κύκλους προσαρμόζοντας το μέγεθος τους ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις.  

Τρίτο: Η ίδια η προσφορά εργασίας αυξήθηκε εξαιτίας της αύξησης του 

εργατικού δυναμικού με την συμμετοχή σε αυτό νέας εργατικής δύναμης, όπως 

γυναίκες και νεολαία.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εργατικής δύναμης ήταν οι αλλαγές στο επίπεδο 

απασχόλησης ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δράσης μεταξύ του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η απασχόληση στον δημόσιο τομέα μειώθηκε 

αισθητά, και το σχετικό ποσοστό απασχόλησης σε εμπορεύσιμα προϊόντα ήταν 

μικρότερο από τις αυξημένες θέσεις εργασίας που δημιουργούσε ο ιδιωτικός τομέας 

και ο τριτογενείς τομέας της οικονομίας.  

Πέρα από τις αλλαγές που συσχετίζονταν με την δυνατότητα δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας, υπήρχαν αλλαγές όσον αφορά τους όρους ποιότητας και 
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σταθερότητας των νέων θέσεων εργασίας. Στην λίστα των χαρακτηριστικών θα 

προσθέσουμε εδώ και την αύξηση του επιπέδου της άτυπης απασχόλησης, το οποίο 

αναλογούσε πλέον σε δύο εκ των τριών νέων θέσεων εργασίας. Η μη ασφαλισμένη 

εργασία   αυξήθηκε  και περίπου το 55% των νέων θέσεων εργασίας που 

δημιουργήθηκαν ήταν χωρίς κοινωνική ασφάλιση.  Με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι 

κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90’  το επίπεδο απασχόλησης αυξήθηκε μόνο 

2.2% . Σε αντίθεση η αυοταπασχόληση αυξήθηκε κατά μέσο όρο με ρυθμούς 2.8% σε 

ετήσια βάση.  

Όπως είπαμε πιο πάνω η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας 

αυξήθηκε, ειδικά εκείνων που προερχόντουσαν από οικογένειες με  χαμηλά 

εισοδήματα. Οι γυναίκες που απασχολήθηκαν κατά την διάρκεια εκείνης της 

περιόδου ήταν ηλικιών από 25 έως 45 . Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο 

ποσοστό σε  εργατική δύναμη. Κατά την διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας όμως 

σημειώθηκε επιταχυνόμενη μείωση στο ποσοστό ανεργίας των νέων ανθρώπων. Στο 

πίνακα 2.0 θα δείξουμε τα ποσοστά ανεργίας που σημειώθηκαν στις χώρες αυτές  από 

το 1990 έως το 2005. Το αυξημένο επίπεδο ανεργίας στις περισσότερες χώρες κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας του 90΄ απεικονίζει τις αλλαγές που υπέστη η αγορά 

εργασίας σε αυτές τις χώρες από της δημοσιονομική κρίση που ξέσπασε το 1985. 

Από το 1985 μέχρι το 1990 το επίπεδο της ανεργίας μειώθηκε αρχικά, αλλά με την 

είσοδο της νέας δεκαετίας άρχισε να αυξάνεται και πάλι για να καταλήξει στις αρχές 

της νέας χιλιετίας να είναι υψηλότερη από το 1985.  

Πίνακας 2.0 Λατινική Αμερική και ανεργία, 1990-2005. 

Πηγή:“Social Panorama of Latin America”, 2006, ECLAC, pp-346.(Σε % του 

πληθυσμού) 

Χώρα 1990 1994 1997 1999 2003 2004 2005 
Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 

 

5.9 
9.4 
4.5 
8.7 
6.1 
… 

10.2 

13.0 
3.2 
7.4 
6.8 
7.1 

14.1 
8.9 

 

14.3 
3.7 
8.0 
6.0 
9.2 

13.1 
10.6 

14.7 
7.1 

11.4 
10.1 
14.2 
13.8 
14.5 

19.0 
6.4 

11.1 
10.1 
9.1 

12.5 
16.8 

13.5 
6.0 
10.2 
…. 
9.1 
…. 

16.8 

11.5 
…. 

10.7 
…. 
9.9 
…. 

13.9 

 
Η αύξηση αυτή οφείλεται εν τέλει στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 

ακολούθησαν τα κράτη στην δεκαετία του 90’ , οι οποίες δεν κατάφεραν να 
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αυξήσουν το επίπεδο απασχόλησης , να μειώσουν το επίπεδο ανεργίας, και στην 

συνέχεια να μειώσουν της ανισότητα κατανομής πλούτου και το επίπεδο της 

φτώχειας. Οι επιχειρήσεις έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στον 

ανταγωνισμό που προέκυπτε από το άνοιγμα των αγορών, με συνέπεια να χρειάζεται 

να μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους.       

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, τα ποσοστά ανεργίας των χωρών κατά την 

διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας  χειροτέρευσαν. Η μόνη χώρα που κατάφερε 

και διατήρησε το ποσοστό ανεργίας της κάτω από το 10% είναι η Βολιβία, όλες οι 

υπόλοιπες χώρες ξέφυγαν από αυτό. Παρόλο την άσχημη κατάσταση τα τελευταία 

χρονιά οι χώρες έχουν κάνει προσπάθεια μείωσης και οι περισσότερες το έχουν 

σχεδόν καταφέρει, ενώ αυτές που δεν έχουν πετύχει να μειώσουν το επίπεδο ανεργίας 

τους τουλάχιστον το έχουν διατηρήσει σχεδόν σταθερό.  Παρόλα αυτά, οι υπό μελέτη 

χώρες πρέπει να πούμε ότι έχουν αρκετό δρόμο να διανύσουν προκειμένου να  

πετύχουν τα επιθυμητά επίπεδα μείωσης της ανεργίας.      

Εμπόριο, ισοζύγιο πληρωμών.  
Το εμπόριο για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής είχε πάντα ένα βαρυσήμαντο 

ρόλο όσον αφόρα την ανάπτυξη των οικονομιών τους. Ο λόγος για αυτό είναι ο 

πλούτος που διαθέτουν σε πρωτογενείς προϊόντα, σε φυσικούς πόρους, σε μέταλλα, η 

αφθονία γης και οι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες  που ευνοούν την 

καλλιέργεια συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 

του 90’ ο φυσικός όγκος των εθνικών εξαγωγών αυξήθηκε σε ετησία βάση με ρυθμό 

9.5%, ρυθμός το οποίο ήταν πάνω από το διεθνές αντίστοιχο μέσο Τα προβλήματα τα 

οποία  προέκυψαν στις οικονομίες αυτές το 2001-2002 διέκοψαν την παραπάνω 

ανοδική πορεία. Το 2003 είχαμε την άμεση ανάκαμψη απ’ αυτή την εφήμερη διακοπή 

για να ακολουθήσει στην συνέχεια η επέκταση των εξαγωγών της Λατινικής 

Αμερικής σε επίπεδα πάνω από το 10% σε ετήσια βάση, μετά το 2004. 

Παρόλο που ο στόχος για την αύξηση των εξαγωγών σημερινός, οι εξαγωγές της 

Λατινικής Αμερικής έχουν πρόσφατα αυξηθεί προς πολλαπλές κατευθύνσεις,  σε 

όγκο, αξία  αλλά και σε είδη. Σε πολλές χώρες, η αύξηση των εξαγωγών την 

τελευταία τετραετία δεν έχει περιοριστεί μόνο στην εξαγωγή σπανίων μετάλλων αλλά 

και σε εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ή προϊόντων στα οποία η Λατινική 

Αμερική μέχρι τώρα δεν είχε παράδοση στο εμπόριο της. Σε αντίθεση η εμπορική 

επέκταση σε βιομηχανικά προϊόντα δεν περιορίζετε μόνο μεταξύ κρατών της 
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Λατινικής Αμερικής αλλά συμπεριλαμβάνει και άλλες αγορές όπως το NAFTA( 

Νοτιοαμερικάνικη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου) και Ασία.  

Οι εξωτερική περιορισμοί στο παρελθόν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον 

περιορισμό της εγχώριας ανάπτυξης, όταν αυτό επιβαρύνθηκε από συνεχόμενο 

δανεισμό απ’ το εξωτερικό, η εγχώρια ευπάθεια αυξανόταν εξαιτίας της αστάθειας 

του επενδυόμενου κεφαλαίου. Οι εμπορικοί όροι που ισχύουν την τελευταία 

τετραετία ενίσχυσαν στην συγκέντρωση θετικών εμπορικών ισοζυγιών και 

δημιούργησαν πλεονάσματα, παρόλο που παράλληλα είχαμε αύξηση του όγκου των 

εισαγωγών. Στηριζόμενα σε αυτά τα πλεονάσματα και την εισροή κεφαλαίου ειδικά 

από τους μετανάστες, οι εγχώριες οικονομίες έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς 

να βασίζονται σε οικονομικούς πόρους απ’ το εξωτερικό. Βασιζόμενοι στην 

οικονομική ιστορία της Λατινικής Αμερικής, θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν τα νέα 

αυτά επιτεύγματα και η δυνατότητα γρήγορης επανάκαμψης θα είναι ικανά να 

περιορίσουν  τις εξωτερικές επιδράσεις που δέχονται οι οικονομίες από τους 

εξωτερικούς περιορισμούς που συνοδεύουν την οικονομική ανάπτυξη, και αν θα 

δούμε και εδώ το φαινόμενο που είδαμε πριν από κάποια χρόνια στις Ασιατικές 

χώρες. Όταν μιλάμε για εξωτερικούς περιορισμούς εννοούμε την οικονομική 

κατάσταση που επικρατεί στην διεθνή οικονομία. Δύο είναι τα κύρια ζητήματα που 

εμπλέκονται στην ερώτηση: το πρώτο έχει να κάνει με την μελλοντική εξέλιξη του 

εμπορίου στις χώρες αυτές, και το δεύτερο σχετίζεται με την δυναμική εξέλιξης των 

εισαγωγών.  

Η ελαστικότητα αύξησης των εξαγωγών κατά την διάρκεια του 1990 αποδόθηκε 

ως μορφή αποζημίωσης για τα κακά εμπορικά αποτελέσματα του παρελθόντος και 

την εκτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ένα περιβάλλον 

άφθονου ξένου κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, η υψηλή ελαστικότητα  φαίνεται να είναι 

αποτέλεσμα της αλλαγής στις σχετικές τιμές , της διαδικασίας ελευθέρωσης του 

εμπορίου και υπερτίμησης των νομισμάτων. Παρόλα αυτά η ελαστικότητα αύξησης 

των εισαγωγών την τελευταία διετία κυμαίνεται στο 3% περίπου. Αυτό μάλλον 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδύσεις των προηγουμένων ετών ήταν σε  χαμηλό 

επίπεδο για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση των τελευταίων ετών. Εάν πρόκειται 

περί αυτού, έχουμε να  κάνουμε με ένα κυκλικό φαινόμενο. Η άλλη πιθανότητα 

εξήγησης είναι ότι συγκεκριμένοι παράγοντες έχουν οδηγήσει της ελαστικότητα 

ζήτησης των εισαγωγών σε αύξηση με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε υψηλότερα 

επίπεδα συγκριτικά με το παρελθόν. Είναι γεγονός ότι μετά την απελευθέρωση του 
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εμπορίου ο όγκος των εισαγωγών έχει αλλάξει. Συγκεκριμένα η βραχυχρόνια 

ελαστικότητα σε σχέση με το GDP εξελίχθηκε  από 1.35  στο 3.6, ενώ η μακροχρόνια 

ελαστικότητα από 1.32 αυξήθηκε σε 2.25. Η μακροχρόνια ελαστικότητα κατά την 

διάρκεια όλης της περιόδου που αναλύουμε ήταν 1.5. Αυτές οι αλλαγές στην 

ελαστικότητα ίσως να οφείλονται στον μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης στα εισαγόμενα 

προϊόντα κεφαλαίου που ακολούθησε μετά την απελευθέρωση του εμπορίου κατά την 

διάρκεια της δεκαετίας του 90’ και της εξαφάνισης μιας μερίδας του εγχώριου 

βιομηχανικού μηχανισμού συνοδευμένο με το αυξημένο μερίδιο της συνολικής 

προσφοράς που συνόδευε εξεζητημένα καταναλωτικά προϊόντα.  

Γενικά  κατά την διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας οι χώρες της Λατινικής 

Αμερικής έχουν διαφοροποιήσει τις εξαγωγές τους. Η μεγαλύτερη ποικιλία των 

εξαγωγών βοήθησε να μειωθεί η αστάθεια στους όρους εμπορίου, και να περιοριστεί 

η αστάθεια των εθνικών οικονομιών από τέτοιες κρίσεις. Αυτό είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με το γεγονός ότι από το 1980, έχουν γίνει σφοδρές αλλαγές στην 

τεχνολογία των εθνικών εξαγωγών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει να δούμε και το πώς 

έχουν αλλάξει οι εμπορική εταίροι κατά την διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου. Η 

Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία αποτελούν τους διαχρονικούς εμπορικούς εταίρους 

τους σε πρωτόγεννή προϊόντα και σε φυσικούς πόρους. Η εμπορική σχέση με τις 

συγκεκριμένες χώρες έχει παραμείνει  σχετικά ίδια  κατά την διάρκεια του χρόνου. Η 

εμπορική σχέση με την Μαλαισία και τον Καναδά εξειδικεύεται σε εξαγωγές μεσαίας 

και υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, η Μαλαισία έχει σημαντικό μερίδιο σε αυτό ειδικά 

σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Οι τέσσερις παραπάνω χώρες καλύπτουν ένα 

σημαντικό κομμάτι των εξαγωγών τους.   

Μέσω του πίνακα 2.1 θα δούμε την μεταβολή της  εξαγωγών σε προϊόντα και 

υπηρεσίες. Όπως βλέπουμε, όλες οι χώρες έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους με την 

Βραζιλία να φαίνεται να έχει σχεδόν διπλασιάσει την αξία τους, και σε πολύ καλό  

δρόμο βρίσκεται και η Βενεζουέλα, η Βολιβία και η Νικαράγουα παρόλο που η 

τελευταία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με τις άλλες, αλλά βάση με τα 

δικά της δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι έχει σημειώσει πρόοδο. 
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Πίνακας 2.2, “Λατινική Αμερική. Εξαγωγές σε προϊόντα και υπηρεσίες, 

προσαρμοσμένες σε τρέχουσες τιμές”.  

Πηγή:  “Economic survey of Latin America”, 2006-2007, ECLAC, pp-135.Από το 

1980-2005( σε εκ δολάρια) 

 
Χώρα 1995 2000 2002 2003 2004 2005 

Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 

 

24987 
1233 
52641 
19357 
5196 
661 

20753 

31276 
1470 
64583 
23293 
5986 
1001 
34711 

29109 
1555 
69913 
22565 
6141 
1142 
27794 

34365 
1961 
83531 
26649 
7327 
1307 
28108 

39721 
2562 

109058 
38278 
8981 
1650 
40766 

 

46342 
3279 

134403
47745 
11438 
1860 
56807 

  
Ο επόμενος πίνακας δείχνει τις εισαγωγές των χωρών κατά την ίδια χρονική 

περίοδο για προϊόντα και υπηρεσίες. Από τον πίνακα των εισαγωγών βλέπουμε ότι οι 

εισαγωγές σε όλες τις χώρες έχουν αυξηθεί  με την σημαντικότερη πρόοδο να την 

έχουν σημειώσει η Βραζιλία,   η Χιλή, η Βενεζουέλα και η Νικαράγουα. Στον 

παρακάτω πίνακα θα παρουσιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, για το ίδιο χρονικό διάστημα.  

Πίνακας 2.3,  “Λατινική Αμερική. Εισαγωγές σε προϊόντα και υπηρεσίες, 

προσαρμοσμένες σε τρέχουσες τιμές”. 

Πηγή:  “Economic survey of Latin America”, 2006-2007, ECLAC, pp-136. Από το 

1980-2005 ( σε εκ δολάρια) 

Χώρα 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 

 

26066 
1573 
63293 
18301 
5707 
1150 
16905 

33108 
2077 
72443 
21893 
5011 
2144 
21300 

13451 
2072 
61749 
20881 
7759 
2171 
17282 

18846 
2048 
63668 
23610 
7991 
2384 
13995 

27938 
2331 
80095 
29771 
9651 
2827 
21502 

34916 
2872 
97801 
38154 
11783 
3291 
28893 

 
Πίνακας 2.4 “Λατινική Αμερική. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σε προϊόντα και 

υπηρεσίες, προσαρμοσμένες σε τρέχουσες τιμές”.  
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Πηγή:  “Economic survey of Latin America”, 2006-2007, ECLAC, pp-137. Από το 

1980-2005 ( σε εκ δολάρια) 

Χώρα 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 

-5118 
-302 
-18136 
-1349 
-1000 
-722 
2014 

-8980 
-446 
-24224 
-897 
920 
-838 
11853 

8719 
-351 
-7636 
-580 
-1271 
-698 
7599 

8065 
75 
4177 
-964 
-424 
-651 
11796 

3445 
337 
11679 
1586 
-564 
-695 
15519 

5788 
618 
14192 
702 
204 
-799 
25534 

 
 Όπως μπορούμε να διακρίνουμε και από τον παραπάνω πίνακα, βλέπουμε ότι 

εκτός από την Βενεζουέλα, όλες οι χώρες στην αρχή της χρονικής περιόδου είχαν 

ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους. Στο τέλος της περιόδου εκτός 

από της Νικαράγουα, όλες πραγματοποιούν πλεονάσματα. Αυτό που πρέπει να 

τονίσουμε εδώ είναι ότι η Βραζιλία παρόλο που φαίνεται μια χώρα με πολύ μεγάλο 

όγκο εξαγωγών  δεν πραγματοποιεί όλα τα χρόνια πλεονάσματα ενώ σε αντίθεση η 

Βενεζουέλα έχει όλα τα χρόνια πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο. Πλεονασματικό 

ισοζύγιο παρατηρούμε και για την Αργεντινή  τα τελευταία τέσσερα χρόνια ενώ η 

Νικαράγουα φαίνεται η χώρα η οποία αντιμετωπίζει συνεχόμενα ελλείμματα στο 

συγκεκριμένο τομέα.        

 
Ξένες επενδύσεις. 

Όσον αφορά τον σημαντικό κλάδο των ξένων επενδύσεων τα στατιστικά  

στοιχεία του προηγούμενου έτους απεικονίζουν μια κατάσταση απογείωσης των 

ξένων επενδύσεων, οι οποίες ωθούνται από δυνάμεις που προσπαθούν να αυξήσουν 

την δυνατότητα πρόσβασης στα φυσικά πλούτη των χώρων. Η Λατινική Αμερική 

πάντα ήταν ένας τόπος έλξης των ξένων επενδύσεων καθώς όπως έχουμε ξαναπεί 

διαθέτει όλα τα στοιχεία εκείνα που θα προσελκύσουν ξένους επενδυτές.  Με τον 

σκοπό αυτό θεωρείται ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να προσκομίσουν   

πλεονεκτήματα  σε νέες αγορές, και καλύπτουν την άμεση ανάγκη τους να βρουν 

παραγωγικούς τρόπους επένδυσης του κεφαλαίου τους. Οι περισσότερες εταιρίες 

προσφέρουν  σημαντική πηγή εισοδήματος  στις Λατινικές χώρες, σε κάθε χώρα η 

αύξηση του βαθμού ολοκλήρωσης των εθνικών επιχειρήσεων δημιουργεί μια θετική 

ανατροφοδότηση συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και την άμεση επίδραση από την 

αύξηση του μεγέθους των εταιρών, την αυξημένη δυνατότητα για επιχειρηματική 
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δράση στο εσωτερικό των χωρών, την αυξημένη δυνατότητα σωστής διαχείρισης των 

επιχειρήσεων, και την βελτίωση του εθνικού συστήματος ανταγωνισμού που ισχύουν 

στην χώρα και τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε αυτήν. 

Στον πίνακα 2.5 παρουσιάζουμε  τον όγκο των άμεσων ξένων επενδύσεων ανά 
χώρα  τα τελευταία είκοσι χρόνια, από το 1997 έως το 2006, σε εκατομμύρια 
δολάρια. 
Πηγή: “Annual   report about Foreign investment in Latin America”2006, pp-59. Σε 
εκ δολάρια         
Χώρα 1992-

1996 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 

4683 
243 
4497 
2465 
436 
62 
996 

9160 
731 

19650 
5271 
870 
203 
6202 

 

7291 
949 

31913
4628 
870 
218 
4985 

23988
1011 
28576
8761 
648 
337 
2890 

 

10418
734 

32779
4860 
720 
267 
4701 

 

2166 
703 

22457
4200 
1330 
150 
3683 

2149 
674 

16590 
2550 
1275 
204 
782 

1652 
195 

10144 
4307 
1555 
201 
2040 

4584 
63 

18146
7173 
1160 
250 
1483 

5008 
-242 

15067
6960 
1646 
241 
2583 

4809 
237 

18782
8053 
2087 
290 
-543 

 
 
 

Όπως βλέπουμε και από τον πίνακα οι χώρες που διαθέτουν τον μεγαλύτερο όγκο 

ξένων επενδύσεων είναι η Βραζιλία και η Χιλή. Η Αργεντινή παρόλο που έχει 

σημαντικές επιδόσεις δεν έχει καταφέρει  να κρατήσει μια σταθερή πορεία πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα με τις χειρότερες επιδόσεις να έχουν σημειωθεί  την τριετία 2001-

2003 όπου είχαμε και τις δύο νομισματικές κρίσεις.  

Τα κύρια χαρακτηρίστηκα των ξένων επενδύσεων σε κάθε χώρα για το 2006 είναι 

τα εξής: 

Αργεντινή: Στην Αργεντινή το FDI(Foreign Direct Investment)  το 2006 έπεσε 

στο 4% και είναι περίπου στο 4.809 δις $, πράγμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το 

2005. Το ισοζύγιο πληρωμών δείχνει την ύπαρξη μιας σημαντικής αύξησης του 

επανεπενδυόμενου κεφαλαίου από 13% το 2005 στο 47% το 2006.Σύμφωνα με τα 

στοιχεία τους πρώτους 9 μήνες του 2006  η αξία των ξένων επενδύσεων ήταν 6% 

μεγαλύτερη από όλο το οικονομικό έτος 2005. Οι κύριοι επενδυτές στην χώρα  με 

27% το ποσοστό των συνολικών επενδύσεων, οι ΗΠΑ  με 21% και η Βραζιλία με 

17%. Οι τομείς τις οικονομίας που προσελκύουν τις περισσότερες επενδύσεις, είναι οι 

υποδομές και η βιομηχανία. Το 2006 η Αργεντινή είδε το σύστημα προώθησης των 

επενδύσεων να δυναμώνει λόγω της βελτίωσης που έγινε στην υπηρεσία Επένδυσης 

& Ανάπτυξης, όπου ενισχύθηκε το κύρος της, και εξασφαλίστηκε η αυτονομία της 

όσον αφορά την χρηματοδότηση.   
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Βενεζουέλα: Η Βενεζουέλα σημείωσε αρνητικό FDI για το 2006 σε ύψος  543 εκ 

$ σε αντίθεση με το 2005 όπου το ανάλογο ποσό  ήταν πάνω από το 2.583 δις $. Αυτά 

τα κεφάλαια που χαθήκαν προέκυπταν  κυρίως από συναλλαγές με ξένες εταιρίες 

στον τομέα του υδρογονάνθρακα. Σύμφωνα με της πληροφορίες που παρέχει η 

Επιτροπή Προώθησης Επενδύσεων, οι επενδύσεις που συσχετίζονται με άλλους 

τομείς εκτός ρου πετρελαϊκού τομέα μειώθηκαν από 629εκ$ το πρώτο τετράμηνο του 

2005 σε 76 εκ$ κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου για το 2006. Οι κύριοι 

επενδυτές είναι η Κολομβία, το Παναμά και οι ΗΠΑ. Οι τομείς τις οικονομίας που 

προσελκύουν τις περισσότερες επενδύσεις είναι η βιομηχανία, το εμπόριο και ο 

κατασκευαστικός. Πολλές από τις επενδυτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην 

χώρα ασχολούνται με τον τουριστικό τομέα και είναι οι: PESTANA ( Πορτογαλία), 

DECAMERON (Κολομβία), EMBASSY SUITES (ΗΠΑ), και HESPERIA (Ισπανία). 

Βολιβία: Στην Βολιβία το  FDI από αρνητικό που ήταν περίπου 242εκ$ το 2005 

διαμορφώθηκε στο 237εκ$ για το 2006. Οι κύριες επενδύσεις γίνονται κυρίως στον 

τομέα του υδρογονάνθρακα και των συνεχόμενων αυξημένων επενδύσεων στον 

τομέα των μετάλλων, περίπου 68εκ$ (37%). Η διαφορά στο επίπεδο των επενδύσεων 

οφείλεται κυρίως στην χαμηλότερη επανεπένδυση στο 2006 απ’ ότι το 2005.  

Βραζιλία: Στην Βραζιλία το  FDI διαμορφώθηκε στο 18.782δις $, το οποίο είναι 

περίπου 25% υψηλότερο από το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση του επενδυτικού όγκου και μείωση της απόσυρσης κεφαλαίου. Περίπου  το 

55% του κεφαλαίου επενδύεται στον τομέα παροχής υπηρεσιών , ειδικά στον 

τραπεζικό τομέα και σε εταιρίες ηλεκτροδότησης, αερίου και παροχής νερού. Η 

βιομηχανία εισπράττει το 39% περίπου ειδικά η μεταλλουργία, η παραγωγή χαρτιού 

και ο τομέας πολτοποίησης. Ο πρωτόγεννης τομέας  εισπράττει μόνο το 7% των 

επενδύσεων και οι τομείς που κυριαρχούν σε αυτό είναι ο υδρογονάνθρακας, και η 

όρυξη μετάλλων. Οι κύριες χώρες επενδύτριες στην Βραζιλία είναι οι ΗΠΑ, η 

Ολλανδία και η Ελβετία ( Κεντρική τράπεζα 2007).Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε 

να τονίσουμε ότι το 69% των ξένων επενδύσεων της Βραζιλίας προέρχονται από τον 

ορυκτό τομέα.  

Χιλή: Στην Χιλή το FDI  διαμορφώθηκε στο 8.053δις $, το οποίο είναι περίπου 

16% υψηλότερο από το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό των εναπενδυόμενων 

κεφαλαίων αυξάνεται από το 1999 και αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι του FDI.  Οι 

τομείς που προσελκύουν το μεγαλύτερο κομμάτι των επενδύσεων είναι αυτοί της 

ηλεκτροδότησης, του φυσικού αερίου, και της υδροδότησης, μετά ακολουθούν η 
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όρυξη μετάλλων, η μεταφορές και η τηλεπικοινωνίες. Οι κύριοι επενδυτές είναι το 

Καναδά(54%), οι ΗΠΑ(11%), και η Αυστραλία(6%).  

Εκουαντόρ: Το FDI του Εκουαντόρ για το 2006 διακυμάνθηκε στο 2.087δις$ , 

περίπου 27% υψηλότερο από το 2005. Το 88% του FDI επενδύεται στους τομείς 

όρυξης μετάλλων, στην λατομία κυρίως του υδρογονάνθρακα. Οι επενδύσεις στο 

τομέα αυτό ήταν 26% υψηλότερες από το προηγούμενο έτος. Οι κύριοι επενδυτές 

είναι οι ΗΠΑ και το Καναδά. 

Νικαράγουα: Στην Νικαράγουα το  FDI εκτιμήθηκε σε 290εκ$ το 2006, 20% 

υψηλότερο από το προηγούμενο έτος. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι ΗΠΑ είναι η 

κυρία επενδυτική χώρα, με τους κύριους τομείς προσέλκυσης να είναι το λιανικό 

εμπόριο και ο ρουχισμός. Η χώρα έχει την προοπτική να προσελκύσει νέους 

επενδυτικές δυνατότητες στον τομέα υδρογονανθράκων και των καυσίμων.  

Μια γενική εικόνα που παίρνουμε από την εκτίμηση του πίνακα είναι ότι σχεδόν 

όλες οι χώρες που μελετάμε έχουν μια σταθερή προσέλκυση σε ξένες επενδύσεις 

στον τομέα των φυσικών πόρων και μεταβαλλόμενες στους τομείς παροχής  

υπηρεσιών και στην βιομηχανία.  

Στον πίνακα 2.6 παρουσιάζουμε τους τομείς επένδυσης σε κάθε χώρα από το 1997-
2006.  
Πηγή: “Annual   report about Foreign investment in Latin America”2006, pp-60. 
Χώρα 199

7 
199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

2006 

Αργεντινή 
Φ. Πόροι 
Βιομηχαν 
Υπηρεσίες 
Άλλα 

 
Βολιβία 
Φ. Πόροι 
Βιομηχαν 
Υπηρεσίες 

 
Βραζιλία 
Φ. Πόροι 
Βιομηχαν 
Υπηρεσίες 

 
Χιλή 

Φ. Πόροι 
Βιομηχαν 
Υπηρεσίες 

 

100 
2 
36 
53 
9 
 

100 
38 
3 
59 
 

100 
3 
13 
84 
 

100 
34 
12 
54 
 

100 
18 
16 
50 
16 
 

100 
57 
2 
42 
 

100 
1 
12 
87 
 

100 
42 
9 
49 
 

100 
74 
8 
13 
4 
 

100 
47 
15 
38 
 

100 
2 
25 
73 
 

100 
15 
9 
76 
 

100 
26 
14 
46 
14 
 

100 
53 
11 
36 
 

100 
2 
17 
81 
 

100 
12 
8 
80 
 

100 
41 
2 
58 
-2 
 

100 
65 
10 
26 
 

100 
7 
33 
60 
 

100 
23 
16 
61 
 

100 
53 
46 
-21 
23 
 

100 
72 
9 
19 
 

100 
3 
40 
56 
 

100 
59 
6 
34 
 

100 
-17 
69 
33 
15 
 

100 
63 
11 
26 
 

100 
12 
35 
54 
 

100 
31 
18 
50 
 

100 
53 
29 
3 
16 
 

100 
44 
23 
33 
 

100 
5 
53 
42 
 

100 
8 
9 
83 
 

….. 
….. 
…
… 
…. 

 
100 
71 
14 
14 
 

100 
10 
30 
60 
 

100 
39 
10 
51 
 

…. 
….. 
….. 
….. 
….. 

 
100 
82 
11 
7 
 

100 
7 
39 
55 
 

100 
37 
3 
60 
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Εκουαντόρ 
Φ. Πόροι 
Βιομηχαν 
Υπηρεσίες 

 
Νικαράγου

α 
Φ. Πόροι 
Βιομηχαν 
Υπηρεσίες 

 
Βενεζουέλα 
Φ. Πόροι 
Βιομηχαν 
Υπηρεσίες  

100 
78 
6 
16 
 

100 
14 
8 
78 
 

100 
54 
21 
25 

100 
88 
3 
8 
 

100 
16 
13 
71 
 

100 
36 
48 
16 

100 
93 
1 
5 
 

100 
8 
11 
81 
 

100 
68 
17 
15 

100 
95 
1 
4 
 

100 
3 
27 
70 
 

100 
26 
22 
51 

100 
86 
4 
10 
 

100 
4 
37 
59 
 

100 
59 
14 
31 

100 
84 
4 
11 
 

100 
0 
34 
66 
 

100 
67 
-22 
55 

100 
56 
5 
39 
 

100 
0 
24 
76 
 

100 
0 
14 
36 

100 
81 
3 
15 
 

100 
0 
13 
87 
 

100 
-35 
157 
27 
 

100 
90 
4 
6 
 

100 
0 
34 
66 
 

100 
34 
28 
38 

100 
89 
3 
8 
 

.……
. 

….. 
….. 

 
100 
-356 
146 
110 

 

Ρυθμοί μεγέθυνσης και κατά κεφαλήν εισόδημα. 
Πρόσφατες  έρευνες όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση των χωρών της 

Λατινικής Αμερικής  επισημαίνουν ότι η συχνότητα της μεταβολής στους ρυθμούς 

μεγέθυνσης έχει στοιχειώσει την ιστορία μεγέθυνσης που έχουν σημειώσει οι χώρες 

της Λατινικής Αμερικής. Η μεγέθυνση γενικά είναι ένα αντικανονικό και εύκολα 

μεταβαλλόμενο  οικονομικό μέτρο. Για τον λόγω αυτό μια χώρα μπορεί να δει 

διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης ανά διαστήματα ή  μεγάλες μεταβολές στο 

επίπεδο μεγέθυνσης. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχει συμβεί με την χώρες της 

Λατινικής Αμερικής που μελετάμε.        

Η ανάπτυξη στην Λατινική Αμερική κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90’ και 

του 2000’  έχει δει  βελτιώσεις. Η καλυτέρευση  του ρυθμού μεγέθυνσης  ουσιαστικά 

επανάφερε τις οικονομίες της Λατινικής Αμερικής από την δημοσιονομική κρίση της 

δεκαετίας του 80’. Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι ρόλο κλειδί για την επίτευξη 

ρυθμών μεγέθυνσης σε μια οικονομία είναι οι επενδύσεις και οι αποταμιεύσεις που 

πραγματοποιούνται στην οικονομία αυτή. Η περίοδος 1960 – 2005 σε μια σύντομη 

παρουσίαση θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως εξής. Στις αρχές του 1960 έχουμε 

πτώση του ρυθμού μεγέθυνσης, επιβράδυνση χαρακτηρίζει την μεγέθυνση κατά την 

διάρκεια  των δεκαετιών του 70’ και μέχρι τα μέσα του 80’, από τα μέσα του 80’  έως 

και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90’  υπήρξε επιτάχυνση της διαδικασίας 

μεγέθυνσης.  

Πίνακας 2.7 Ρυθμοί μεγέθυνσης του GDP/PPP των χωρών της Λατινικής 

Αμερικής.  
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Πηγή: “ Economic Survey of Latin America and Caribbean” 2006 – 2007, Eclac, pp-

85 

Χώρα 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 
Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 
Λ. Αμερική 
 

-2.8 
4.7 
4.2 

10.6 
1,7 
5.9 
4.0 
0.4 

-0.8 
2.5 
4.4 
4.5 
2.8 
4.1 
3.7 
4.0 

-10.9 
2.5 
1.9 
2.2 
4.2 
0.8 
-8.9 
-0.8 

8.8 
2.9 
0.5 
3.9 
3.6 
2.5 
-7.7 
1.9 

 

9.0 
3.9 
4.9 
6.2 
7.9 
5.1 
17.9 
6.0 

9.2 
4.1 
5.2 
6.3 
4.7 
4.0 
9.3 
4.5 

8.5 
4.5 
6.0 
4.4 
4.8 
3.7 

10.0 
5.3 

 
 

Βλέπουμε από τον πίνακα ότι οι χώρες οι οποίες έχουν σημειώσει τους 

υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης την τελευταία εικοσαετία είναι η Αργεντινή η 

οποία αν και στην αρχή της υπό μελέτη εικοσαετίας είχε αρνητικούς ρυθμούς 

μεγέθυνσης κατάφερε στο τέλος αυτής να έχει ένα αρκετά υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης, 

το 2002  έχουμε και την πιο τραγική απόδοση, και αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να 

ερμηνευτεί εξαιτίας της κατάρρευσης της οικονομίας της χώρας το διάστημα 2001 -

2003. Αυτή την στιγμή πάντως η οικονομία βρίσκεται σε σημείο το οποίο είναι πολλά 

υποσχόμενο. Μεγάλη αστάθεια χαρακτηρίζει και την πορεία της Βενεζουέλας όσον 

αφορά τους ρυθμούς μεγέθυνσης, η οποία τα πρώτα χρόνια εμφανίζει μέτριους 

ρυθμούς μεγέθυνσης  και ξαφνικά το 2002 η εικόνα της αλλάζει δραματικά για να 

έρθει το 2004 το κάνει την υπέρβαση με ρυθμούς μεγέθυνσης περίπου στο 18%, στην 

πορεία αυτό μετριάστηκε κάπου στο 10% που βρίσκεται σήμερα και μπορούμε να 

πούμε ότι είναι αρκετά υψηλό. Λιγότερο ανώμαλη πορεία ακολουθούν η Χιλή και η 

Βραζιλία. Ωστόσο οι κατάσταση όλων των χωρών  έχει βελτιωθεί  . 

                 

Σύνοψη 
Παρουσιάσαμε την οικονομική εξέλιξη χωρών της Λατινικής Αμερικής από την 

εποχή της ανεξαρτησίας τους έως και στις μέρες μας. Είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια 

οι οικονομίες αυτές έχουν σημειώσει πρόοδο, και εξηγήσαμε τους λόγους για τους 

οποίους αυτό συνέβη. Πέρα όμως από τις οικονομικές συγκυρίες, για να συμβούν 

εξελίξεις σε οικονομίες δεν συμβάλουν μόνο οικονομική παράγοντες. Το κύριο 

στοιχείο σύστασης για οικονομική επιτυχία είναι οι υγιής πολιτικές συνθήκες σε μία 

χώρα, και η σταθερότητα αυτού. Για να έχουμε μια πιο πλήρη  εικόνα στις ενότητες 
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που ακολουθούν θα κάνουμε μια βαθύτερη ανάλυση όσον αφόρα την κοινωνική δομή 

το πολιτικό σύστημα και όλο το παρασκήνιο που επικρατεί στις χώρες τις Λατινικής 

Αμερικής αυτή την στιγμή και πως ακριβώς οδηγηθήκαμε εκεί.    

Τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο αντικειμενική εικόνα των σημερινών 

οικονομικών εξελίξεων, και εν τέλει να εκτιμήσουμε γιατί το φαινόμενο ανόδου των 

αριστερών προέδρων συνέβη και τι σημαίνει αυτό για τις οικονομίες των χωρών της 

Λατινικής Αμερικής.   
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Ενότητα 2η : Το πολιτικό σύστημα. 
 

Ιστορική αναδρομή: Δημοκρατία ή Δικτατορία; Το κοινό βίωμα 
των διδακτορικών καθεστώτων. 

 
Οι κινήσείς ανεξαρτητοποίησης των χωρών της Λατινικής Αμερικής, έλαβαν 

μέρος την πρώτη 25ετία του 19ου αιώνα και ήταν πόρισμα παράλληλων συμβάντων 

τόσο σε Ευρώπη όσο και στις ίδιες τις χώρες, Δεν θα σταθούμε σε πολλές 

λεπτομέρειες για τον τρόπο πως λήφθηκε η εξουσία κατά τον 19ο αιώνα. Το 1910 η 

Λατινική Αμερική έχει θέσει τις βάσεις και είχε μπει για τα καλά σε μια 

καπιταλιστική διεθνή οικονομία, έχοντας αναλάβει τον ρόλο του περιφερειακού 

παραγωγού πρωτογενών προϊόντων από την μία, ενώ από την άλλη του καταναλωτή 

βιομηχανικών προϊόντων από τις αναπτυγμένες χώρες που αποτελούσαν το κέντρο 

του συστήματος.  

Όπως είπαμε και στην πρώτη ενότητα η αυξημένη εμπορική δραστηριότητα 

τους, έκανε τις οικονομίες αυτές να φαίνονται πολλά υποσχόμενες. Η προσπάθεια για 

υποκατάσταση των εισαγομένων βιομηχανοποιημένων προϊόντων και δημιουργίας 

εγχώριας βιομηχανίας άλλαξαν την οικονομική ατζέντα των χωρών αυτών, και 

έδωσαν ώθηση στην αύξηση των εγχώριων βιομηχανικών προϊόντων και αλλάζοντας  

το είδος των εξαγωγών τους.  

 
Οι στρατιωτικές δυνάμεις σε αυτές τις χώρες όπως και σε όλες τις χώρες 

μπορούν να συμμετέχουν με διαφόρους τρόπους στην πολιτική επικαιρότητα και να 

έχουν διαφορετικό ρόλο σε αυτήν. Ο ένας τρόπος είναι να δηλώνουν την παρουσία 

τους διακριτικά και να επέμβουν μόνο σε περίπτωση απειλής ζωτικών εθνικών 

συμφερόντων και εφόσον υπάρχει σχετική διαταγή από ανώτερα δημοκρατικά 

όργανα. Άλλος τρόπος είναι μέσο της άμεσης δράσης και παρέμβασης στις 

περιπτώσεις όπου οι εκάστοτε στρατηγοί μιας χώρας θεωρούν ότι αυτό είναι 

απαραίτητο. Γενικά μπορούμε θα κάνουμε την εξής κατηγοριοποίηση: 

• Απόλυτος Στρατιωτικός έλεγχος: οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνουν οι 

κυβερνήσεις περνάνε από τον έλεγχο και την έγκριση του στρατού της χώρας 
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•  Στρατιωτική ανάμειξη: συμμετοχή  των ένοπλων δυνάμεων στις γενικές 

πολιτικές διαδικασίες και στρατιωτική επίβλεψη των πολιτικών αρχών.  

• Υπό συνθήκη στρατιωτική παρέμβαση: παρέμβαση για την προστασία του 

εθνικού συμφέροντος και της εθνικής ασφάλειας. 

• Πολιτικός έλεγχος: ο στρατός παρεμβαίνει στην πολιτική μόνο μέσω των 

ρυθμίσεων του ανάλογου υπουργού δικαιοσύνης και εφαρμόζει τους νόμους 

που ψηφίζονται από το κοινοβουλευτικό σώμα.  

 

Πίνακας 2.8 Σχέσεις Πολιτικής και στρατού. Έτος  2000. 

Πηγή: “Democracy in Latin America”, Peter Smith, Oxford University Press, pp-

103. 

Κατηγορίες 
 

Χώρες 
 

Απόλυτος Στρατιωτικός έλεγχος 
 

Στρατιωτική ανάμειξη 
 

Υπό συνθήκη στρατιωτική 
παρέμβαση 

 
Απόλυτος πολιτικός έλεγχος 

 

Καμία 
 

Εκουαντόρ, Βενεζουέλα 
 

Βραζιλία, Βολιβία, Χιλή, 
Νικαράγουα 

 
Αργεντινή 

 
Παρακάτω βλέπουμε την κάθε μια χώρα αναλυτικά, προκειμένου να δούμε 

περιληπτικά τις λεπτές ισορροπίες που έχουν διαχωρίσει την ύπαρξη και την 

λειτουργία των δημοκρατικών τους.  

Εκουαντόρ:39 δημοκρατία και παρελθόν.  
Όπως και τα περισσότερα κράτη που μελετάμε η ιστορία του Εκουαντόρ 

εμπεριέχει κατακτητές και εξεγέρσεις. Πριν φτάσουν οι Ισπανοί στην περιοχή το 

Εκουαντόρ είχε καταληφθεί από τους Ίνκας, όπου έμεινε στην κατοχή τους για 

περίπου 100 χρόνια. Ο Ισπανός κατακτητής Francisco Pizarro  εμφανίζεται στην 

περιοχή το 1532 και ουσιαστικά έθεσε τέλος στην κατοχή των Ίνκας.  

Οι Ισπανοί διατήρησαν την αποικία μέχρι τις αρχές του 1800. Οι πρώτες 

προσπάθειες ανεξαρτητοποίησης της χώρας ξεκίνησαν το 1809, αλλά η ανεξαρτησία 

επιτεύχθηκε το 1822, όταν ο Simon Bolivar οδήγησε τις περισσότερες χώρες της 

Λατινικής Αμερικής σε κινητοποίηση ενάντια στους αποικιοκράτες. Μετά την 



 38

απελευθέρωση το Εκουαντόρ, η Κολομβία, η Βενεζουέλα και ο Παναμάς ενώθηκαν  

και δημιούργησαν μια ομοσπονδία που ονομάστηκε «Μεγάλη Κολομβία». Η 

ομοσπονδία δεν είχε μεγάλη διάρκεια και διαλύθηκε το 1830, από τότε το Εκουαντόρ 

κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος.  

Η ανεξαρτησία της χώρας δεν έφερε και την σταθερότητα. Η ιστορία του 

Εκουαντόρ είναι γεμάτη με δικτατορικά  βιώματα και επαναστάσεις. Η σύγχρονη 

ιστορία του Εκουαντόρ έχει δει περισσότερες δικτατορικές χούντες  παρά  

δημοκρατικές κυβερνήσεις. Για να περιγράψουμε καλύτερα την ασταθής πολιτική 

κατάσταση της χώρας από την εποχή της ανεξαρτησίας αναφέρουμε αυτό που είπε 

κάποτε ένας κυνικός για να περιγράψει την χώρα του. «Έχουμε επανάσταση σε αυτή 

την χώρα κάθε Τρίτη απόγευμα μετά τις δύο, και οι κυβερνήσεις μας λειτουργούν 

όπως τα νυχτερινά μαγαζιά».   

Ο Garcia Moreno ήταν ο πρώτος δικτάτορας της χώρας καθοδηγημένος από την 

εκκλησιά, και διήρκησε από το 1861 έως το 1875. Η δικτατορία του ήταν από τις πιο 

σκληρές που έχει βιώσει η χώρα. Προσπάθησε να εφαρμόσει κυβερνητικούς και  

θρησκευτικούς κανόνες παράλληλα. 

Στον 20ο αιώνα τον Ιούλιο του 1944, έξη μόλις μέρες πριν την διεξαγωγή 

προεδρικών εκλογών από τον τότε πρόεδρο, και δικτάτορα της χώρας Carlos Arroyo 

del Rio, κυκλοφορεί ένα κείμενο από το Δημοκρατικό  Μέτωπο και τον αρχηγό του 

τον Dr. Jose Maria Velasco Ibarra , μέσω του οποίου καλούνταν ο λαός να αντιδράσει 

έναντι της κυβέρνησης. Η επανάσταση ξεκίνησε στο Guayaqui. Η αιτία ήταν ο λαϊκός 

θυμός στις πολιτικές που είχαν ακολουθηθεί και η επανάσταση ήταν ουσιαστικά 

δημιούργημα τριών αδερφών, Leonidas, José María και του Galo Plaza. Το τέλος  της 

επανάστασης ήρθε εκεί από πού ξεκίνησε, Guayaqui, όπου περίπου 300 διαδηλωτές 

και καραμπινιέροι σκοτώθηκαν κατά την σύγκρουσή στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 

και τανκ. Ο δικτάτορας  Arroyo del Rio ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Κολομβίανη 

πρεσβεία. Χρέη προέδρου ανέλαβε ο Velasco Ibarra. Ο Velasco Ibarra, είχε να 

αποδείξει  της δημοκρατικές του προθέσεις στον λαό του Εκουαντόρ.  

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 70’ το καθεστώς του Rodríguez Lara's 

έδωσε έμφαση στην εφαρμογή μιας καμπανιάς σχεδιασμένη να ελέγξει τις εταιρίες 

πετρελαίου τις χώρας  και εν μέρει να ενισχύσει την θέση των κρατικών αρχών στην 

οικονομική δραστηριότητα.  Πολλοί πρόεδροι, ένας εκ των οποίων και ο πρώην 

πρόεδρος της χώρας Otto Arosemena, είχαν κατηγορηθεί για διαφθορά σε σχέση με 

τις αυτές τις εταιρίες. Έτσι ο δικτάτορας  Lara's αποκάλεσε το καθεστώς του « εθνικό 



 39

επαναστατικό κίνημα», και επέβαλε  την δικτατορία του για μια 5ετία σχεδόν. Η 

δικτατορία αυτή ήταν άλλη μια στρατιωτική χούντα, η οποία επιβλήθηκε με πρόφαση 

την επιβολή της τάξης στην χώρα μετά από την κατάχρηση εξουσίας που είχαν κάνει 

οι προηγούμενοι πρόεδροι.  Ο δικτάτορας υποσχέθηκε αγροτική μεταρρύθμιση για 

τους ιθαγενείς της χώρας, αλλά το σχέδιο πάγωσε κατόπιν σχετικών αντιρρήσεων από 

την πλούσια ελίτ.    

Τον Σεπτέμβρη του 1975, αλλιώς «ο αιματηρός Σεπτέμβρης», γίνεται προσπάθεια 

πραξικοπήματος της χούντας. Από εκείνη την στιγμή ο στρατός της χώρας ήταν 

χωρισμένος σε δυο στρατόπεδα.  

Τον Ιούνη του 1976 γίνετε ένα σχεδιάγραμμα που ορίζει τον Φεβρουάριο του 

1978 η χώρα να οδηγηθεί σε προεδρικές εκλογές, αλλά πριν από αυτό θα έπρεπε 

σχετική επιτροπή να εκλέξει τον πρόεδρο και τα μέλη της κυβέρνησης που θα 

οδηγούσαν την χώρα σε εκλογές, και να οριστεί το είδος του συντάγματος που θα 

επικρατούσε στην χώρα. Τον Ιανουάριο του 1978 με δημοψήφισμα το 44% του 

εκλογικού σώματος αποφάσισε υπέρ του σχεδιασμού νέου συντάγματος, σε αντίθεση 

με το 33% που επιθυμούσαν αναθεώρηση του συντάγματος του 1945. Από αυτή την 

στιγμή έχουμε το ξεκίνημα της διαδικασίας δημοκρατικοποίησης της χώρας. Η 

εφαρμογή του δημοκρατικού συστήματος δεν ήταν εύκολη υπόθεση και στην πορεία 

είχαμε πολλές εναλλαγές στην εξουσία και προσπάθειες πραξικοπήματος έναντι 

προέδρων.  

Η πιο πρόσφατη είναι εκείνη του Ιανουάριου του 2000  όπου μια ομάδα 

στρατιωτικών καταρρίπτουν την κυβέρνηση του τότε πρόεδρου  Jamil Mahuad, και 

καθιστούν πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Gustavo Noboa.. Διοργανωτής της χούντας ήταν 

ο στρατηγός   Jorge Videla. Ο Videla, επηρεασμένος από τις διαδηλώσεις της  

CONAIE, όπου περίπου 10.000 ινδιάνοι είχαν βγει στους δρόμους και στις 21 

Ιανουαρίου περικυκλώσανε την Βουλή της χώρας. Ο λόγος για αυτό ήταν οι 

αντιρρήσεις που είχαν όσον αφορά την πολιτική του προέδρου Mahuad. Οι χειρισμοί 

του για την εκμετάλλευση του Αμαζονίου από Αμερικανικές εταιρίες, και η πρόταση 

του για την δολαριοποίηση της οικονομίας δώσανε ώθηση στον ήδη δυσαρεστημένο 

λαό, 8 εκ ήταν φτωχοί από το 12.4εκ που ήταν ο συνολικός πληθυσμός.          
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Δημοκρατία και δικτατορία στην Αργεντινή. 
Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα η Αργεντινή πέρασε από την δικτατορία του  

Juan Manuel de Rosas στον στρατιωτικό νόμο πού επέβαλε στην χώρα ο Domingo 

Sarmiento. Με την  αλλαγή του αιώνα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής 

αναπτυχθήκαν με γρήγορους ρυθμούς και διέθεταν ένα κατά κεφαλήν εισόδημα 

υψηλότερο από εκείνο των Ευρωπαϊκών χωρών.  Παράλληλα έκαναν την εμφάνιση 

τους η μεσαία τάξη και η ενισχυμένη εργατική τάξη. Πριν η Αργεντινή απολαύσει  τα 

οικονομικά της επιτεύγματα, το κραχ του 29’  έκοψε κάθε ελπίδα για οικονομική και 

πολιτική ανάπτυξη της χώρας, η οποία εξαιτίας της αδυναμίας του Κόμματος των 

Ακραίων και ενός πραξικοπήματος το 1930 οδήγησε σε στρατιωτικό δικτατορικό 

καθεστώς.  

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 30΄ η ολιγαρχία κυριαρχούσε στην χώρα 

έως που το 1943 μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβαν την εξουσία. Αυτουργός του 

πραξικοπήματος ήταν ο αξιωματικός Juan Domingo Peron, ο οποίος μπόρεσε να 

επιβάλει αργότερα την δύναμη του με την βοήθεια της Eva Duarte. Το1946 

εκλέχθηκε  πρόεδρος της χώρας. Ο Περονισμός, έτσι όπως συνηθίζουν να το 

αποκαλούν οι ειδικοί, έγινε το κυρίαρχο κόμμα στην Αργεντινή για το υπόλοιπο του 

20ου αιώνα. Ο Peron ήταν ένας δυναμικός, χαρισματικός ηγέτης, με  μεγάλη απήχηση 

στις μάζες ειδικά στην εργατική τάξη. Η σύζυγος του Έυα, έγινε το αγαπημένο 

πρόσωπο του λαού και ενίσχυσε τον αγώνα του συζύγου της. Ωστόσο μετά τον 

θάνατο της Έυα(1952), το 1955 ο Peron χάνει την εξουσία. Επανεκλέγεται  το 1973 

με την τότε σύζυγο του Maria Isabel Martines Peron αντιπρόεδρο. Ο ίδιος πέθανε το 

επόμενο έτος και η Maria Isabel Martines Peron έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος 

στην Λατινική Αμερική. Ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1976, την ανάγκασε να 

παραιτηθεί. Τα οικονομικά επιτεύγματα της Maria Isabel Martines Peron ήταν 

τραγικά, με τον πληθωρισμό να έχει αυξηθεί σε δεκαπλάσια βάση.   

Από το 1955 έως το 1966, η Αργεντινή είχε πολλά σκαμπανεβάσματα όσον 

αφορά τις δημοκρατικές κυβερνήσεις και στρατιωτικών καθεστώτων. Η χώρα μπορεί 

να κατάφερε να κάνει υποκατάσταση των εισαγωγών αλλά συνέχισε να αντιμετωπίζει 

προβλήματα υψηλού πληθωρισμού και δημόσιου χρέους. Την εποχή την 

χαρακτηρίζουν απεργίες, η δραστηριοποίηση της εργατικής τάξης και το ξέσπασμα 

αντάρτικου πολέμου. Από το 1966 έως το 1973 έχουμε εφαρμογή στρατιωτικού 

νόμου. Μετά από αυτό, ξεσπά πολιτικός πόλεμος μεταξύ των αριστερών και των 

άλλων πολιτικών δυνάμεων από το 1976 έως το 1983.  Αφού η στρατιωτική 
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κυβέρνηση έχασε τον πόλεμο των νησιών Φαλκλάντ, το 1983 διεξάγονται εκλογές 

και η χώρα επανέρχεται στο σύστημα εκλογής των πολιτικών κυβερνήσεων. Παρόλο 

που αρχικά η πολιτική κυβέρνηση απειλούταν από εξεγέρσεις και αντιμετώπιζε 

πολλά οικονομικά προβλήματα που επέτρεπαν στον πρόεδρο του Περονισμού να 

επιβάλει αυστηρά μέτρα αντιμετώπισης τους, η δημοκρατία επικράτησε ως σύστημα 

έως το τέλος του 20ου αιώνα. 

Αρχές του 21ου αιώνα ο Fernando de la Rua, αναγκάστηκε σε παραίτηση εξαιτίας 

της κρίσης (2001-2002). Η κινητοποίηση του λαού, το οικονομικό χάος και οι 

δημόσιες διαδηλώσεις του κόσμου που βγήκε στους δρόμους συνεχίστηκαν έως ότου 

ο  Eduardo Duhalde ορίστηκε πρόεδρος,  και μπόρεσε να ηρεμήσει προσωρινά την 

κατάσταση οδηγώντας την χώρα σε εκλογές το 2003. Ο Nestor Kirchner , ένας 

αριστερός από το κόμμα των Περονιστών με θέσεις αντίθετες όσον αφορά την 

φιλελεύθερη οικονομική πολιτική που είχε ακολουθηθεί μέχρι τότε, κέρδισε τις 

εκλογές. Οι οικονομικές συνθήκες σταθεροποιήθηκαν έως το 2005 από τον Kirchner, 

ο οποίος εφάρμοσε οικονομικές πολιτικές που περιείχαν πολλές από τις συμβουλές 

των διεθνών οικονομικών οργανισμών. Στις 26 Οκτωβρίου του 2007 διεξήχθησαν 

προεδρικές εκλογές και την προεδρία ανέλαβε η σύζυγος του  Kirchner Cristina 

Fernandez, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσει πολιτική ατζέντα κοινή με 

εκείνη του συζύγου της  

Δημοκρατία, σοσιαλισμός και δικτατορίες   στην Χιλή. 
Ο σχηματισμός πολιτικής βάσης έγινε σχετικά νωρίς για την Χιλή συγκριτικά με 

τις υπόλοιπες χώρες που μελετάμε. Ξεκίνησε με τον σχηματισμό κοινοβουλευτικής 

ομάδας το 1891 και σε αυτό συμμετείχαν και ομάδες προλεταριάτου από την μεσαία 

τάξη. Το πέρασμα των ορυχείων σε χέρια ξένων συμφερόντων οδήγησε στην 

διαμόρφωση ισχυρών οργανώσεων με  σοσιαλιστική κατεύθυνση, και σοσιαλιστικοί  

μετανάστες βοήθησαν στην δημιουργία σοσιαλιστικού πολιτικού κινήματος. Ο 

αρχηγός του κινήματος Luis Emilio Recabarren ίδρυσε το Μαρξιστικό κόμμα της 

Χιλής. Στηριζόμενη στις γρήγορα αναπτυσσόμενες πολιτικές δυνάμεις της  χώρας, η 

Χιλή συνέχισε να αναπτύσσεται και βίωσε μια σύντομη σοσιαλιστική περίοδο με τον 

Marmaduke Grove στις αρχές του 1930.  

Το κίνημα στηριζόταν στην εργατική τάξη των ορυχείων και των πόλεων, καθώς 

και σε τομείς της οικονομίας όπου υπήρχε αύξηση της συμμετοχής της μεσαίας 

τάξης. Τότε δημιουργούνται χρονολογικά και τα πρώτα σωματεία της Χιλής. Η 
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δημιουργία τους οργανώθηκε από το Σοσιαλ-Δημοκρατικό  κόμμα , το οποίο ηγήθηκε 

του αριστερού κινήματος και των διαδηλώσεων των εργατών, και την υποστήριξη 

των Σοσιαλ-Δημοκρατικών κομμάτων της Ευρώπης. Κέρδισε δύο φορές στην σειρά 

την εξουσία το 1960. Οι μεγαλύτερες δομικές αλλαγές στην πολιτική δομή της χώρας 

ξεκίνησαν όταν το Σοσιαλιστικό κόμμα σε συνεργασία με το Κομμουνιστικό και τα 

Ακραία  κόμματα κέρδισαν την εξουσία με την εκλογή του Salvador Allende ως 

πρόεδρος.  

Από το σημείο αυτό και μετά η Χιλή θεωρείται ως ένα κράτος στο οποίο οι 

δημοκρατικές διαδικασίες έχασαν την σταθερότητα τους όσον αφορά την σωστή 

χρήση τους. Στις αρχές της προεδρίας του Allende σημειώθηκε πρόοδος που 

χρονολογικά μετριέται μέχρι το 1973, αλλά η κοινωνία υπέστη μια γρήγορη πόλωση. 

Οι ΗΠΑ και οι συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας έκαναν το παν να 

αποσταθεροποιήσουν την νέα εκλεγμένη κυβέρνηση. Τελικά ο στρατός 

καθοδηγούμενος από την CIA μπόρεσε και έκανε πραξικόπημα το 1973. Οι εργάτες 

είχαν χάσει. Το πραξικόπημα διέκοψε την δράση όλων των προοδευτικών δυνάμενων 

της χώρας και έχουμε το ξεκίνημα του ποιο μαύρου σημείου της ιστορίας για την 

χώρα, την δικτατορία του Pinochet, η οποία κράτησε μέχρι το 1990.  Οι εργατική 

τάξη  φαίνεται να έχασε κάποιες μάχες αλλά όχι και τον πόλεμο και αυτό φάνηκε 

όταν μετά από την περίοδο της σκληρότητας της δικτατορίας, οι δημοκρατικές βάσεις 

τις χώρας αναδείχθηκαν ξανά με την διεξαγωγή τριών εκλογικών αναμετρήσεων. Από 

το 1990 και μετά οι εκλεγόμενοι πρόεδροι ενίσχυαν στην χαλάρωση των αυστηρών 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών που είχαν ακολουθηθεί στο παρελθόν. 

 

\Βραζιλία: η πορεία προς την δημοκρατία.  

Οι αλλαγές στην πολιτική δομή της Βραζιλίας άργησαν να κάνουν την εμφάνιση 

τους. Από την απελευθέρωση της (1829) μέχρι και το 1889, η Βραζιλία βρισκόταν  

υπό τον έλεγχο Πορτογαλικής βασιλικής οικογένειας. Η Βραζιλία είδε την 

διαμόρφωση του σύγχρονου κράτους to 1936 με την άνοδο στην εξουσία του Getuilo 

Vargas μετά την σχετική επανάσταση που είχε ξεκινήσει από το 1930. Ο Vargas και 

το προσωπικό του στυλ διακυβέρνησης επικράτησαν μέχρι το 1954, όπου ο ίδιος 

αυτοκτόνησε. Ο Juscelino Kubitschek εκλέχτηκε το 1955 με την υπόσχεση να πάει 

την χώρα μπροστά. Η δυναμική του προσέγγιση όσον αφορά την κυβερνητική δράση 

ανέβασαν τις προσδοκίες των κατοίκων της χώρας για ένα λαμπρό μέλλον. 
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Μετά το 1960  με την επανάσταση στην Κούβα και την αυξημένη ανησυχία των 

ΗΠΑ για το κομμουνιστικό ρεύμα της εποχής στην Λατινική Αμερική, η Βραζιλία 

βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Ο στρατός με την βοήθεια των ΗΠΑ ανέλαβε την 

εξουσία εφόσον υπήρχε η υποψία, τροφοδοτούμενη από τις ΗΠΑ, ότι η χώρα 

βρισκόταν προ των πυλών μιας επανάστασης. Συνέπεια όλων αυτών ήταν η  

κατάληξη στο πραξικόπημα του 1964, και την εφαρμογή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα στρατιωτικού νόμου στην χώρα. 

Το στρατιωτικό καθεστώς, κάθε άλλο παρά σταθερότητα προκάλεσε και η χώρα 

οδηγήθηκε και πάλι σε εκλογική διαδικασία. Αντίθετά με ότι συμβαίνει συνήθως 

όταν στρατιωτικές χούντες καταλαμβάνουν την εξουσία. Το κίνημα των αγροτών 

καθώς και των  εργατών βρέθηκαν προ απρόοπτων γεγονότων καθώς ο στρατός δεν 

διώξε αριστερούς, ούτε σταμάτησε την λειτουργία του κογκρέσου και γενικά 

απέδειξε ότι μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση της χώρας καλύτερα από τα 

διάφορα πολιτικά κόμματα. Η υποτιθέμενη επανάσταση στην Βραζιλία δεν  έγινε 

ποτέ και η χώρα βρισκόταν υπό στρατιωτικό καθεστώς έως το 1985 όπου οδηγήθηκε 

να γνωρίσει το «μεγαλείο» της μέσω φιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών που 

ακολουθηθήκαν. Τα Favele( θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτά ) συνέχισαν να 

αυξάνονται, το ξένο κεφάλαιο έρεε στην χώρα και η κυβέρνηση αναμειγνυόταν σε 

συμφωνίες με πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το Αμαζόνιο δόθηκε προς εκμετάλλευση και 

οι ιθαγενείς ήταν τα θύματα στο κύμα αυτών των αλλαγών. Η ανάπτυξη ήταν 

αναμενόμενη αλλά η δομή του οικονομικού και του κοινωνικού συστήματος ήταν 

απαράδεχτα. Αυτή η μακροχρόνια επιβολή της στρατιωτικής δύναμης για την 

διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας σχεδιασμένα να σταματήσουν οποιαδήποτε 

πολιτική ή κοινωνική επανάσταση ονομάζεται « γραφειοκρατικός απολυταρχισμός». 

Αφότου η δημοκρατία αποκαταστάθηκε το 1985 νέες πολιτικές δυνάμεις, όπως το 

Εργατικό κόμμα έκαναν την εμφάνιση τους. 

Βενεζουέλα: δημοκρατία και δικτατορία. 
Ο συνδυασμός οικονομικής εκμετάλλευσης από τους αποικιοκράτες, και η 

δραματική κατάσταση του κράτους έφτιαξε τις κατάλληλες  συνθήκες για την 

δημιουργία ενός κινήματος καθοδηγούμενο από έναν στρατιωτικό αξιωματικό, τον  

Simon Bolivar , για την απελευθέρωση της Βενεζουέλας(1810). Κατά την διάρκεια 

του 19ου αιώνα η Βενεζουέλα είδε να περνάνε πολλοί δικτάτορες από την εξουσία 

πράγμα το οποίο συνεχίστηκε έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Με την 



 44

εισαγωγή του 20ου αιώνα πολλά Ευρωπαϊκά κράτη με την Γερμανία ως ηγέτη ήθελαν 

να βρουν τρόπο για να εισπράξουν πίσω τα χρέη της Βενεζουέλας προς αυτές. Το 

σχέδιο αυτό δεν προχώρησε καθώς οι ΗΠΑ επενέβησαν, παρόλα αυτά η Γερμανία, η 

Αγγλία και η Ιταλία βομβάρδισαν  τον  ναυτικό στόλο της Βενεζουέλας στο Puerto 

Cabezas, το 1903. Αυτά τα οικονομικά προβλήματα δρομολογηθήκαν με το ξεκίνημα 

της παραγωγής πετρελαίου κατά την διάρκεια της δικτατορίας του  Gomez.  Η 

δικτατορία του Vicente Gomez (1908-1935) έχει μείνει ως μία από τις χειρότερες που 

έχει βιώσει ποτέ κράτος στην Λατινική Αμερική. Πριν από τον Gomez η Βενεζουέλα 

έζησε μια δεύτερη επιδρομή Ευρωπαίων.  

Η Βενεζουέλα γνώρισε την δημοκρατία με την ενεργοποίηση του Δημοκρατικού 

Κινήματος που έλαβε μέρος το 1945 και την εκλογή του Romulo Gallegos ως 

πρόεδρο το 1947. Αλλά αυτό δεν κράτησε για πολύ καθώς ο Gallegos καταρρίφθηκε  

με πραξικόπημα το 1948. Από το 1952 έως το 1958 η Βενεζουέλα βίωσε το 

διδακτορικό καθεστώς του Marcos Perez Jimenez.Καθοδηγούμενο από το Romulo 

Betancourt,  το δημοκρατικό κίνημα διαμόρφωσε ένα ανοιχτό δημοκρατικό 

περιβάλλον ( κυρίως με το Σοσιαλ-Δημοκρατικό κόμμα ) το οποίο διήρκησε μέχρι το 

1998. Η  εβδόμη χώρα σε κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο, είχε την δυνατότητα 

να χτίσει μια δημόσια και φυσική υποδομή. Τα οφειλή από την παραγωγή πετρελαίου 

πήγαιναν στις υψηλότερες κοινωνικά τάξεις και σε λίγους καλά πληρωμένους εργάτες 

που δεν συμμετείχαν σε σωματεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ζούσε σε 

φτώχεια, σε μία χώρα η οποία διαθέτει φυσικά πλούτη σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε 

να μπορεί να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο σε όλους τους πολίτες της. 

Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων ένα ισχυρό πολιτικό σύστημα με αναπτυγμένο 

το χαρακτηριστικό του δικομματισμού δημιουργήθηκε.  

Το σύστημα έζησε την μεγαλύτερη πρόκληση όταν το 1989 το IMF επέβαλε 

αυστηρά μέτρα για την επαναφορά της οικονομίας της χώρας και την αντιμετώπιση 

του πληθωρισμού . Η αδυναμία των κυβερνήσεων και η διαφθορά που επικρατούσε 

στο πολιτικό σύστημα, οδήγησαν σε προσπάθεια πραξικοπήματος  το 1992 από τον 

στρατό με αρχηγό τον τωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας. Μετά από μια διετία 

φυλάκισης ο Hugo Chavez ξεκίνησε  το «Πέμπτο δημοκρατικό κίνημα» και 

εκλέχτηκε πρόεδρος τον Δεκέμβρη του 1998. Τα δύο κυρίαρχα κόμματα είχαν χάσει 

την εμπιστοσύνη του απλού λαού και ο Chavez υποσχόταν να καταργήσει τις 

φιλελεύθερες πολιτικές που είχαν ακολουθηθεί όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να 
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βγάλει τον λαό της Βενεζουέλας από την κατάσταση φτώχειας που το είχαν οδηγήσει 

οι προκάτοχοι του.  

Νικαράγουα: Διδακτορικά βιώματα.  
Η ιστορία της Νικαράγουα έχει να μας  διδάξει στο πώς ένα κράτος μπορεί να 

γίνει πιόνι στα χέρια των ισχυρών. Για να πούμε την ακριβής ιστορία αυτού του 

κράτους και να δώσουμε μια πλήρη περιγραφή θα χρειαζόταν μια ξεχωριστή μελέτη 

για την Νικαράγουα και την ιστορία της. Εδώ θα προσπαθήσουμε να δώσουμε 

περιληπτικά μια σύντομη περιγραφή. Το ξεκίνημα της νέας εθνικής συνείδησης  

συμπεριλαμβάνει το Ινδιάνικο στοιχείο και του μιγαδικού πληθυσμού, και αρχίζει  να 

εκδηλώνεται κατά το τέλος του 19ου αιώνα. Μόνο τότε κάποιοι διανοούμενοι της 

εποχής άρχισαν δειλά να αναζητούν τις ρίζες του λαού της Νικαράγουα και να 

πετάξουν από πάνω τους την κληρονομιά που τους άφησε η Ισπανία όσον αφορά τον 

χειρισμό της εθνικής τους πολιτικής. Παρόλο που το απελευθερωτικό κίνημα  

αναπτύχθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα, η επανάσταση του Jose Santos Zelaya’s  to 

1889 υπέδειξε το ξεκίνημα του απελευθερωτικού κινήματος στην Νικαράγουα. 

Παρόλο τον περιορισμό από την αποικιοκρατική κληρονομιά ο   Zelaya επιχείρησε 

να συγκεντρώσει κάποια μορφή κρατικής δύναμης. Η πετυχημένη του προσπάθεια να 

πάρει πίσω την Ατλαντική ακτή η οποία  ήταν υπό Βρετανική κατοχή  σημαίνει ότι 

είχε ξεκινήσει να δημιουργείται εθνική συνείδηση. Υποστηριζόμενος από την 

μεγαλοαστούς, ο Zelaya έθιξε συμφέροντα που ανησύχησαν τις εγχώριες 

συντηρητικές δυνάμεις αλλά και αυτών των ΗΠΑ, που δεν έβλεπαν με καλό μάτι την 

ανάπτυξη ενός δυνατού ελεύθερου κράτους. Καθώς αντιμετώπιζε αυτών των ειδών 

εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων  το καθεστώς του μετατράπηκε σε δικτατορία. 

 Το 1909, η Ουάσιγκτον τον ανάγκασε να υπογράψει πριν μπορέσει και  βάλει σε 

εφαρμογή τα σχέδια του για τον εκσυγχρονισμό της Νικαράγουα. Χρησιμοποιώντας 

διάφορες προφάσεις οι ΗΠΑ στείλανε δυνάμεις για να ενισχύσουν τον συντηρητικό 

κανόνα και να επιβεβαιώσουν την κυρίαρχη θέση τους. Η παρέμβαση τους 

συνεχίστηκε με ανοδική πορεία για τα επόμενα χρόνια και η δυσαρέσκεια του λαού   

για αυτό άρχισε να παίρνει διαστάσεις. Με την έμμεση βοήθεια τους, το 1925 γίνεται 

πραξικόπημα και πρόεδρος της χώρας ορίζεται ο Adolfo Diaz. Η δυσαρέσκεια του 

λαού άρχισε να παίρνει εθνικές και αντιιμπεριαλιστικές διαστάσεις. Οι Αμερικάνικες 

δυνάμεις εγκατασταθήκαν  στην χώρα. Ήταν τότε που ο Augusto Cesar Sandino 

γύρισε από το Μεξικό και δημιούργησε το απελευθερωτικό κίνημα της Νικαράγουα. 
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Παρόλο που ο Sandino αντιμετωπιζόταν με έντονη εχθρότητα από την υψηλή τάξη 

του απελευθερωτικού στρατού, Jose M. Moncada, κατάφερε να οργανώσει και να 

οπλίσει το δικό του στρατόπεδο, το οποίο συμμετείχε σε ιδιαίτερα πετυχημένες 

επιθέσεις. Ο Sandino προερχόταν από μια φτωχή  οικογένεια. Σε πολύ νεαρή ηλικία 

ήταν μάρτυρας της ταπείνωσης του στρατηγού Zeledon από τις ΗΠΑ στην μάχη το 

1912. Ο δικός του απελευθερωτικός αγώνας αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό από 

τις λαϊκές μάζες,  ο αριθμός των οποίων αυξανόταν συνεχώς με την συμμετοχή 

αγροτών, εργατών σε ορυχεία, ινδιάνων κλπ. 

 Η αντίσταση των Sandinista  ήταν το πρώτο παράδειγμα δύναμης ενός λαού 

ενάντια ενός κατακτητή που είχε υπεροχή σε οπλικά συστήματα. Ωστόσο παρόλο την 

πολιτική υποστήριξη από τον λαού ο Sandino δεν μπόρεσε να κάνει την 

αποστράτευση και να οδηγήσει την χώρα σε πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. 

Μετά τον θάνατο του το 1934, οι περισσότεροι σύντροφοι του εκτελέστηκαν από τον 

Αμερικάνικο στρατό, μερικοί συνέχισαν να  περιφέρονται στα βουνά. Στο τέλος 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον συστηματικό ένοπλο αγώνα. Αυτό που έμεινε 

ήταν η ανάμνηση από τις μάχες που δοθήκαν.  

Η Νικαράγουα στράφηκε σε ένα πιο παραδοσιακό τρόπο διακυβέρνησης όταν ο 

Somoza ανέλαβε την εξουσία το 1936. Δημιούργησε μια πολύ σκληρή δικτατορία η 

οποία με την υποστήριξη των ΗΠΑ κράτησε μέχρι το 1979. Οι αγώνες και οι 

αιματοχυσίες συνεχίστηκαν για πολλές δεκαετίες όπως 1930, 1940, 1950, αν και σε 

μικρότερο βαθμό. Το 1944 δημιουργείται το Κομμουνιστικό κόμμα το οποίο 

ακολουθούσε πιστά το αντίστοιχο πρότυπο του Κομμουνιστικού κόμματος της 

Σοβιετικής Ένωσης.  Όπως και τα περισσότερα κομμουνιστικά κόμματα της 

Λατινικής Αμερικής τον καιρό εκείνο η ιδεολογία του ακολουθούσε τα χνάρια του 

Σοβιετικού Σταλινισμού. Το κόμμα ήταν το μοναδικό όργανο στην Νικαράγουα όπου 

οι Μαρξιστικές ιδέες λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη και για τον λόγω αυτό τράβηξε την 

προσοχή πολλών φοιτητών. Δύο από αυτούς ήταν ο Fonseca και ο Borge 

Το 1959 εκτελέστηκαν τέσσερις φοιτητές κατά την διάρκεια διαδηλώσεων 

ενάντια στην δικτατορία του Somoza. Ο Fonseca προερχόμενος από φτωχή 

οικογένεια και με θαυμασμό ως προς τον  Sandino και τον απελευθερωτικό του 

αγώνα, επηρεασμένος από τις σπουδές ιστορίας, εγκατέλειψε το Κομμουνιστικό 

κόμμα με το πιστεύω ότι το κόμμα δεν εξυπηρετούσε την δυναμική της φιλοσοφίας 

του Μαρξ. Εντάχθηκε στην Κουβανή επανάσταση στο πλευρό του Κάστρο όπου 

πολέμησε για την απελευθέρωση πολλών κρατών της Λατινικής Αμερικής από 
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δικτατορικά καθεστώτα. Αυτό τον οδήγησε το 1961 στην δημιουργία του FSLN 

αποτελούμενο από δώδεκα αντάρτες ανάμεσα τους και ένας πρώην βετεράνος των  

Sandinistas. Από το 1967 έως το 1974 το FSLN έκανε ανασυγκρότηση των δυνάμεων 

της. Το 1976 οι δυνάμεις του FSLN μπόρεσαν και συγκεντρώθηκαν με ενιαίο στόχο 

την κατάρριψη του Somoza. Ο στόχος τους επιτευχθεί το 1979, ο Somoza 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την χώρα.  

Η επιτυχία των Sandinistas να καταρρίψουν το δικτατορικό καθεστώς και να 

θέσουν τα θεμέλια για την αναδόμηση του κράτους ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός και 

αποτελούσε σοσιαλιστική επανάσταση. Η πολιτική πρόκληση που αντιμετώπιζαν 

μόλις πήραν την εξουσία ήταν μεγάλη, καθώς είχαν διαφορετικές αντιλήψεις και 

στόχους συγκριτικά με τους προκατόχους τους. Οι Sandinistas επιθυμούσαν την 

άμεση λύση του προβλήματος της φτώχειας του πληθυσμού και άμεσος στόχος τους 

ήταν η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων παρά η διαμόρφωση κατάλληλου 

πολιτικού περιβάλλοντος. Ακριβώς για να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό  ξεκίνησαν 

μια διαδικασία η οποία ευνοούσε τις οργανώσεις των εργατών, των γυναικών, των 

νέων κλπ. Οι εκλογές δεν διεξήχθησαν το 1979 με την δικαιολογία ότι χρειαζόταν 

κάποια περίοδος ωρίμανσης του συναισθήματος του λαού, και αντανάκλασης του 

πραγματικού του θέλω.   Με την δήλωση αυτή οι πιέσεις για   διεξαγωγή εκλογών 

έγιναν πιο έντονες από το εσωτερικό της χώρας. Γρήγορα τα σχέδια άλλαξαν εξαιτίας 

των τεταμένων σχέσεων της Νικαράγουα με τις ΗΠΑ την χρονική περίοδο 1981- 

1982 που πίεζαν για εκλογικό νόμο πιο κοντά στον δυτικό τρόπο εκλογής. Μετά από 

χρόνια τριβών επί του θέματος είτε από το εσωτερικό περιβάλλον ( ελίτ), είτε από το 

εξωτερικό (ΗΠΑ), στις 4 Νοεμβρίου του 1984 οι εκλογές έγιναν  και οι  Sandinistas 

κέρδισαν ένα ποσοστό 62.9% για την θέση του προέδρου και 62.3% πολιτική δύναμη 

στην βουλή. Παρόλο το μποϊκοτάζ των δεξιών κομμάτων, τις απειλές του στρατού, 

και τις Αμερικάνικες πιέσεις αναδείχτηκαν κυβέρνηση και παρόλο που οι πολιτικές 

συνθήκες πριν τις  εκλογές δεν ήταν καλές, για την εκλογική διαδικασία δεν ειπώθηκε 

καμία κατηγορία για νοθεία η οτιδήποτε άλλο παράνομο.  

Οι εκλογές του 1984 οδήγησαν σε επιτυχημένες εκλογικές  αναμετρήσεις στην 

πορεία το 1990, 1996, 2001 για τους Sandinistas όπου και συνεργαστήκαν με τις 

κεντροαριστερές πολιτικές δυνάμεις , παρόλο που δεν θεωρείται ότι ήταν μεγάλη 

επιτυχία για την δημοκρατία της χώρας. Ο λόγος για αυτό ήταν ο εξής: οι διαφορές 

οργανώσεις έχασαν την δυνατότητα άμεσης εκπροσώπησης τους στην πολιτική 

σκηνή της χώρας και αυτό πλέον γινόταν μόνο μέσω του κόμματος του FSLN. Εδώ 
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δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι το FSLN ήταν το πρώτο αγωνιστικό 

κίνημα στην Λατινική Αμερική που ήρθε στην εξουσία μέσω εκλογικής διαδικασίας. 

 

Βολιβία: δημοκρατία πως φτάσαμε έως εκεί.  
Από την στιγμή που αποφασίστηκε ότι η Άνω Περού θα ονομαστεί Βολιβία οι 

πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις παρέμειναν στα χέρια της εγχώριας ελίτ η οποία 

ολοένα και ενισχυόταν από Ευρωπαίους μετανάστες. Η περίπτωση της Βολιβίας είναι 

ιδιάζουσα καθώς διαθέτει  αρκετά περίεργη κοινωνική δομή ως χώρα.  

Ο καταστροφικός πόλεμος  με την Παραγουάη 1932 – 1935 αποδυνάμωσε και 

χαρακτήρισε την Βολιβιανή ελίτ. Το 1936 μια γενική απεργία σε συνδυασμό με το 

επανάσταση νεαρών στρατιωτικών δυνάμεων για να πετύχουν τον λεγόμενο 

«Στρατιωτικό σοσιαλισμό». Το 1939 η κυβέρνηση του στρατηγού German Busch, 

επιχείρησε να ελέγξει τις εταιρίες σιδηρού που κυριαρχούσαν στις εξαγωγές της 

οικονομίας της Βολιβίας. Πριν προλάβει να κάνει πράξη το παραπάνω ο Busch 

πέθανε κάτω από περίεργες συνθήκες, και η συντηρητική κυβέρνηση του 

καταρρίφθηκε. Το Δεκέμβριο του 1942 μια απεργία οδήγησε σε μαζικές απολύσεις  

στα  ορυχεία στο Catavi. Το νέο Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα (MNR), 

κινητοποίησε τον λαό σε διαδηλώσεις  και αυτοπροσδιορίστηκε ως μια ισχυρή 

δύναμη στις πολιτικές δυνάμεις της Βολιβίας. Στο χρονικό διάστημα  1943- 1946 η 

συμμετοχή του   MNR στην κυβέρνηση του Major Gualberto Villarroel, έδωσε την 

δυνατότητα να εδραιώσουν την υποστήριξη τους στις εμπορικές ενώσεις και στους 

εργάτες των ορυχείων.  

Μετά την ανατροπή του  Villarroel το 1946, το MNR έγινε αντικείμενο 

καταδίωξης από  τις τότε κυβερνήσεις  μέχρι τον Απρίλιο του 1952, όταν μια λαϊκή 

εξέγερση οδήγησε στην δημιουργία νέας κυβέρνησης του MNR. Ενώ προηγούμενες 

αλλαγές στο πολιτικό σύστημα προέκυπταν από τις συγκρούσεις της εργατικής τάξης 

με τις στρατιωτικές δυνάμεις, αυτή την φορά οι εργάτες του La Paz και των ορυχείων, 

υποστηριζόμενοι έως ενός βαθμού από τις αστυνομικές αρχές νίκησαν τον στρατό. Η 

νέα κυβέρνηση του  MNR εθνικοποίησε τα περισσότερα ορυχεία σιδήρου και 

μπόρεσε να θέσει υπό περιορισμένο έλεγχο την  διοίκηση τους καθώς στο COB ( 

Ομοσπονδία Βολιβιανών Εργατών) είχε δοθεί το δικαίωμα να έχει τέσσερις 

υπουργικές θέσεις. Η νίκη των εργατών βοήθησε στο ξέσπασμα μιας αντίστοιχης 

εξέγερσης από τους αγρότες το 1953 εναντία ιδιοκτητών μεγάλης ποσότητας γης.  
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Η παράδοση της  χώρας σε επαναστάσεις και η ιστορική μνήμη της χώρας ήταν 

δυνατά και η επιλογή του Τσε για να πολεμήσει το 1960 σε αυτή την χώρα δεν είναι 

τόσο τυχαία όσο μπορεί να φαίνεται σε κάποιους.  Αλλά σκοπός μας εδώ δεν είναι να 

μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Οφείλουμε να πούμε ότι η εκτέλεση του με την 

παρουσία της CIA  σε συνδυασμό με την σκληρότητα που αντιμετωπιζόντουσαν οι 

εργατικές εξεγέρσεις έδειχναν αν μη τι άλλο μια σοβαρή ρήξη μεταξύ του κράτους 

και των στρατιωτικών δυνάμεων. Η κρατική μηχανή χωρίστηκε σε αυτούς που ήταν 

θετικοί στην προοπτική μιας λύσης που θα ηρεμούσε τα πνεύματα και αυτών που 

επιθυμούσαν ο στρατός να μπορέσει να κάνει την δουλειά του και να  επιβάλλει μια 

τάξη. Ο τρόπος με τον οποίον θα γινόταν πραγματοποιήσιμο αυτό δεν τους 

ενοχλούσε. 

Σε αυτή ακριβώς την περίοδο έχουμε την παρέμβαση των ΗΠΑ στα εσωτερικά 

ζητήματα της χώρας, αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι οι ΗΠΑ είχανε ένα σημαντικό 

λόγω να κινητοποιηθούν στην περιοχή και να ενδιαφέρονται για τις πολιτικές 

εξελίξεις, καθώς την εποχή εκείνη βλέπανε την αριστερή απειλή και δεν θέλανε να 

πάρει περαιτέρω διαστάσεις η επανάσταση, τους αρκούσε ο πονοκέφαλος που είχε 

προκαλέσει η Κούβα. Το 1969 τον Απρίλιο μήνα ο αρχηγός του Βολιβιανού στρατού 

Rene Barrientos πέθανε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα και ο ακόλουθος του Alfredo 

Olvando αποφάσισε να ακολουθήσει κατά γράμμα το σχέδιο Rockefeller  που είχε 

προταθεί από τις ΗΠΑ. Την ίδια περίπου εποχή έχουμε την συγκέντρωση φοιτητών 

διαδηλωτών στο Teoponte, απόδειξη της επίδρασης του έργου του Τσε. Παρόλο που 

το κίνημα αυτό δεν σημείωσε κάποια ιδιαίτερη επιτυχία ήταν η επισφράγιση της 

στρατιωτικής κρίσης και οδήγησε σε επανωτές προσπάθειες πραξικοπημάτων από 

διάφορες στρατιωτικές ομάδες. Το ίδιο έτος τον Olvando τον αντικατέστησε ο 

Miranda ο οποίος ισχυριζόταν ότι μιλούσε για ολόκληρο τον στρατό της Βολιβίας. 

Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου μια πολιτική ομάδα συμπεριλαμβανομένου 

τον Juan Lechin, το  COB και μια σειρά αριστερών κομμάτων βοήθησαν τον Torres 

(στρατηγός ο οποίος καλούσε τον λαό να ρίξει την χούντα) να ενισχύσει την θέση του 

εντάσσοντας  στις κινητοποιήσεις οπλισμένους φοιτητές και εργάτες. Για να μην 

μπούμε όμως σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες θα πούμε ότι μετά από μήνες αγώνα η 

χούντα έπεσε τον Σεπτέμβρη του 1971 και η δεξιά αποχαιρέτησε την κυβέρνηση. 

Αλλά και μετά από αυτό η στρατιωτική δράση δεν μειώθηκε στα χρόνια που 

ακολούθησαν με τον στρατηγό Banzer να είναι ο πρώτος που επιχείρησε την 

διοργάνωση εκλογών το 1978.  
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Μετά από αυτό στην Βολιβία ακολούθησε ένα πολιτικό χάος και μεταξύ του 1978 

και 1980 είχαν διεξαχθεί δύο εκλογικές αναμετρήσεις είχανε περάσει πέντε πρόεδροι  

κανένας εκ των οποίον δεν είχε κερδίσει την ψήφο στην κάλπη, και είχαν γίνει 

τέσσερις προσπάθειες πραξικοπήματος εκ των οποίον μια μόνο απέτυχε. Το 1984 ο 

θεράποντας των σοκ Jeffrey Sachs έφτασε και  βοήθησε να εγκαινιαστεί το 

νεοφιλελεύθερο πείραμα. Η χώρα ακολούθησε φιλελεύθερες πολιτικές . Όλα 

φαινόταν ότι είχαν χαθεί. Βέβαια ο λαός της Βολιβίας ήταν πάντα φτωχός, όπως θα 

δούμε και στην επόμενη ενότητα, αλλά  η ελπίδα πλέον είχε χαθεί. Οι κυβερνήσεις 

που ακολούθησαν ήταν όλες δεξιές και όπως είπαμε και στην πρώτη ενότητα είχαν 

άλλους στόχους, τέτοιους που θα οδηγούσαν την χώρα να πετύχει το οικονομικό 

πρότυπο που ακολούθησε πάσης θυσίας .  

Τον Οκτώβριο του  2003 έχουμε ένα μαζικό κίνημα από τους ιθαγενείς του 

Aymara, η αιτία για αυτό ήταν η απόφαση του τότε προέδρου της χώρας Gonzalo 

Sanchez να ιδιωτικοποιήσει την εταιρία ηλεκτροδότησης της Βολιβίας. Ποιος 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει και πάλι την κατάσταση; Ο στρατός, ο οποίος 

αντιμετώπισε την κατάσταση χρησιμοποιώντας τανκ. Πλήθος διαδηλωτών 

σκοτωθήκαν και εκατοντάδες τραυματιστήκαν. Δύο χρόνια αργότερα τον Δεκέμβρι 

του 2005 έχουμε την εκλογή του Evo Morales και του  Alvaro Garcia Linera ως 

αντιπρόεδρος της χώρας με το κόμμα τους MAS (Κίνηση μέσω της Αριστεράς),  να 

κερδίζει την πλειοψηφεία των θέσεων στην βουλή. Η πρώτη κίνηση του Morales 

μόλις εκλέχτηκε ήταν να πετάξει μέχρι την Χαβάνα και να συναντηθεί με τον Φιντέλ 

Κάστρο.  

 

Η αποτυχία του κλασσικού πολιτικού υποδείγματος. 
Τα πολιτικά κόμματα στην Λατινική Αμερική έχουν μια μακρά ιστορία και 

μερικά από αυτά χρονολογούνται από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας στις αρχές 

του 19ου αιώνα. Κατά την διάρκεια των χρονών έχουν αλλάξει και συνεχίζουν να 

αλλάζουν. Οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν με την αλλαγή αρχηγών,  οργάνωσης, 

δομής, στυλ και τελευταίο και των ονομάτων τους. Παρόλο τις αλλαγές που μπορεί 

να έχουν συμβεί κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, οι μελετητές τον 

πολιτικών επιστημών τονίζουν επτά στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν, ειδικά τα 

κόμματα εξουσίας.  
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 Τα πολιτικά κόμματα στην Λατινική Αμερική δεν είναι καλά εδραιωμένες  

στο πολιτικό έδαφος των κοινωνιών που αντιπροσωπεύουν.  

 Είναι κόμματα που βασίζονται στο πελατειακό στοιχείο με τους 

ψηφοφόρους τους. Ο λόγος για αυτό είναι διότι δεν εκφράζουν τις 

προτιμήσεις του κοινού αλλά λειτουργούν ως φορείς συμφερόντων των 

ελίτ που διαθέτει η χώρα, οι οποίες συγκεντρώνουν σχεδόν όλο τον 

πλούτο. 

 Είναι απείθαρχα. Τα μέλη τους δεν εντάσσονται σε αυτά εξαιτίας μιας 

κοινής ιδεολογίας αλλά για λόγους προσωπικών συμφερόντων. 

 Δεν μπορούν να διαχωριστούν εύκολα με την κλασσική έννοια του όρου 

δεξιά- αριστερά. Η δεξιά και η αριστερή  πολιτική σε διαφορετικά κράτη 

μπορεί να έχει πολύ διαφορετική έννοια, και το φάσμα της πολιτικής τους 

δεν είναι αρκετό για να καθορίσει την κομματική τους θέση.  

 Είναι λαϊκίστικα κόμματα. Η δημοτικότητα τους προσαρμόζεται κάθε 

φορά ανάλογα με τις προεκλογικές τους υποσχέσεις και δεν θα λέγαμε ότι 

αντικατοπτρίζει τις πραγματικές τους ικανότητες.  

 Σε μεγάλο ποσοστό τα περισσότερα έχουν μικρή διάρκεια ζωής. 

Παρατηρείται είτε ότι θα ιδρυθούν και θα διαλυθούν σε σχετικά σύντομα 

χρονικά διαστήματα είτε θα αλλάζουν το πολιτικό τους πεδίο από το ένα 

πολιτικό κίνημα στο άλλο  

 Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω έχουν συμβάλει θετικά στην πολιτική 

σταθεροποίηση και την χάραξη της νέας δημοκρατικής εποχής που διανύει 

η Λατινική Αμερική από το 80’ και μετά 

Γενικά στις περισσότερες χώρες κυριαρχούσε μέχρι πρότινος ο δικομματισμός. 

Λέγοντας ότι κυριαρχεί ο δικομματισμός δεν εννοούμε την μη ύπαρξη άλλων 

κομμάτων. Το στοιχείο του δικομματισμού αναφέρεται περισσότερο στην συχνότητα 

εναλλαγής και ανάδειξης διαφορετικού κόμματος στην εξουσία σε σχέση με το 

παρελθόν. Από τις χώρες που μελετάμε οι περισσότερες είχαν μέχρι πρόσφατα 

ενισχυμένο το στοιχείο αυτό και μερικές το έχουν ακόμα. Για να γίνουμε πιο 

συγκεκριμένοι  σε αυτό που λέμε αρκεί να αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις. Η 

Αργεντινή έχει δύο κυρίαρχα κόμματα, τους Περονιστές και τους Ακραίους, η 

Βενεζουέλα μετά το 1958 είδε να επικρατούν το AD,και το COPEI. Στην Βραζιλία ο 

αριθμός των κομμάτων είναι τεράστιος και αυτό είναι ένα φαινόμενο ειδικά τις 

τελευταίας δεκαετίας. Άλλο χαρακτηριστικό είναι οι συχνές αλλαγές των ονομασιών 
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τους. Η Βραζιλία ως μία τεράστια χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό  έχει παραπάνω 

από δύο. Από τα κυρίαρχα κόμματα είναι το PT, το PP( Progressive Party)το οποίο 

είναι και το πιο συντηρητικό , το PSP(Popular Socialist Party) το οποίο είναι το 

κόμμα του τελευταίου υποψηφίου Gomes ο οποίος έχασε από τον Lula στις 

τελευταίες εκλογές, κλπ. Στην Χιλή, αν και είναι η χώρα που αναγνωρίζεται για την 

μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα απ’ όσες μελετάμε με την λιγότερη διαφθορά και 

σχεδόν καθόλου πολιτικά σκάνδαλα από το 2000 έως το 2004, το πολιτικό σύστημα 

της διαθέτει τρεις πόλους. Το RN εκπροσωπεί τον κεντροδεξιό χώρο, το 

Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (PDC), και το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) που μαζί με 

το Πατριωτικό Κόμμα για την Δημοκρατία (PPD) έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και 

ανακοίνωσαν τον κοινό τους αγώνα για κοινωνική επανάσταση και δημιουργία 

κοινωνικής πρόνοιας. Στην Νικαράγουα η πολιτική ήταν στοιχειωμένη από δυο 

πολιτικές δυνάμεις, τους φιλελευθέρους και τους συντηρητικούς. Οι φιλελεύθεροι 

είχαν την βάση τους στην πανεπιστημιακή πόλη της Leon ενώ οι συντηρητικοί στην 

πόλη της Grenada και τις Καθολικές της αξίες.    

Αυτό που αξίζει όμως να προσέξουμε είναι οι αλλαγές που έχουν συμβεί την 

τελευταία δεκαετία στις χώρες αυτές. Με πρώτη την Βενεζουέλα που έκανε και την 

αρχή, όλες οι χώρες τα τελευταία χρόνια εκλέγουν προέδρους οι οποίοι δεν 

προέρχονται από μεγάλα κόμματα, ακόμα και όταν προέρχονται από αυτά κερδίζουν 

επειδή διαφοροποιούνται από τις πολιτικές θέσεις του κόμματος τους. Έτσι όπως θα 

δούμε ο Kirchner στην Αργεντινή, ο Lula στην Βραζιλία, ο Morales στην Βολιβία, το 

MSN στην Νικαράγουα, ο Chavez στην Βενεζουέλα, ο Lagos του CPD (Σοσιαλιστικό 

Δημοκρατικό Κόμμα) στην Χιλή, και το πολιτικό ρεύμα που  έχει δημιουργήσει το 

CONAIE στο Εκουαντόρ το οποίο ουσιαστικά εκλέγει προέδρους, έχουν όλοι κοινά 

χαρακτηριστικά. Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι οι νέοι αυτοί πρόεδροι δεν 

εκλέγονται από την πλούσια αστική τάξη, αλλά από τον απλό κόσμο που ζει σε 

συνθήκες φτώχειας.  

Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι γιατί οι κυβερνήσεις αυτές έχουν 

κερδίσει την ψήφο του φτωχού πολίτη, του ανέργου πολίτη, της λαϊκής μάζας και 

γιατί ο δικομματισμός δεν αγγίξει τον μέσο ψηφοφόρο; Οι απαντήσεις συσχετίζονται 

με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε πιο πάνω για τα κόμματα της Λατινικής 

Αμερικής.  

Τα πολιτικά κόμματα βασίζονται σε πελατειακές σχέσεις. Αυτό το 

χαρακτηριστικό δεν είναι κάτι καινούργιο, τυπικά παραδείγματα αυτού είναι το RN 
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στην Χιλή κατά την διάρκεια του 40’ και 50’ το Περονιστικό Κόμμα στην Αργεντινή 

κλπ. Οι σχέσεις συμφέροντος μεταξύ υποψηφίων και  ψηφοφόρων δεν 

πρωτοεμφανίστηκαν στην Λατινική Αμερική, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε ότι την 

τελευταία δεκαετία οι σχέσεις αυτές έχουν γίνει πιο ουδέτερες. Μέχρι και πρόσφατα 

τα πολιτικά κόμματα υποστήριζαν τα συμφέροντα των πλουσίων της χώρας οι 

λεγόμενες ελίτ, και αυτό γινόταν για ευνόητους λόγους. Η ταξική ελίτ στις χώρες 

αυτές διαθέτει τεράστια οικονομικά κεφάλαια που χρηματοδοτούσαν τους 

προεκλογικούς αγώνες των κομμάτων με ανταλλαγή μια πολιτική η οποία ευνοούσε 

τα συμφέροντα τους. 

 Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η τάξη αυτή εκτός από τα οικονομικά μέσα στις 

περισσότερες χώρες ελέγχει και τα ΜΜΕ. Από τον καιρό της ανεξαρτησίας τους 

μέχρι και πρότινος την πολιτική γραμμή που ακολουθούσαν οι συγκεκριμένες χώρες 

την διαμόρφωναν οι μεγαλοϊδιοκτήτες γης και κεφαλαίου, οι οποίοι είναι κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό οι ελίτ που άφησε στις χώρες η αποικιοκρατική εποχή. Αυτό που 

έκαναν οι νέοι πρόεδροι είναι να αγνοήσουν ακριβώς τις ελίτ, και να δηλώσουν 

οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που θα έλυναν τα προβλήματα του μέσου πολίτη, 

και θα έδειχναν πιο ευαισθητοποιημένες ως προς τα προβλήματα των φτωχών που 

αποτελούσαν τις περισσότερες φορές πάνω από το 70% του πληθυσμού τους.  

Ένας άλλος λόγος που απέτυχε το ακολουθούμενο μοντέλο ήταν διότι το κράτος 

ακολουθώντας νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές έφτασε μέσω των 

ιδιωτικοποιήσεων να δίνει προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες(ελίτ), εταιρίες οι οποίες 

παρήγαγαν προϊόντα απαραίτητα για την ανθρώπινη επιβίωση όπως είναι το νερό το 

ηλεκτρικό ρεύμα το σύστημα υγείας, εταιρίες πετρελαίου κλπ.  

Ο μέσος πολίτης άρχισε να υποφέρει από την ανέχεια και την φτώχεια και να 

στερείται τα στοιχειώδη. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ένα περιστατικό προκειμένου να  

δείξουμε και να θίξουμε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι. 

Όπως ξαναείπαμε η Βενεζουέλα είναι η εβδόμη στην λίστα των χωρών με αποθέματα 

πετρελαίου.  

Στον προεκλογικό αγώνα του ο  Chavez σε μια επίσκεψη στις φτωχές γειτονίες 

της πρωτεύουσας, τον πλησιάζει μια  γυναίκα η οποία τον παρακαλεί να την 

ακολουθήσει στην οικία της. Μπαίνοντας μέσα στον χώρο του σπιτιού ο Chavez 

αντικρίζει τον σύζυγο και  το παιδί της οικογένειας να κάθονται κουκουλωμένοι. Η 

γυναίκα του λέει: ‘Ο σύζυγος μου είναι άρρωστος και μου ζήτησε να ανάψω φωτιά 

και να του φτιάξω μια σούπα. Εχθές έγινε το ίδιο και μην έχοντας τι να κάψω έσπασα 
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την καρέκλα και έτσι έφτιαξα φωτιά.  Σήμερα θα αναγκαστώ να σπάσω το τραπέζι 

δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο, κάνε κάτι για μας’. Ο λόγος που αναφέρουμε το 

περιστατικό είναι για να δείξουμε την κατάσταση που βίωνε ο φτωχός πολίτης και όχι 

μόνο στην  Βενεζουέλα, την ίδια πραγματικότητα είχαν να αντικρίσουν στην 

Αργεντινή όπου οι απολυμένοι από τις ιδιωτικοποιημένες κρατικές εταιρίες ζούσαν 

στο περιθώριο, οι ιθαγενείς  της Βολιβίας που δεν είχαν δικαιώματα ούτε στην 

καλλιέργεια γης, οι πολίτες της Νικαράγουα που βίωσαν σκληρά χρόνια δικτατορίας, 

οι πολίτες της Βραζιλίας που ζούσαν σε παράγκες κλπ.  

Αυτό που δεν έκαναν για πολλά χρόνια τα κόμματα εξουσίας σε αυτές τις χώρες 

ήταν να κοιτάξουν να παρέχουν καλύτερες συνθήκες ζωής στον πληθυσμό. Αυτό το 

γεγονός ήταν το κύριο κενό στοιχείο της πολιτικής τους και ο λόγος που τα 

παραδοσιακά κόμματα και το κλασσικό πολιτικό σύστημα θεωρείται ότι απέτυχε. Το 

κενό εμφανίζεται ότι υποσχέθηκε να καλύψει το νέο πολιτικό ρεύμα που έχει 

αναλάβει την εξουσία.                        

  

Νέο πολιτικό κίνημα : Το φαινόμενο της Αριστεράς, η άνοδος 
στην εξουσία την τελευταία πενταετία. 

Την τελευταία δεκαετία έχουν συμβεί πολλές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα των 

κρατών της Λατινικής Αμερικής. Οι αλλαγές δεν συσχετίζονται μόνο με την 

εδραίωση των δημοκρατικών λειτουργιών σε αυτές τις χώρες. Το αξιοπερίεργο εδώ 

είναι ότι σε μια εποχή όπου σε όλο τον κόσμο τα οικονομικά και πολιτικά πρότυπα 

έχουν σχεδόν ταυτιστεί, ειδικά μετά την κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ και της 

Σοβιετικής Ένωσης, στην Λατινική Αμερική παρατηρείται η επιστροφή σε πολιτικές 

κρατικού παρεμβατισμού. Ο κύριος λόγος για την άνοδο αριστερών κυβερνήσεων  

είναι η αγανάκτηση των φτωχών κατοίκων των χωρών αυτών που κατά την διάρκεια 

της δεκαετίας του 80’ και του 90’  αντιμετώπιζαν τεράστια προβλήματα, όπως είναι η 

παροχή νερού, και ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό που πέτυχαν οι κυβερνήσεις αυτές 

ήταν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του λαού, υποσχόμενες ότι θα καλυτερεύσουν 

την ποιότητα της ζωής του μέσου πολίτη. Η κοινωνική ανασυγκρότηση φαίνεται να 

αποτελούσε την πρωταρχική τους προτεραιότητα. Όπως θα δούμε και στην επόμενη 

ενότητα αυτό δεν ήταν απλά μια προεκλογική υπόσχεση, αλλά ένας πολιτικός στόχος 

που για τις περισσότερες κυβερνήσεις λειτουργεί ως πυξίδα στην χάραξη της 

πολιτικής τους. Πιο κάτω προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ξεχωριστά την πολιτική 
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κατάσταση που επικρατεί στην κάθε μια χώρα. Κοινό στοιχείο πάντως όλων των 

χωρών, είναι ότι οι κυβερνήσεις τους προέρχονται όλες από τον χώρο της αριστεράς, 

σε κάποιες διακρίνουμε σκληροπυρηνικούς προέδρους όπως στην Βολιβία και την 

Βενεζουέλα, ενώ στην Αργεντινή στην Βραζιλία και στην Χιλή οι πρόεδροι ναι μεν 

προέρχονται από τον χώρο της αριστεράς αλλά η ασκούμενη πολιτική δεν έχει τόσες 

ακραίες θέσεις όπως συμβαίνει στα δύο προαναφερόμενα κράτη. Τι εννοούμε με 

αυτό; Η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Χιλή συνεχίζουν και διατηρούν στενές σχέσεις 

με τον δυτικό κόσμο, ενώ οι πρόεδροι της Βενεζουέλας και της Βολιβίας έχουν 

δημόσια τοποθετηθεί εναντία των ασκούμενων πολιτικών της δύσης κυρίως των 

ΗΠΑ. Τα ίδια παρατηρούμε και για το Εκουαντόρ  και την Νικαράγουα όπου οι  

Sandinista βρίσκονται στην κυβέρνηση ενώ στο  Εκουαντόρ το CONAIE ( οργάνωση 

των ιθαγενών της χώρας με αριστερή βάση) φαίνεται ότι καθορίζει και την εκλογή 

του εκάστοτε προέδρου την τελευταία εφταετία.                

Αργεντινή: Ο παράγοντας  Kirchner. 
Όταν ο Nestor Kirchner εκλέχτηκε πρόεδρος  τον Μαΐο του 2003 με ποσοστό 

μόλις 22%, πολλοί λίγοι πίστευαν ότι λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογή του θα 

κατάφερνε να κερδίσει την υποστήριξη του λαού σε ποσοστό 70%. Μετά από 20 

μήνες στην εξουσία, όλος σχεδόν ο λαός της Αργεντινής υποστήριζε τις πολιτικές 

επιλογές του. Κατά την διάρκεια της θητείας του ο Kirchner κατάφερε να μετατρέψει 

τις λαϊκές διαδηλώσεις υπέρ του, κέρδισε μια ομάδα προοδευτικών πολιτικών και 

μετρίασε τις πολιτικές θέσεις των παλιών στελεχών του Περονιστικού κόμματος του, 

PJ (Κόμμα Δικαιοσύνης). 

Ο Kirchner  ανέλαβε την προεδρία αφού είχε εκλεγεί για τρεις συνεχόμενες φορές 

ως κυβερνήτης του Santa Cruz, η μικρότερη εκλογική περιφέρεια της χώρας με 

λιγότερο από 1% του εκλογικού σώματος. Παρόλο που ήταν σχεδόν άγνωστος σε 

εθνικό επίπεδο ως πολιτικός, η υποψηφιότητα του  είχε το εξής χαρακτηριστικό και 

ωφελήθηκε από αυτό: για πρώτη φορά το κόμμα του κατέβαινε σε εκλογική 

αναμέτρηση με παραπάνω από έναν υποψήφιο. Η υποστήριξη που είχε από τον 

προηγούμενο πρόεδρο Eduardo Duhalde ήταν επίσης σημαντικός παράγοντας για την 

εκλογή του. Ο   Duhalde επιθυμούσε οι Περονιστές να κυβερνήσουν με ένα νέο 

πολιτικό πρόσωπο, ένα στέλεχος ο οποίος δεν θα είχε μεγάλη ισχύ μέσα στο κόμμα, ο 

οποίος θα προερχόταν από   μικρή σχετικά εκλογική περιφέρεια, κάποιος μέσω του 

οποίου θα του δινόταν η ευκαιρία να ασκεί επίδραση. Η υποστήριξη του είχε και 
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άλλο κίνητρο, να εμποδίσει τον αντίπαλο του Carlos Menem (1989-1999) να 

ξαναβγεί  στην εξουσία.  

Για να μπορέσει να έχει ανεξάρτητη δράση ο Kirchner ξεκίνησε να διαμορφώσει 

την δική του βάση υποστήριξης. Με την νίκη του και την υποστήριξη του Duhalde, 

προσέγγισε τις διάφορες κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν εκφραζόντουσαν από άλλα 

πολιτικά κόμματα. Ο ίδιος και η σύζυγος του Cristina Fernandez πίστευαν ότι μόνο 

εφόσον προσέγγιζαν και κέρδιζαν την συμπάθεια των κοινωνικών στρωμάτων θα 

μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την δεξιά. Τον Απρίλιο του 2003 διεξάχθηκαν 

εκλογές στην  χώρα. Ο  Kirchner πήρε 22% ο Menem 24,4% και ο Lopez Murphy 

16,3%. Στον δεύτερο γύρο ο Menem είχε να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για 

διαφθορά εις βάρος του. Ο Kirchner δεν έχασε χρόνο και ρίχτηκε στον αγώνα να 

κερδίσει σημαντικές κοινωνικές ομάδες. Κατά την διάρκεια της προεκλογικής του 

εκστρατείας συναντήθηκε με ομάδες υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

γεγονός που τον έκανε τον πρώτο πρόεδρο, στα είκοσι χρόνιας δημοκρατίας που 

μετρούσε η χώρα, που έπραττε κάτι τέτοιο. Έκανε δηλώσεις ενάντια στον περιορισμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί κατά την 

διάρκεια στρατιωτικών δικτατοριών (1976-83) και πρότεινε την ανοικοδόμηση ενός 

κτιρίου συμβολικό για της δικτατορίες που είχε γνωρίσει η χώρα, το οποίο θα 

χρησίμευε ως  “Μουσείο Αναμνήσεων”. 

Εκτός από την εργατική τάξη, έδωσε προσοχή και στο CTA(κεντρική οργάνωση 

των Αργεντινών εργατών), στους οποίους υποσχέθηκε ότι θα ξαναέβαζε σε εφαρμογή 

την συμφωνία του 87’ που είχε παρθεί με την Εθνική Εργατική Οργάνωση, η οποία 

επέτρεπε στην ανεξάρτητη  CTA να διαπραγματεύεται για υψηλότερους μισθούς και 

καλύτερες εργατικές συνθήκες για τους εργαζομένους.  

Προσέγγισε τους προοδευτικούς και τους διανοούμενους πολίτες της χώρας, 

υποσχόμενος την ενίσχυση  των κρατικών παροχών και την διακοπή ευνοϊκών 

συμφωνιών που είχαν  μπει σε ισχύ κατά την διάρκεια του 1990 από τον Menem , και 

αφορούσαν τις εταιρίες παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Άλλα μέτρα που 

πρότεινε για τον τομέα αυτόν ήταν το να βάλει τέλος στο δικαίωμα εκμετάλλευσης 

από τον ιδιωτικό τομέα του Ταχυδρομικού συστήματος, την επιστροφή του και πάλι 

υπό κρατικό έλεγχο, και την δημιουργία κρατικής αεροπορικής και ενεργειακής 

εταιρίας. Η πιο δημοφιλής πρόταση του ήταν η άμεση αλλαγή του δικαστικού 

συστήματος της χώρας και ειδικά του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο είχε 

κατηγορηθεί για διαφθορά κατά την διάρκεια της προεδρίας του Menem.  
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Όσον αφορά την κρίση του 2001 και τις συλλήψεις διαδηλωτών την εποχή εκείνη, 

ο Kirchner υποσχέθηκε την ασφαλή προστασία τους και μια δίκαιη δίκη. Ο απλός 

κόσμος που πλημμύρισε τους δρόμους της χώρας και ειδικά του Buenos Aires, όταν ο 

Kirchner ανέβηκε στην εξουσία βρισκόταν σε απόγνωση και με σχεδόν χαμένες 

ελπίδες. Αυτοί οι άνθρωποι, θύματα της καταγωγής τους, προεχόντουσαν κυρίως από 

την μεσαία τάξη του πληθυσμού, αισθανόντουσαν ξεκομμένοι από την υπόλοιπη 

κοινωνία. Ο φιλόσοφος Ricardo Foster παρομοίασε την λαϊκή εξέγερση του 2001 ως: 

‘Ένας δεύτερος Μάϊς του 1968. Οι άνθρωποι αυτοί από τα γεγονότα φαινόταν ότι 

έχασαν αλλά στην πραγματικότητα είχαν κερδίσει καθώς είχαν πετύχει να 

δημιουργήσουν κάτι μη αναστρέψιμο και αυτό δεν είναι άλλο από συνείδηση’. 

Η κοινωνική δράση που προέκυψε τον Δεκέμβριο του 2001 ξεσήκωσε τα μεσαία 

στρώματα του πληθυσμού, πού είδαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους να 

παγώνουν να δημιουργούν σχέσεις συμπάθειας με τους piqueteros. Οι ομάδες των 

piqueteros ξεσηκωθήκαν γιατί οι δεξιά προσπαθούσε να κεφαλαιοποιήσει τα πάντα, 

προκαλώντας εσωτερικό διχασμό στην χώρα. Οι ομάδες αυτές δημιουργήθηκαν κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας του 90’, και ήταν προϊόν άνεργων εργατών από τις 

μαζικές απολύσεις κατά την διάρκεια ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων στην 

πετρελαϊκή βιομηχανία. Οι piqueteros όπως τους αποκαλούσαν σταδιακά έγιναν ένα 

αστικό φαινόμενο, και σήμερα οι περισσότεροι ζουν στο Buenos Aires και σε άλλες 

αστικές πόλεις. Η πιο δραστήρια  από αυτές είναι «Η Ανεξάρτητη Κίνηση των 

Απολυμένων και Ανέργων Εργατών», με αρχηγό τον Raul Castells, ο οποίος 

βρίσκεται αυτή της στιγμή στην φυλακή 

Ένα θέμα που απασχόλησε την κοινή γνώμη ήταν εάν ο Kirchner θα 

δημιουργούσε δικό του κόμμα, καθώς οι απόψεις του πολλές φορές ήταν πολύ 

διαφορετικές από εκείνων των κυρίων στελεχών του κόμματος του. Η αλήθεια είναι 

ότι ο ίδιος ποτέ δεν έχει εκφράσει την άποψη αυτή. Τα ΜΜΕ της χώρας μιλάνε την 

εποχή εκείνη για τον Πρόεδρο που προσπαθεί να κερδίσει ολόκληρο τον λαό απ’ όλες 

τις κοινωνικές τάξεις.  

Με το πρότυπο αυτό τον Σεπτέμβριο του 2004 στελέχη του PJ ανακοίνωσαν την 

δημιουργία ενός καινούργιου κόμματος ονόματι «Κόμμα της Δημοκρατικής 

Επανάστασης» η αλλιώς PRD με αρχηγό της τον δημοσιογράφο Miguel Bonasso. Το 

κόμμα δημιουργήθηκε με στόχο να καταφέρει αυτό που ο   Kirchner κάνει μια 

τετραετία τώρα με επιτυχία, δηλαδή να προσεγγίσει όλες τις κοινωνικές τάξεις. Αυτό 

φαίνεται αδύνατον καθώς όπως ξαναείπαμε στις εκλογές του φετινού Οκτωβρίου την 
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προεδρία της χώρας ανέλαβε η σύζυγος του   Cristina Fernandez Kirchner η οποία 

έχει ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσει περίπου την ίδια πολιτική γραμμή με εκείνη 

του συζύγου της και θα συνεχίσει να παλέψει για την βελτίωση του επιπέδου 

διαβίωσης ολόκληρου του λαού της  Αργεντινής. Η Cristina Fernandez Kirchner 

κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό διπλάσιο από αυτό του δεύτερου υποψηφίου και 

είναι η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της Αργεντινής. Κατά την 

διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας δήλωνε για την ίδια και τον σύζυγο της, ότι 

είναι μέρος του ιδίου πολιτικού σχεδίου. Όταν ο σύζυγος της εκλέχθηκε στην εξουσία 

η ίδια παραιτήθηκε από την Γερουσία για να αναλάβει χρέη συμβούλου. Ο τύπος 

δήλωνε ότι την Αργεντινή δεν την κυβερνά ένας πρόεδρος αλλά «ένα τέρας με δύο 

κεφάλια». Μετά το ξεκάθαρο πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα φαίνεται πάντως ότι 

αυτό μάλλον θα συνεχιστεί, απλά αυτή την φορά έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Αυτός είναι 

και ο λόγος του συντριπτικού ποσοστού που έλαβε στις εκλογές αφού οι Αργεντινοί 

πιστεύουν ότι θα ακολουθήσει την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλ 

ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων που είχαν γίνει στο παρελθόν, επέκταση του ρόλου 

του κράτους στην οικονομική ζωή και αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων.  

Η ίδια φαίνεται να επιθυμεί να πάει πιο πέρα από την πολιτική γραμμή που 

χάραξε ο σύζυγος της  καθώς τα προηγούμενα χρόνια, η Kirchner προχωρούσε σε 

εγκάρδιες συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβεζ, με την ίδια 

άνεση που συναντούσε αποστολές τις Ουάσιγκτον. Από τις 10 Δεκεμβρίου, 

ημερομηνία που αναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντα της προέδρου, ετοιμάζεται 

για μια μεγάλη Ευρωπαϊκή περιοδεία, σε μια προσπάθεια να πείσει χώρες της Ε.Ε να 

αναπτύξουν οικονομική συνεργασία με την Αργεντινή.   

                                  

Βραζιλία: Η άνοδος του Lula στην προεδρία. 
. Η εκλογική νίκη του Luiz Inacio Lula da Silva και του κόμματος του PT 

(Εργατικό κόμμα) στις προεδρικές εκλογές του 2002 στην Βραζιλία είναι αποτέλεσμα  

της νέας εποχής που διανύει η Λατινοαμερικάνικη αριστερά. Το PT είναι το 

μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στον κόσμο. Η άνοδος στην εξουσία του  Lula 

αδιαμφισβήτητα επιδρά στην διαμόρφωση  καινούργιου πολιτικού πλαισίου  στην 

Λατινική Αμερική. Για να περιγράψουμε τις συνθήκες ανόδου του Lula θα πρέπει 

πρώτα να κάνουμε μια ιστορική περιγραφή του κόμματος του. Λίγες δεκαετίες πριν η 

δυνάμεις της αριστεράς στην Βραζιλία ήταν σχετικά αδύναμες συγκριτικά με αυτών 
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των αριστερών κομμάτων των υπολοίπων κρατών στην περιοχή.  Αυτό αποτελεί ένα 

αξιοσημείωτο στοιχείο μελέτης για την άνοδο της αριστεράς στην εξουσία.  

Το στρατιωτικό πραξικόπημα  του 1964 συνέβη νωρίτερα σε σχέση με τα 

υπόλοιπα κράτη όπου η αριστερά είχε μια πιο ενισχυμένη παρουσία, όπως η Χιλή, 

και η Αργεντινή. Η δικτατορία έφερε πιο κοντά την κομουνιστική ηγεμονία στην 

Βραζιλιάνικη αριστερά. Το Βραζιλιάνικο Κομμουνιστικό κόμμα (PCB) μαζί με τους 

ηγέτες των διαφόρων συνδικάτων κατηγορηθήκαν για την αποτυχία της αντίστασης 

στο πραξικόπημα. Η οικονομική ανάπτυξη της Βραζιλίας κατά την διάρκεια  της 

δεκαετίας του 60’ και του 70’ δημιούργησε την ανάγκη για την σύνθεση μιας 

διαφορετικής αριστεράς, πιο δυναμική σε σχέση με το παρελθόν. Την ίδια χρονική 

περίοδο – όπως και στην Αργεντινή- η εισροή ξένου κεφαλαίου στην χώρα είχε δώσει 

ώθηση στην ανάπτυξη βιομηχανίας αυτοκινήτων ειδικά στην πρωτεύουσα της χώρας 

το Sao Paulo, και όλο αυτό είχε δώσει βάρος στην εργατική δύναμη της χώρας. Από 

αυτό κατά την διάρκεια του 70’ προέκυψε η δημιουργία συνδικάτων, παρόλο το 

δικτατορικό καθεστώς, τα οποία ήταν οι αυτουργοί πολλών απεργιών που έγιναν 

στην χώρα, και άλλαξαν την πολιτική μισθών που ακολουθούσε μέχρι τότε το 

καθεστώς. Ένας από αυτούς στους συνδικαλιστές ήταν και ο Lula. 

Το PT ιδρύθηκε το 1980, και μεγάλωσε την δύναμη του από την βάση αυτών των 

νέων συνδικάτων όπως ήταν το συνδικάτο των εργαζομένων στην βιομηχανία 

αυτοκινήτων, στον τραπεζικό τομέα και τον πετρελαϊκό τομέα. Ξεκινώντας από την 

πρωτεύουσα, γρήγορα αύξησε την επιρροή του και στην περιφέρεια μέσω της 

δραστηριότητας των δύο μεγαλύτερων κοινωνικών κινημάτων της χώρας, το MST 

(Κίνηση των Εργατών χωρίς Γη) και το CUT(Βραζιλιάνοι Κεντρικοί Εργάτες). Το 

κείμενο κλειδί για την ιδεολογία της Βραζιλιάνικής αριστεράς  με όνομα «Η 

Δημοκρατία ως μια Παγκόσμια Αξία» γράφτηκε στην Ιταλία από τον διανοούμενο 

Carlos Nelson. Στο κείμενο ο  Nelson έκανε σαφή υπόδειξη για τον δρόμο που έπρεπε 

να ακολουθήσει η αριστερά της Βραζιλίας ειδικά στο σημείο εκείνο όπου αναφέρει 

το εξής: «Η σύγχρονη Βραζιλιάνικη πραγματικότητα χρειάζεται την δημιουργία ενός 

λαϊκού, δημοκρατικού, σοσιαλιστικού κόμματος , ικανό να αναλάβει τις αξίες της 

Βραζιλιάνικής Κομμουνιστικής κληρονομιάς, και συγχρόνως ικανό να συνεργαστεί 

με τα νέα σοσιαλιστικά ρεύματα που προκύπτουν από διαφορετικούς πολιτικούς και 

ιδεολογικούς ορίζοντες».  

Η απόλυτη κυριαρχία της δεξιάς και του φιλελευθερισμού κατά την διάρκεια του 

80’ με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα δεν έφερε αλλαγές στην 
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κοινωνική και οικονομική πολιτική της χώρας. Το PT αντιμέτωπο με το συντηρητικό 

μοντέλο επικαλούταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επιδιόρθωση της κοινωνικής 

πολιτικής. Το 1989 το κόμμα βρέθηκε πολύ κοντά στην νίκη με τον Lula να παίρνει 

ένα ποσοστό 44%στον δεύτερο γύρο έναντι του Fernando Collor de Mello’s που 

νίκησε με 50%. Από αυτή την χρονική στιγμή έχουμε την έναρξη ιδεολογικών 

μεταρρυθμίσεων του κόμματος, οι οποίες και το φέρανε στην εξουσία το 2002. Στο 

διεθνές περιβάλλον έχουμε την σταθεροποίηση του νεοφιλελευθερισμού με την 

διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου και την εφαρμογή 

ανοίγματος των αγορών προς της Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη. Ο Cardoso στην 

Βραζιλία είχε προλάβει και είχε συνδέσει την συναλλαγματική ισοτιμία με το 

Αμερικάνικο δολάριο, την αύξηση των επιτοκίων για να προσελκύσει ξένες 

επενδύσεις και μείωση των δασμών. Όλα αυτά τα ακολούθησε ένα κύμα 

ιδιωτικοποιήσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές των Βραζιλιάνικών εταιρών από ξένες 

πολυεθνικές . Το PT προσπάθησε αρχικά να έχει μια ανεξάρτητη γραμμή όσον αφορά 

τα οικονομικά μέτρα του Cardoso. Ο  Cardoso πίεσε για επανεκλογή μέσω αλλαγής 

του εκλογικού νόμου προκειμένου να επανεκλεγεί το 1998, και ήταν ο φαβορί για να 

τις κερδίζει. Η προεκλογική εκστρατεία του  Lula πέρασε απαρατήρητη καθώς 

έχουμε την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος της Βραζιλίας και την τραγική 

υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Με ένα προεκλογικό σχέδιο το οποίο δεν έδινε 

άμεση λύση στα προβλήματα της οικονομίας της Βραζιλίας ο Lula αποκλείστηκε από 

τον πρώτο γύρο. Τον Ιανουάριο του 1999, λιγότερο από τρεις μήνες στην εξουσία, ο  

Cardoso προχωρούσε σε νέα υποτίμηση του νομίσματος αυξάνοντας έτσι τα επιτόκια 

σε επίπεδο περίπου 49%.  

Μετά την ήττα του 1998, ο Lula και οι σύμβουλοι του δημιούργησαν το 

Ινστιτούτο των Πολιτικών Δικαιωμάτων, ένα think-tank το οποίο ήταν εκτός δομής 

του κόμματος του. Αυτό του επέτρεψε να ανεξαρτητοποιηθεί από τις θέσεις του PT. 

Το Ινστιτούτο οργάνωσε διάφορα σεμινάρια με οικονομολόγους και ειδικούς όσον 

αφορά την κοινωνική πολιτική, περιβαλλοντολογικά και πολιτικά προβλήματα, και 

μεταξύ άλλον να προετοιμάσει τον προεκλογικό του πρόγραμμα για τις εκλογές του 

2002. Το τελικό σχέδιο του προγράμματος, το οποίο επικυρώθηκε από το κόμμα του, 

επισήμανε ότι τα δύο σημεία κλειδιά έπρεπε να είναι:  

• Η «προτεραιότητα της κοινωνίας» και αύξηση της ανάπτυξης.  
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• Η αναζωογόνηση της οικονομίας ήταν ο πρωταρχικός στόχος, έτσι ώστε 

με σταδιακό και αργό τρόπο να ξέφευγε από το νεοφιλελεύθερο μοντέλο.  

Δύο ήταν οι παράγοντες που καθορίσαν την νίκη του. 

• Η υποψηφιότητα του Ciro Gomes.   

• Η κερδοσκοπική επίθεση το καλοκαίρι του 2002, λίγους μόλις μήνες πριν 

από τις  εκλογές. 

 Κριτικάροντας και αποδοκιμάζοντας την κερδοσκοπική επίθεση ο Lula έκδωσε ένα 

κείμενο με όνομα «Γράμμα στους Βραζιλιάνους», στο οποίο δεσμεύτηκε ότι ως 

πρόεδρος  θα διατηρούσε τις οικονομικές επιδόσεις των προηγουμένων κυβερνήσεων 

.Με λίγα λόγια η πολιτική που θα ακολουθούσε δεν θα είχε επιπτώσεις στο εξωτερικό 

χρέος της χώρας ή στην ροή του ξένου κεφαλαίου. Το γράμμα δήλωνε ότι θα 

υποστήριζε αρχικά την αύξηση του κεφαλαίου και στην πορεία θα άλλαζε το 

κοινωνικό χαρακτήρα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Αυτό αποτέλεσε και την βάση 

στην οποία οδηγήθηκε στην εξουσία με ποσοστό 61% στον δεύτερο γύρο έναντι του 

Serra ο οποίος πήρε μόλις το 34%.  

Το πρώτο έτος της προεδρίας του χαρακτηρίστηκε από την κόντρα με την δεξιά, 

και σε γενικές γραμμές από τις κινητοποιήσεις  για κοινωνική συνοχή. Το δεύτερο 

έτος της θητείας του γνώρισε τον ανταγωνισμό με την ακροαριστερά. Κατά την 

διάρκεια της θητείας του όλα αυτά τα χρόνια είχε να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που 

προερχόταν από τους εσωτερικούς πολιτικούς του αντιπάλους αλλά με την πάροδο 

του χρόνου και με την στήριξη του λαού της Βραζιλίας μπόρεσε και δημιούργησε της 

κατάλληλες συνθήκες για την μετάβαση από το νεοφιλελεύθερο μοντέλο προς ένα 

σύστημα που η χώρα δεν είχε εφαρμόσει σχεδόν ποτέ στην οικονομική ιστορία της. 

Υποστηρίζει τον κεντρικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και έδειξε ότι οι 

προεκλογικές του υποσχέσεις δεν ήταν απλές υποσχέσεις αλλά ένας πραγματικός 

στόχος. Αυτό το αποδεικνύει και η επανεκλογή του στις εκλογές του 2006 με 

ποσοστό 44,6% στον πρώτο γύρο. 

                       

  Χιλή: Η άνοδος στην εξουσία της Κεντροαριστερής παράταξης. 
Κατόπιν τριών πετυχημένων κυβερνήσεων, στην σειρά, το CPD τον Δεκέμβριο 

του 2005, ‘έχασε τις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό Συνασπισμό για 

την Χιλή. Γιατί όμως? Η δημοτικότητα του  CPD, μειώνονταν με σταθερό ρυθμό από 

των καιρό της Ασιατικής κρίσης το 1997. Για παράδειγμα, το 1999, το CPD κέρδισε 
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λιγότερο από την απόλυτη πλειοψηφεία  (51%), στον πρώτο γύρο των προεδρικών 

εκλογών. Αυτό οδήγησε σε πρόωρη εκλογική αναμέτρηση στις αρχές του 2000, στην 

οποία ο Lagos κέρδισε με απόλυτη πλειοψηφεία. Την εποχή εκείνη η οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας δεν βρισκόταν στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών , και 

τα πολιτικά σκάνδαλα που είχαν ξεσπάσει για διαφθορά στην κυβέρνηση του, 

δημιούργησαν ρήγμα. Κάτω από αυτές τις πολιτικές συνθήκες η εκλογική τύχη του 

CPD κόμματος, ήταν αβέβαιη. Στις εκλογές του 2001 (κοινοβουλευτικές) και του 

2004  (δημοτικές), το CPD γνώρισε τα χαμηλότερα ποσοστά από τον καιρό της 

επαναφοράς της δημοκρατίας στην χώρας. Μέχρι το 2003 η Alliance με τον Joaquin 

Lavin, είχαν καταφέρει να προετοιμάσουν ένα κλίμα νίκης για της επόμενες εκλογές 

του 2005. Μετά από αυτό η Alliance και ι εκπρόσωπος της  μπλέχτηκαν και αυτοί σε 

πολιτικά σκάνδαλα, με συνέπεια στις δημοτικές εκλογές του 2004, το ποσοστό τους 

να έχει μειωθεί σε 37, 4% από 40% το 2000. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η δυναμική 

εμφάνιση της αριστερής ένωσης PODEMOS(Κοινωνική  και Δημοκρατική Δύναμη ) 

η οποία πήρε ένα ποσοστό κοντά στο 10%. Οι δημοτικές εκλογές συνήθως 

προμηνούν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών και αυτό έδειχνε ότι στις 

εκλογές του 2005 μάλλον η εκλογή προέδρου θα γινόταν σε δύο γύρους.  

Μια τέταρτη συνεχόμενη εκλογή του CPD στην εξουσία, θα σήμαινε την 

συνέχιση της προσπάθειας πού έκανε το κόμμα να εφαρμόσει την νεοφιλελεύθερη 

πολιτική με ένα πιο «Ανθρώπινο πρόσωπο». 

Παρόλα αυτά η δημοκρατία στην Χιλή ακόμα δεν έχει μπει σε γερές βάσεις και  η 

κοινωνική και  η πολιτική δομή της χώρας μπορεί να στηρίζεται σε νεοφιλελεύθερη 

βάση και έχει επιτευχθεί οικονομική πρόοδος, η χώρα έχει πολύ δρόμο ακόμα να 

διανύσει για να θεωρηθεί απόλυτα δημοκρατική. Από την εκλογή του 

κεντροαριστερού συνασπισμού και της προέδρου Michelle Banchelet στις εκλογές 

του Ιανουαρίου 2006, έχουν σημειωθεί βήματα προόδου και γίνεται μια πιο 

ουσιαστική προσπάθεια για την απόλυτη αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.                            

 Νικαράγουα: Η επάνοδος των Sandinista.  
Στις εκλογές του 1996, το Φιλελεύθερο κόμμα έκανε προσπάθεια 

ανασυγκρότησης ενός Φιλελεύθερου Συνασπισμού, η οποία και οδήγησε σε άλλη μια 

εκλογική νίκη. Τα 11 χρόνια διακυβέρνησης του FSLN δεν ανανεώθηκαν στις 

εκλογές του 1990 αλλά ούτε σε εκείνες του 1996. Παρόλο που το FSLN παρέμενε 

ένα μεγάλο κόμμα στην χώρα,  βρισκόταν πολύ μακριά από το να εκλεγεί κυβέρνηση. 
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Το MRS (Sandinista Renovation Movement), με αρχηγό τον Sergio  Ramirez, πήρε 

στις εκλογές μικρό ποσοστό ψήφων, και μαζί με την Χριστιανοδημοκρατική Κίνηση, 

την Δημοκρατική Κίνηση, και το PNC( National Conservative Party), ένωσαν τις  

πολιτικές τους δυνάμεις με στόχο την εκλογική νίκη. Οι κύριοι αντίπαλοι τους ήταν 

το PLC με αρχηγό τον Arnoldo Aleman που δημιούργησε τον Φιλελεύθερο 

συνασπισμό στους κόλπους του οποίου υπήρχαν και πρώην υποστηριχτές του 

καθεστώτος του  Samoza. Η εκλογική αναμέτρηση ανέδειξε νικητή τον  Aleman με 

ποσοστό 51% ενώ ο υποψήφιος των Sandinista, Danial  Ortega πήρε 38%. Η 

κυβέρνηση του Aleman γρήγορα μπλέχτηκε σε σκάνδαλα διαφθοράς. Τους πρώτους 

μήνες μετά τις εκλογές και την νίκη του Aleman, στην κοινωνία της Νικαράγουα 

υπήρχε η έντονη ανησυχία μήπως η εκλογή αυτή είχε ουσιαστικά επαναφέρει στην 

εξουσία τους Samoza.  

Το FSLN έκανε συμφωνία με τον   Aleman για να έχει την επίβλεψη του στρατού 

προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πραξικοπήματος. Αυτό ήταν και η κύρια 

αιτία που οδήγησε και στην ήττα του Ortega στις εκλογές του 2001 από τον Bolanos 

και τον Φιλελεύθερο Συνασπισμό με το  PLC ως ηγέτη του συνασπισμού.  

 

Ο    Bolanos πήρε ένα ποσοστό της τάξεως του 56% έναντι του Ortega ο οποίος 

πήρε 42%. Μετά από μια σύντομη διετή παραμονή στην εξουσία ο Φιλελεύθερος 

Συνασπισμός καρτέρευσε και στις δημοτικές  εκλογές τον Νοέμβρη του 2004, οι 

Sandinista πήραν 90 από τους 152 νομούς της χώρας. Ο Ortega σε συνεργασία με το 

FSLN και την υποστήριξη του Aleman, ο οποίος είχε στραφεί εναντίον του Bolanos, 

σχημάτισαν το αριστερό πολιτικό μέτωπο που θα οδηγούσε σε μια εκλογική νίκη. 

Κατά την διάρκεια θητείας του ο Ortega έχει προωθήσει ζητήματα που αποτελούσαν 

κύρια αιτήματα της Επανάστασης, ειδικά  όσον αφορά την αναθεώρηση της 

αγροτικής πολιτικής της χώρας, την αναγνώριση των εργατικών δικαιωμάτων, και 

των δικαιωμάτων του γυναικείου πληθυσμού της χώρας. 

Ο λόγος για την άνοδο των αριστερών είναι ότι με την αλλαγή της χιλιετίας η 

χώρα αντί να σημείωνε βήματα προόδου, φαινόταν ότι οπισθοδρομούσε.  

 Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Νικαράγουας ζούσε υπό 

συνθήκες πλήρης φτώχειας. Η Νικαράγουα είναι η πιο φτωχή χώρα 

στην Λατινική Αμερική μετά την Αϊτή.  

 Ήταν εγκλωβισμένη στην περιφερειακή δράση την οικονομίας της και 

στενά συνδεδεμένη με το εμπόριο σε πρωτογενή προϊόντα με τις 
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Δυτικές χώρες. Ακολουθώντας της συμβουλές του State Department, 

IMF,  και της World Bank, εφάρμοσε στο μέγιστο νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές οι οποίες την οδήγησαν στην δημιουργία  τεράστιου χρέους. 

 Κατά την διάρκεια της θητείας του Aleman, η χώρα στράφηκε προς την 

παλιά παραδοσιακή πολιτική μέθοδο των πελατειακών σχέσεων με την 

ελίτ, και της διαφθοράς. 

 Οι απεργίες και οι διαδηλώσεις χαρακτήρισαν την πολιτική ζωή κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας του 90’. 

 Η συμμετοχή του πληθυσμού σε κινητοποιήσεις και η οργάνωση τους 

φαίνεται να ήταν ο μοναδικός τρόπος για την συμμετοχή στην πολιτική 

ζωή της χώρας του φτωχού πληθυσμού.  

Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει και να επιλύσει η 

νέα κυβέρνηση η οποία από την μια αντιμετωπίζεται ως μια νέα πολιτική κίνηση στην 

χώρα, αλλά από την άλλη οι οργανώσεις της χώρας διατηρούν κάθε επιφύλαξη 

απέναντι της καθώς το FSLN έχει μείνει στην ιστορική μνήμη των πολιτών σαν ένα 

κομμάτι του προβλήματος και το νέο MRS καλείται να ξαναχτίσει την χαμένη 

εμπιστοσύνη του λαού.    

 

Βενεζουέλα: Ο Chavez και η πολιτική αλλαγή. 
Κατά την διάρκεια των δεκαετιών του 80’ και  90’ , η πρωτεύουσα της χώρας, το 

Caracas, εξελισσόταν με γρήγορους ρυθμούς  και χρόνο με τον χρόνο νέοι 

ουρανοξύστες χτιζόντουσαν. Η εικόνα αυτή ήταν ενθαρρυντική για την χώρα αλλά 

στο κλίμα αυτό ακουγόντουσαν και φωνές που προειδοποιούσαν για προσοχή καθώς 

η πόλη είχε ξεκινήσει να χάνει τον πραγματικό της χαρακτήρα.  Σύντομα όλη αυτή η 

εικόνα της νέας πόλης θα κατάρρεε. Ο Gabriel Garcia Marquez την περίγραψε ως « 

Μια τρομερή, ψεύτική και μη ανθρώπινη πόλη».  

Μαζί με τους ουρανοξύστες μεγάλωνε και η διαφθορά των κυβερνήσεων της 

Βενεζουέλας. Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου ενίσχυσε τις οικονομικές 

δυνατότητες της χώρας αλλά η κοινωνική δομή παρέμεινε ίδια. Τα κέρδη και η 

φτώχεια αυξανόντουσαν παράλληλα. Το 1988, μετά από 30 χρόνια διακυβέρνησης 

των κυβερνήσεων των AD/COPEI, το ποσοστό φτώχειας της χώρας βρισκόταν στο 

38,5% περίπου και ο πληθωρισμός της χώρας στο 40,3%. Η 27η  Φεβρουάριου του 

1989, είναι μια μέρα χαρακτηριστική για την ιστορία της Βενεζουέλας. Στους 
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δρόμους της Garenas, μια μικρή επαρχιακή πόλη, ο κόσμος εξαγριωμένος βγήκε  

στους δρόμους εξαιτίας των μέτρων που είχε λάβει η κυβέρνηση της Δημοκρατικής 

Κίνησης (AD). Όταν οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι 

διαδηλωτές είχαν ιδέα για το τι θα ακολουθούσε στα επόμενα εικοσιτετράωρα. 

Η αιτία που προκάλεσε τον λαϊκό θυμό, το οποίο είχε καλλιεργηθεί σταδιακά 

ενάντια στην κυβέρνηση  του  AD, ήταν η πολιτική που ακολουθούσε ο Carlos 

Andres Perez κατά την διάρκεια της δεύτερης προεδρίας του (1989-1993), δεν είναι 

δύσκολο να εντοπιστεί. Δέκα μέρες πριν από το Carazo ( η πρώτη εξέγερση των 

φτωχών ενάντια στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό), ο Perez υπέγραψε τα 

προτεινόμενα μέτρα του IMF τα οποία για άλλη μία φορά ευνοούσαν την εγχώρια 

ελίτ. Με την ανακοίνωση των νέων μέτρων από την κυβέρνηση, μέσα σε λίγες ώρες 

οι δρόμοι της Garenas πλημμύρισαν από κόσμο και αυτό το κύμα διαδηλώσεων δεν 

άργησε να διαχυθεί σε όλη την χώρα με πρώτη την πρωτεύουσα της χώρας. Η 

κυβέρνηση βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το ζήτημα και φοβούμενη μήπως 

η εξέγερση εξαπλωθεί και στις πετρελαϊκές περιοχές, ο Perez στις 28 Φεβρουαρίου 

του 1989 κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανασύροντας τα 

πολιτικά δικαιώματα. Την κατάσταση ανέλαβε ο στρατός, ο οποίος επέβαλε 

περιορισμό στην κυκλοφορία  των πολιτών από τις 6μμ έως τις 6πμ. Στις επόμενες 

τέσσερις εβδομάδες που ακολούθησαν ο στρατός διατάχθηκε να σπείρει τον τρόμο 

στις φτωχές γειτονίες και όπου αυτό ήταν απαραίτητο να πυροβολήσει έναντι άμαχου 

πληθυσμού.   

Η σφαγή που ακολούθησε οδήγησε σε απώλεια 3.000 ανθρώπινων ζωών. Η 

παγκόσμια κοινή γνώμη έμεινε σιωπηλή, λες και αυτό δεν συνέβη ποτέ. Τα θύματα 

που μέτρησε η κυβέρνηση ήταν μόνο 276. Αργότερα αναδείχτηκαν στοιχειά που 

έδειχναν  ότι οι νεκροί ήταν πολύ περισσότεροι.  

Ο Hugo Chavez ένας νεαρός στρατιωτικός εμπνευσμένος από το παράδειγμα του 

Simon Bolivar απέχτησε πιο στενές επαφές με μια ομάδα συναδέλφων του και 

τέσσερα χρόνια μετά μαζί με τον Reyes άρχισαν να θιγούν θέματα που είχαν να 

κάνουν όχι μόνο  με στρατιωτικά ζητήματα αλλά και με ζητήματα που αφορούσαν 

την κοινωνία της Βενεζουέλας στο σύνολο. Καθώς η ομάδα αυτή αυξανόταν σε 

μέγεθος και επιρροή, άρχισαν την επικοινωνία με πολιτικές δυνάμεις και το 1992 ο 

Chavez, ο  Reyes και η ομάδα τους επιχείρησε πραξικόπημα ενάντια στην κυβέρνηση 

που πριν από τέσσερα χρόνια με ευκολία εκτέλεσε τους πολίτες της. Το πραξικόπημα 

απέτυχε και ο Chavez βγήκε στις τηλεοράσεις αναλαμβάνοντας την ευθύνη ως 
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αυτουργό του πραξικοπήματος. Αυτή η πράξη από μόνη της είχε τεράστια επίδραση 

εντυπωσιασμού στον λαό. Οι δημοσκοπήσεις τότε έδειχναν ότι το 60% του λαού 

έθρεφε συμπάθεια ως προς το πρόσωπο του. Ο ίδιος και η ομάδα του κατέληξαν στην 

φυλακή με διετή ποινή. Το 1994 αμέσως μετά την αποφυλάκιση του τον κάλεσαν στο 

πανεπιστήμιο της Χαβάνα για μια διάλεξη για τον Bolivar, στο αεροδρόμιο τον 

υποδέχτηκε ο ίδιος ο Κάστρο .  

Παράλληλα κατά την διάρκεια αυτή, στην χώρα ο Perez είχε κάνει αποδοχή νέων 

οικονομικών μέτρων από το IMF,και η αποτυχημένη προσπάθεια για πραξικόπημα 

είχε ταρακουνήσει την κυβέρνηση του. Ένα χρόνο αργότερα αφού κινδύνεψε να 

διαγραφτεί  από το ίδιο του το κόμμα παραιτήθηκε τον Μαϊ του 1993. Ο νέος 

πρόεδρος Rafael Caldera συνέχισε την οικονομική πολιτική του προκάτοχου του και 

το επίπεδο της φτώχιας άγγιξε το 66,7% το 1995.  

Αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο που οδήγησε στην νίκη του Chavez το 1998. Η 

συμμετοχή του  στο πραξικόπημα του 1992 εκτιμήθηκε από πολλούς ως ένα 

εγχείρημα να βάλει τέλος στην διαφθορά στην χώρα του και να βγάλει από την 

φτώχεια τον λαό της Βενεζουέλας. Αυτό τον έκανε ο απλός λαός να τον 

αντιμετωπίσει ως ένα εθνικό ηρώα ειδικά οι πολύ φτωχοί πολίτες. Στην προεκλογική 

του εκστρατεία μίλησε για την « Μπολιβαριανή επανάσταση», η οποία θα έθετε και 

το τέλος στην διαφθορά και στο δικομματικό σύστημα. Μίλησε για αγροτική 

αναθεώρηση, και αναδόμηση του πολιτικού συστήματος της χώρας καθώς και της 

καθημερινότητας του λαού. Για αυτόν το ριζικό ξεκαθάρισμα με το παλιό σύστημα 

ήταν η μόνη λύση. 

Το περίεργο στην περίπτωση του είναι ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι, που 

υποστηριζόντουσαν από όλα τα ΜΜΕ της χώρας, απέτυχαν να επηρεάσουν τον λαό. 

Όλοι οι πολιτικοί του αντίπαλοι ένωσαν τις δυνάμεις με κοινό στόχο την κατάρριψη 

από την εξουσία του Chavez.Τον Δεκέμβριο του 1998 το κόμμα του Bolivarian Party 

κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 56% και τα δυο μεγαλύτερα κόμματα εξουσίας της 

χώρας είχαν χάσει την εκλογική μάχη. Το 2000 ο  Chavez ξαναεκλέχτηκε για άλλη 

μια εξαετία με ποσοστό 59%, τώρα διανύει την Τρίτη του εκλογή ως πρόεδρος της 

Βενεζουέλας. Μετά την πρώτη του εκλογή το 1998 οι πέντε μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί 

σταθμοί της χώρας και εννέα εφημερίδες ξεκίνησαν προπαγάνδα εναντία στις 

πολιτικές του θέσεις. Όπως προαναφέραμε οι πολιτικοί του αντίπαλοι έλεγχαν όλο 

τον τύπο και η δυνατότητα μονοπωλίου στην ενημέρωση, τους τοποθετούσε σε 

ισχυρή θέση. Η περιγραφή που κάνανε για την λαϊκή μάζα που υποστήριζε τον 



 67

πρόεδρο, ήταν ότι δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά μια χούφτα ηλιθίων και 

αμόρφωτων ανθρώπων. Ο Chavez ενίοτε απαντούσε χρησιμοποιώντας σκληρή 

γλώσσα, στο μοναδικό κρατικό κανάλι που διέθετε η χώρα. Αυτό που πρέπει εδώ να 

αναφέρουμε είναι ότι παρόλο που οι αντίπαλοι του, του έχουν ασκήσει πολύ έντονη 

κριτική και συχνά του έχουν προσάψει αβάσιμες κατηγορίες η ελευθερία του λόγου 

έχει μέχρι τώρα εφαρμοστεί στο έπακρων.  

Τον Δεκέμβριο του 2002 το επιτελείο του συνδικάτου των εργατών Πετρελαίου, 

μαζί με τους επαγγελματικούς συλλόγους της μεσαίας τάξης , γιατροί μηχανικοί, 

δάσκαλοι,  κινητοποιήθηκαν σε διαδηλώσεις ενάντια  του ιδίου και της κυβέρνησης 

του. Οι απεργίες ήταν τόσο έντονες που σταμάτησε η παραγωγή πετρελαίου, 

έκλεισαν νοσοκομεία και σχολεία της χώρας. Με αυτό ήλπιζαν  ότι θα προκαλέσουν 

απόλυτο χάος στην χώρα και έτσι θα ανάγκαζαν τον πρόεδρο να ανακοινώσει 

πρόωρες εκλογές. Το χάος πράγματι επικράτησε στην χώρα αλλά ο στόχος δεν 

επιτευχθεί.  

Ο λόγος για αυτό βρίσκεται πίσω από τα οικονομικά επιτεύγματα της προεδρίας 

του αλλά το κυριότερο την νέα κοινωνική ώθηση ου έχει δώσει την χώρα . Θα 

αναφέρουμε περιληπτικά μόνο κάποια στατιστικά στοιχεία εδώ καθώς θα κάνουμε 

περαιτέρω ανάλυση  στις επόμενες ενότητες επί του θέματος. 

Πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά έχουν πλέον το δικαίωμα για δωρεάν παιδεία, 

1,2 εκατομμύρια έφηβοι που μέχρι τώρα ήταν αναλφάβητοι έχουν πάρει την βασική 

εκπαίδευση, 250 χιλιάδες παιδία έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ πριν η κοινωνική τους  θέση δεν τους επέτρεπε 

αυτή την δυνατότητα, τρία νέα πανεπιστήμια έχουν λειτουργήσει από το 2003 και 

αλλά έξι λειτουργούν από το 2006. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, έχουν 

εγκαινιαστεί 11.000 νέα ιατρικά κέντρα και οι δαπάνες για την υγεία έχουν 

τριπλασιαστεί. Στην χώρα εργάζονται 14.000 Κουβανοί ιατροί. Το κράτος παρέχει 

οικονομική υποστήριξη στους νέους μικροεπιχειρηματίες,  νέα σπίτια έχουν χτιστεί 

για τους φτωχούς και έγινε αναθεώρηση του Αγροτικού νόμου για την αναδιανομή 

της γης. Μέχρι το τέλος του 2003 2.262.467 στέμματα γης είχαν δοθεί σε 116.899 

οικογένειες.  Μπορούμε να πούμε ότι ο Chavez και το κόμμα του έχουν αλλάξει 

ολόκληρη την πολιτική οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας.     

 
 
Βολιβία: Η εκλογή του Evo Morales. 
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To 1982 στην Βολιβία υπήρξε ανασυγκρότηση της αριστεράς και των εμπορικών 

ενώσεων. Το 1984 ο Jeffrey Sachs έφτασε στην Βολιβία προκειμένου να επαναφέρει 

την οικονομία από το οικονομικό σοκ που αντιμετώπιζε εξαιτίας της δημοσιονομικής 

κρίσης. Η χώρα ακολούθησε το νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο. Μετά από 

δεκαεφτά χρόνια οικονομικού ορθολογισμού, οι κυβερνητικές αρχές της χώρας 

έβλεπαν στο μοντέλο τον δρόμο που θα έβγαζε την χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο 

στο οποίο είχε οδηγηθεί. Τα στοιχεία δεν έδειξαν κάτι τέτοιο να συνέβη.  

Το κατά κεφαλήν εισόδημα είχε παραμείνει στάσιμο, η χώρα ήταν δεύτερη στην 

παγκόσμια λίστα για την χειρότερη αναδιανομή εισοδήματος στον κόσμο( πρώτη 

στην λίστα ήταν η Βραζιλία). Το 20% του πληθυσμού που διέθετε το μεγαλύτερο 

εισόδημα, ήταν 30 φορές πιο πλούσιος από το 20% των πιο φτωχών της χώρας, το 

60% του πληθυσμού των πόλεων ήταν φτωχοί και στην περιφέρεια το ποσοστό αυτό 

άγγιζε επίπεδα της τάξεως του 90%. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο 

ανεργίας παρουσίαζαν ποσοστό της τάξεως του 13,9%, ενώ το ποσοστό του 

πληθυσμού που ασχολούταν με την παραοικονομία ,από 58% είχε φθάσει το 68% την 

τελευταία δεκαπενταετία. Η θνησιμότητα στα νεογέννητα ήταν 60 στις 1000 γέννες, ο 

μέσος όρος ζωής ήταν η ηλικία των 63 χρόνων. Το οδικό δίκτυο της χώρας ήταν 

σχεδόν ανύπαρκτο και στην επαρχία μόνο το ¼ των νοικοκυριών είχαν ηλεκτρικό 

ρεύμα.   

Την εποχή εκείνη έχουμε σημαντικές αλλαγές και στην παγκόσμια πολιτική 

σκηνή. Οι ΗΠΑ κέρδισαν τον «Ψυχρό πόλεμο», η Σοβιετική Ένωση και η Ανατολική 

Ευρώπη αποδέχτηκαν την ήττα και στράφηκαν προς τον δυτικό οικονομικό μοντέλο, 

και γενικά το νεοφιλελεύθερο μοντέλο επικρατούσε πλέον σε ολόκληρη την ήπειρο 

σχεδόν, με μερικές εξαιρέσεις όπως η Κούβα η Βόρεια Κορέα κλπ. Οι μαζικές 

ιδιωτικοποιήσεις που ακολούθησαν ήταν και η αιτία που συσπείρωσε την αριστερά 

και τους συλλόγους  και ξεκίνησαν να ασκούν πιέσεις. Η κατάρρευση της δεξιάς και 

των εθνικοφρόνων στην Βολιβία, σε μία εποχή  όπου ο κομμουνισμός ως σύστημα 

έδειχνε ότι είχε αφήσει στοιχεία αποτυχίας για να καταγραφτούν στην ιστορία ήταν 

αν μη τι άλλο μια έκπληξη για όλους. Η αλλαγή της χιλιετίας, η Andean εξέγερση 

ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, του νερού στην Cochambamba,  και του ηλεκτρικού 

ρεύματος  στο Cuzco, ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουν ποτέ σημειωθεί στην 

ιστορία της χώρας. Το La   Guerra del Aqua (ο πόλεμος για το νερό) ξεκίνησε μετά 

τον θάνατο του Victor Hugo Daz, ενός δεκαεφτάχρονου , που εκτελέστηκε από τις 

στρατιωτικές δυνάμεις τον Απρίλιο του 2000 όταν συμμετείχε σε διαδήλωση στην 
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πόλη Cochambamba. Η διαδήλωση αφορούσε τις αυξήσεις στην τιμή του νερού. Το 

νεκρό σώμα του νεαρού έγινε περιφορά σε ολόκληρη την πόλη και αυτό ξεσήκωσε 

τους κατοίκους, την οδύνη ακολούθησε ο θυμός.  

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να εφαρμόσει στρατιωτικό νόμο προκειμένου να 

μπορέσει να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση, αλλά η πόλη, που υπέφερε από χρόνια 

προβλήματα ύδρευσης, δεν μπορούσε να τεθεί εύκολα υπό έλεγχο. Όλοι οι κάτοικοι 

της πόλης βγήκαν στους δρόμους. Οι αυτουργοί των διαδηλώσεων οδηγήθηκαν στην 

φυλακή του Αμαζονίου αλλά αυτό δεν σταμάτησε τις διαδηλώσεις. Τα συνθήματα 

που ακουστήκαν ήταν της φύσεως : « Ζούμε στο Αμαζόνιο, δεν μπορούν να μας 

κόψουν την παροχή νερού». Αυτό που ζητούσαν οι διαδηλωτές ουσιαστικά ήταν να 

ανακληθεί η απόφαση ιδιωτικοποίησης της εταιρίας. Οι εταιρίες που είχαν αναλάβει 

την παροχή νερού στην χώρα ήταν o Αμερικανική εταιρίες Bechtel και Enron. Μέσω 

των συνδέσεων που διέθεταν με τις κυβερνητικές δυνάμεις όρισαν ως παράνομη 

πράξη την συλλογή νερού από την βροχή, για τους φτωχούς. Μετά τα σύμβαντα αυτά 

στις διαδηλώσεις πήραν μέρος και οι αγρότες. Όπως και στο Carazo της Βενεζουέλας, 

οι διαδηλωτές κέρδισαν και η κυβέρνηση αναγκάστηκε σε αποσύρει τον νόμο. Αυτού 

του είδους διαδηλώσεις συνέβαλαν στην πολιτική νίκη του Evo Morales .  

Τον Οκτώβριο του  2003 ο σύλλογος ιθαγενών Aymara διοργάνωσε μια σειρά 

διαδηλώσεων, οι οποίες πήραν εθνικές διαστάσεις. Η αιτία για αυτό ήταν η απόφαση 

του προέδρου της χώρας, Gonzalo Sanchez de Lozada, να προβεί σε κινήσεις 

ιδιωτικοποίησης της κρατικής εταιρίας ενεργείας.  Για να αντιμετωπιστεί η 

διαδηλωμένη μάζα τα τανκ βγήκαν στους δρόμους. Περίπου 59 διαδηλωτές έχασαν 

την ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Μια εβδομάδα μετά από αυτό ο  Evo 
Morales ταξίδεψε στην πόλη του Μεξικό ως καλεσμένος να μιλήσει στο συνέδριο 

αριστερών στελεχών. Στην ομιλία του ο Morales μίλησε για την αποτυχία του 

καπιταλισμού να καλύψει της ανάγκες των φτωχών ανθρώπων, και ζήτησε νέους 

πολιτικούς θεσμούς οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν και θα καλύπτουν τις ανάγκες της 

πλειοψηφίας.  

Δύο χρόνια αργότερα στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2005, ο  Evo Morales και 

ο Alvaro Garcia Linera,  ένας μαρξιστής διανοούμενος, εκλέχθηκαν πρόεδρος και 

αντιπρόεδρος αντίστοιχα. Το κόμμα τους MAS (Κίνηση προς την Αριστερά),  πήρε 

με καθαρή νίκη της περισσότερες θέσεις στο Κοινοβούλιο. Η πρώτη πολιτική κίνηση 

μετά την νίκη του, ήταν να επισκεφθεί τον Φιντέλ Κάστρο, και στο γυρισμό έκανε 
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μια στάση στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο 

της τον Hugo Chavez, ο οποίος και του έκανε μια πολύ θερμή υποδοχή.  

Κατά την διάρκεια των πρώτον εκατό ημερών της προεδρίας του, ο Morales 

ανακοίνωσε ότι η νέα κυβέρνηση θα ακύρωνε οποιεσδήποτε συμβάσεις 

ιδιωτικοποίησης είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά την παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, τάχτηκε υπέρ της αναγνώρισης των δικαιωμάτων 

των ιθαγενών και για ανοικοδόμηση της χώρας με κύριο στόχο την μείωση της 

φτώχειας στην Βολιβία.    

   

Εκουαντόρ: Το CONAIE και η πολιτική του δύναμη. 
Οι επαρχιακές και τοπικές οργανώσεις των ιθαγενών πρωτοεμφανιστήκαν το 

1970. Το 1980, η Ομοσπονδία των Ιθαγενών Υπηκόων των Εκουαντοριανών του 

Αμαζονίου  (CONFENAIE) ανέλαβε την αντιπροσώπευση του ιθαγενή πληθυσμού 

του Oriente. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα για την οργάνωση των ιθαγενών σε 

εθνικό επίπεδο. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι ιθαγενείς του Εκουαντόρ 

επιχειρούσαν κάτι τέτοιο, κάτι παρόμοιο είχε επιχειρηθεί ξανά το 1940 με την ίδρυση 

της Συνομοσπονδίας των Ιθαγενών του Εκουαντόρ (FEI). To CONAIE ιδρύθηκε το 

1986 για να σχηματίσει μια μοναδική ενιαία εθνική οργάνωση. Το αξιοπερίεργο εδώ 

είναι ότι ενώ κατά την διάρκεια των δεκαετιών του 70’ και 80’ τέτοιου είδους 

οργανώσεις έτειναν να έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, στην δεκαετία του 90’ 

οι δραστηριότητες τους εντάχθηκαν σε μια πιο ευρεία ατζέντα, όπως το δικαίωμα για 

αυτοπροσδιορισμό, το δικαίωμα για γλωσσική ιδιαιτερότητα και κουλτούρα, το 

δικαίωμα για οικονομική δράση και μέσα σε όλα αυτά και το δικαίωμα για την 

αναγνώριση των αξιών και των παραδόσεων των ιθαγενών. Η γη αποτελούσε την 

εστία για τις κινητοποιήσεις των ιθαγενών στο Εκουαντόρ, και ήταν και το 

αντικείμενο το οποίο συνέδεσε με επιτυχία τους ιθαγενείς με τον υπόλοιπο πληθυσμό 

της χώρας.  

Σημείο αναφοράς του CONAIE στην πρώτη εθνική κινητοποίηση δεν ήταν άλλο 

από την γη.  Κατόπιν εβδομάδων διαδηλώσεων και εκτενών συζητήσεων με την 

κυβέρνηση, οργάνωσε μια απεργία που διήρκησε μία εβδομάδα περίπου. Οι 

διαδηλώσεις σταμάτησαν όταν η κυβέρνηση έφτασε σε σημείο συμφωνίας. Παρόλο 

που το  CONAIE μπορεί να μην πέτυχε την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων της 

τότε, μπόρεσε και πέτυχε το δικαίωμα για δίγλωσση εκπαίδευση στα σχολεία και την 
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αναγνώριση γης σε ιθαγενείς.  Το αίτημα για δίκαιο μοίρασμα της γης φαινόταν ότι 

είχε να διανύσει πολύ διαπραγματευτικό δρόμο ακόμη. Αυτές οι επιτυχίες 

δημιούργησαν την βάση για πιο έντονες διαδηλώσεις το 1994. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 1994, περίπου το 1,6 % από τις φάρμες σε ορεινές περιοχές είχαν στην  

ιδιοκτησία τους το 43% της γης, και το 3,9% αυτών των παράλιων είχαν περίπου το 

55% της γης. Η κοινόχρηστη γη αναγνωριζόταν και θεωρητικά υπήρχε στο 

Εκουαντόρ αλλά αυτή αποτελούσε μόνο το 4% της συνολικής γης.  

 Η αιτία για την απεργία και τις διαδηλώσεις που την συνόδευσαν ήταν ο 

Αγροτικός νόμος που πήγε να περαστεί από την τότε κυβέρνηση, το οποίο 

υποστήριζε την κατάργηση της κοινόχρηστης γης ενόψει μεταρρύθμισης στον 

αγροτικό τομέα. Οι διαδηλώσεις του 1994 ανέδειξαν την ικανότητα της ιθαγενής 

κοινότητας να  συνεργαστεί με επιτυχία με άλλες κοινωνικού και πολιτικού 

χαρακτήρα οργανώσεις της χώρας Η κινητοποίηση αυτή δημιούργησε προβλήματα 

στο εμπόριο καθώς οι διαδηλωτές έκλεισαν τους δρόμους και σαμποτάρανε τις 

αγορές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες στις κινητοποιήσεις εντάχθηκαν και οι 

εμπορικές οργανώσεις κάνοντας γενική απεργία και σταματώντας την διανομή των 

προϊόντων στις πόλεις. Από την πλευρά του Αμαζονίου, οι ιθαγενείς κατέλαβαν τις 

πηγές πετρελαίου ως ένδειξη ενστάσεως για την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας 

πετρελαίου Petroecuador, η οποία μέχρι την εποχή εκείνη ήταν κρατική.  

Το CONAIE πέτυχε την ένωση μιας σειράς οργανώσεων, με αφορμή τον  

Αγροτικό νόμο  ο οποίος υποσχόταν την αναθεώρηση της αγροτικής δομής της χώρας 

αλλά όχι πλέον μέσω του κρατικού σχεδιασμού. Η αντιπρόταση που έκανε το  

CONAIE για το συγκεκριμένο θέμα  ήταν κρατικός σχεδιασμός, βασισμένο στις 

ανάγκες της κοινότητας που να δίνει έμφαση στην παραγωγή για να ικανοποιηθεί η  

εγχώρια κατανάλωση παρά στις εξαγωγές. Μια άλλη πρόταση αφορούσε τις 

βλαβερές για το περιβάλλον τεχνικές παραγωγής. Ο πυρήνας όμως όλων αυτών ήταν 

η ιδέα οργανωμένων ομάδων μιας αστικής κοινωνίας στην ύπαιθρο, οι οποίες θα 

είχαν κεντρικό ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή του νέου νόμου.  

Από την άλλη οι διαδηλώσεις γνώρισαν την άκαμπτη αντίσταση της κυβέρνησης 

του Sixto Duran Ballen, η οποία είχε τοποθετήσει τον νόμο Αγροτικής Ανάπτυξης 

στο κέντρο των φιλελευθέρων μεταρρυθμίσεων που είχε σχεδιάσει να εφαρμόσει 

στην χώρα. Κάτω από τις συνθήκες αυτές η κυβέρνηση ανακοίνωσε κατάσταση 

έκτατης ανάγκης και διέταξε της στρατιωτικές αρχές να παρέμβουν προκειμένου να 

μπορεί να επανέλθει και πάλι η τάξη στην χώρα. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η 
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σύλληψη των αυτουργών των διαδηλώσεων και άσκηση βίας στους διαδηλωτές, 

κατάληψη πολλών  κοινοτήτων  των  ιθαγενών  καταστροφή σπιτιών και σοδειών.  

 Αυτό δεν ήταν αρκετό για να θέσει τέλος στο κύμα διαδηλώσεων, με συνέπεια η 

κυβέρνηση να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί με το CONAIE και να κάνει κάποιες 

τροποποιήσεις στον αγροτικό νομοθετικό σχέδιο, οι οποίες περιόριζαν αρκετά τις 

αρνητικές συνέπειες που θα είχε η εφαρμογή του αρχικού σχεδίου. Το πιο σημαντικό 

αποτέλεσμα των διαδηλώσεων του 1994 ήταν η αναγνώριση της δυνατότητας των 

ιθαγενών ως σημαντικός παράγοντας για την χάραξη πολιτικής στο Εκουαντόρ. Το 

CONAIE και οι ιθαγενείς της χώρας το πέτυχαν αυτό μέσω των κινητοποιήσεων τους  

και μέσω δυναμικών πολιτικών απαιτήσεων.  

Το Ιανουάριο του 2000,  το CONAIE οργάνωσε μια διαδήλωση στην οποία 

συμμετείχαν χιλιάδες ιθαγενείς. Η διαδήλωση έγινε με την αφορμή των χειρισμό μιας 

οικονομικής κρίσης που είχε να αντιμετωπίσει η τότε κυβέρνηση . Οι διαστάσεις που 

πήρε η διαδήλωση ήταν τεράστιες καθώς οι διαδηλωτές συνεργαστήκαν με τις 

στρατιωτικές δυνάμεις και κατέλαβαν το εθνικό κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα όλων 

αυτών ήταν ο καθορισμός νέας κυβέρνησης η οποία είχε ως μέλη τρία άτομα της 

χούντας συμπεριλαμβανομένου τον αρχηγό των ιθαγενών Antonio Vargas. Η νίκη 

αυτή όμως διήρκησε λίγο. Κάτω από πιέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του OAS 

(Οργάνωση των Αμερικανικών Κρατών), ο στρατός αποσύρθηκε από την κυβέρνηση 

και την προεδρία ανέλαβε ο Gustavo Noboa. Το CONAIE συμβιβάστηκε την εποχή 

εκείνη, για να επανέλθει δριμύτερη στην πολιτική σκηνή με την επιλογή ένθερμης 

υποστήριξης της υποψηφιότητας για πρόεδρο του Lucio Gutierrez. Ο Gutierrez 

εκλέχθηκε υποσχόμενος αλλαγή της πολιτικής που είχε ακολουθηθεί μέχρι τότε, η 

οποία ήταν της μορφής ορθολογικού νεοφιλελευθερισμού και υποσχέθηκε 

κυβερνητικές θέσεις σε εκπροσώπους του ιθαγενής πληθυσμού. Το 2005 ο 

εκλεγμένος πρόεδρος φαίνεται να αθέτησε τον λόγω του και το CONAIE βρέθηκε και 

πάλη στους δρόμους να διαδηλώνει.  

Τον μήνα Απρίλιο του 2005 το  CONAIE αποτελούσε κομμάτι των πολιτικών 

δυνάμεων που οδήγησαν τον πρόεδρο Gutierrez σε παραίτηση. Αυτό που 

συμπεραίνουμε είναι ότι το CONAIE εξελίχθηκε της τελευταία 15ετία σε μια ισχυρή 

πολιτική δύναμη. Οι λόγοι για αυτό ήταν πολλοί και κυρίως κοινωνικής και 

οικονομικής φύσεως.     
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Σύνοψη 
 Όπως είδαμε οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν είχαν θεμελιωμένες σε γερές 

βάσεις τις δημοκρατικές έννοιες με τις περισσότερες να έχουν βιώσει πολλές 

δικτατορίες οι οποίες επιβαλλόντουσαν κατόπιν οργανωμένων στρατιωτικών 

πραξικοπημάτων. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90’  έγιναν προσπάθειες για 

την εδραίωση της δημοκρατίας ως ένα υγιείς σύστημα για την κρατική λειτουργία, 

ωστόσο αυτό δεν ήταν πάντα δυνατό. Η Χιλή έχει πολλά βήματα να κάνει ακόμη 

όσον αφορά την αναγνώριση και την σωστή εφαρμογή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Το πιο σημαντικό είναι ότι στις χώρες αυτές παρατηρείτε   σύγχρονος η 

άνοδος στην  εξουσία προέδρων που προέρχονται από τον αριστερό χώρο και τα 

πολιτικά προγράμματα τους είναι πολύ πιο διαφορετικά από το φιλελεύθερο πρότυπο 

που ακολουθούσαν μέχρι πρότινος οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στις εφτά 

χώρες που μελετάμε είδαμε αναλυτικά τις αλλαγές και τα γεγονότα που έχουν συμβεί 

κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων μέχρι τις μέρες μας. Ένα εύγλωττο 

ερώτημα είναι γιατί η ανατροπή συμβαίνει στην δεδομένη χρονική στιγμή όπου όπως 

φάνηκε από την πρώτη ενότητα η οικονομίες των χωρών δεν είχαν και τις χειρότερες 

οικονομικές τους επιδόσεις συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία; Γιατί αυτό δεν 

συνέβη κατά την διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης ; Οι απαντήσεις στο ερώτημα   

αυτό είναι πολλές. Μια εξήγηση είναι η έλλειψη της δημοκρατίας. Η καθιέρωση 

ανάδειξης κυβερνήσεων μέσω εκλογικής  διαδικασίας είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί 

την τελευταία δεκαπενταετία. Άλλες εξηγήσεις είναι ότι οι κοινωνικές συνθήκες των 

χωρών αυτών έχουν ιδιομορφίες  της οποίες θα τις εξηγήσουμε στην επόμενη 

ενότητα.  
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Ενότητα 3η: Κοινωνική δομή των χωρών 
 

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η άσκηση πολιτικής από 

τα εκάστοτε αρμόδια όργανα, επιδρά τις χώρες που μελετάμε, είναι απαραίτητο να 

δούμε εκ των έσω την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική δομή των χωρών 

αυτών καθώς και την κουλτούρα τους. Την ανάλυση για την οικονομική κατάσταση 

την κάναμε στην πρώτη ενότητα, εδώ θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε 

αναλυτικά την κοινωνική δομή της Λατινικής Αμερικής και συγκεκριμένα των εφτά 

χωρών στις οποίες ο 21ος αιώνας έφερε και ριζικές αλλαγές πολιτικό περιβάλλον 

τους. Η κοινωνική δομή μας χρησιμεύει να κάνουμε ενδοσκόπηση στην τρέχουσα 

κατάσταση με απώτερο σκοπό την κατανόηση της πολιτικής κουλτούρας αυτών των 

λαών.  

Για να κατανοήσουμε την φύση της πολιτικής στην Λατινική Αμερική  θα πρέπει 

να δούμε τον πληθυσμό των χωρών. Σημαντική βαρύτητα στην κατανόηση της 

πολιτικής κουλτούρας έχουν οι ομάδες δράσης σε αυτές τις κοινωνίες, ποιες είναι 

ακριβώς και με ποιόν τρόπο ενεργούν,  επιδρούν και ποιες είναι εν τέλει οι 

επιπτώσεις. Άλλο σημαντικό κομμάτι στην ανάλυση είναι τα χαρακτηριστικά του 

αγροτικού πληθυσμού και αυτό διότι μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο ποσοστό του 

πληθυσμού των χωρών είχε ως κύρια ενασχόληση την γεωργία και την κτηνοτροφία, 

και ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού των ιθαγενών συνεχίζει και ζει από την 

καλλιέργεια γης. Οφείλουμε να μελετήσουμε και το φαινόμενο που χαρακτήρισε τον 

20ο αιώνα για τις χώρες αυτές, το οποίο δεν είναι άλλο από την συγκέντρωση του 

πληθυσμού στις πόλεις, οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό, και τα προβλήματα που 

μπορεί να προκύψουν από αυτό.  
 

Πλουραλισμός φυλών και οι ιθαγενείς. 
Ο πληθυσμός της Λατινικής Αμερικής κάθε άλλο παρά ομοιογενής μπορεί να 

θεωρηθεί. Στην Λατινική Αμερική ζουν πάνω από 540 εκατομμύρια άνθρωποι, 

περίπου του 10% του πληθυσμού της γης. Ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

φυλετική ποικιλία και πολυμορφική κουλτούρα. Αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από 

Αμερικανό- Ινδιάνους που προέρχονται από αρχαίους λαούς όπως οι Incas, οι Aztecs, 

και οι  Maya. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αποτελείται από Ευρωπαίους 

με καταγωγή κυρίως από την Ισπανία και την Πορτογαλία  οι οποίοι παρέμειναν μετά 
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το τέλος της αποικιοκρατικής εποχής, αλλά και από Άγγλους, Γάλλους, Ολλανδούς, 

Ιταλούς, Πολωνούς, και Γερμανούς. Οι Αφρικανοί της Δυτικής Αφρικής 

εγκαταστάθηκαν στην χώρα κατά την διάρκεια των αποικιοκρατών, για να 

δουλέψουν για τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες. Προέρχονται κυρίως από την 

Νιγηρία, το Κονγκό, και την Αγκόλα. Εκτός των παραπάνω υπάρχουν Εβραίοι από 

την Ευρώπη, Άραβες από το Λίβανο, την Συρία, την Αίγυπτο, Τούρκοι, Γιαπωνέζοι, 

Κινέζοι κλπ. Όλη αυτή η ποικιλία απορρέει πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες με την 

σειρά τους δημιουργούν ένα πολυσύνθετο περιβάλλον.  

Το πολυδιάστατο στοιχείο είναι τόσο έντονο και στοιχειώνει τις κοινωνίες αυτές 

σε τέτοιο βαθμό οπού καθιστάτε δύσκολη η διάκριση της ομοιογένειας σε ένα 

κράτος.  Εκτός από την Αργεντινή που όπως και θα δούμε πιο κάτω, είναι η μοναδική 

χώρα στην οποία ο πληθυσμός της είναι σχεδόν ίδιας προέλευσης, σε όλες τις 

υπόλοιπες χώρες έχουμε μείξη λαών. 

Ένα άλλο στοιχείο της Λατινικής Αμερικής είναι ο μεγάλος αριθμός των 

ιθαγενών. Σύμφωνα με στατιστικές του ΟΗΕ υπάρχουν περίπου 400 εκατομμύρια 

ιθαγενών στον κόσμο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 6000 γλωσσικές διαλέκτους και 

κουλτούρες σε 70 περίπου χώρες. Βάση με τα στοιχεία αυτά 30-50 εκατομμύρια 

ιθαγενών ζουν στην Λατινική Αμερική, οι οποίοι μιλάνε περίπου 860 διαλέκτους. 

Στον παρακάτω πίνακα θα παρουσιάσουμε τα ποσοστά ιθαγενών που διαθέτει ο 

πληθυσμός κάθε χώρας που μελετάμε. 

 

Πίνακας 2.9: Λατινική Αμερική, ο αριθμός ιθαγενών ανά  χώρα. Το έτος αναφέρεται 

στην τελευταία πληθυσμιακή απογράφη.   

Πηγή: “Social Panorama of Latin America”, ECLAC, 2006,pp-161 

Από το 2000 
Χώρα 

Έτος Αριθμός % 
Βολιβία 

Εκουαντόρ 
Βραζιλία 
Χιλή 

Βενεζουέλα 
Νικαράγουα 
Αργεντινή 

 

2001 
2005 
2000 
2002 
2001 
2005 
2001 

 

5.008.997 
3.225.000 
734.127 
692.192 
506.341 
443.847 
402.921 

 

62,2 
25 
0.4 
4,6 
2,3 
8,6 
1,1 
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 Αργεντινή: Ο πληθυσμός της Αργεντινής είναι περίπου 

40.301.927εκατομμύρια (2007). Προς το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου 

, η Αργεντινή δέχτηκε κύμα μεταναστών από την Ιταλία, Ισπανία, Κεντρική Ευρώπη, 

Ρωσία, και την Μέση Ανατολή. Όλοι αυτοί οι μετανάστες άλλαξαν το μέγεθος και 

την σύνθεση του πληθυσμού της Αργεντινής. Από το 1870 έως το 1914, ο πληθυσμός 

αυξήθηκε από 2 εκατομμύρια σε 8 εκατομμύρια, εκ των οποίον το 1/3 περίπου ήταν 

ξένη. Μετά το 1930, το ποσοστό μετανάστευσης από την Ευρώπη προς την χώρα 

μειώθηκε, αλλά το ίδιο χρονικό διάστημα είχε αυξηθεί η μετανάστευση από τις 

γειτονικές χώρες. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μετανάστες εγκαταστάθηκαν σε 

μεγάλες πόλεις, μετατρέποντας την Αργεντινή σε μια από τις πιο αστικοποιημένες 

χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το 1914, περισσότερο από το 50% του πληθυσμού 

ζούσε σε πόλεις: το 2000 εκτιμήθηκε ότι πλέον ζει παραπάνω από το 90% του 

πληθυσμού. 

 Οι φυλές που ζουν στην χώρα είναι κυρίως: λευκοί Ευρωπαϊκής καταγωγής με 

ποσοστό 97%, κυρίως Ισπανοί και Ιταλοί,  mestizo, οι αmerindian και άλλοι 

αποτελούν το υπόλοιπο 3%. Η επίσημη γλώσσα είναι τα ισπανικά  άλλες γλώσσες  

είναι τα Αγγλικά, τα Ιταλικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά. 

Το νόμισμα της χώρας είναι το Peso. Θεωρείτε η δεύτερη σε μέγεθος και 

πληθυσμό χώρα της Νότιας Αμερικής. Συνορεύει με την Χιλή, την Βραζιλία, την 

Παραγουάη, την Βολιβία, και την Ουρουγουάη. Η βόρεια πλευρά της χώρας είναι 

βαλτώδης και δασώδης (Gran Chaco), νότια διαθέτει την κοιλάδα  Pampas η οποία 

ειδικεύεται στην αγροτική παραγωγή και στην κτηνοτροφία, δυτικά στα σύνορα με 

την Χιλή βρίσκονται οι Andes. Η Αργεντινή είναι πρώην Ισπανική αποικία. 

Πρωτεύουσα της χώρας είναι το Buenos Aires. 9 Ιουλίου 1816 απέχτησε την 

ανεξαρτησία της. Το θρήσκευμα της χώρας είναι Ρωμαίο- Καθολική 92%, 

Προτεστάντες 2%, Εβραίοι 2% και  άλλες θρησκείες 4%.  

Το GDP/PPP (2005) είναι $542.8 δις και το κατά κεφαλήν GDP/PPP $13,700. Ο 

πληθωρισμός της χώρας την τρέχουσα στιγμή είναι  12.3%, το επίπεδο ανεργίας για 

το 2007 διαμορφώθηκε στο 11.1%.  
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Κύρια αγροτική παραγωγή είναι λεμόνια, ηλιόσπορος, σόγια, καλαμπόκι, καπνός, 

φιστικί, σιτάρι κλπ. Η βιομηχανική παραγωγή εξειδικεύεται στην παραγωγή 

τροφίμων, αυτοκινητική βιομηχανία, χημική και πετροχημική βιομηχανία, 

υφαντουργία, μεταλλουργία κλπ. Φυσικά πλούτη: γόνιμη γη, κοιτάσματα σιδήρου, 

μαγνησίου, ουρανίου και πετρελαίου. Κύριοι εμπορικοί εταίροι η Βραζιλία, η Χιλή, 

οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ισπανία, και η Γερμανία.  

 

 

Βραζιλία: Η Βραζιλία (επίσημα Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας)  

είναι η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όχι μόνο εδαφικά αλλά και 

πληθυσμιακά. Η χώρα φιγουράρει πέμπτη  στην λίστα των χωρών με τον μεγαλύτερο 

πληθυσμό παγκόσμιος με 180 εκατομμύρια κατοίκους, πέμπτη στην λίστα των 

μεγαλύτερων σε μέγεθος χωρών και τέταρτη στην λίστα με τις πιο ευρέως γνωστές 

χώρες. Πρώην Πορτογαλική αποικία, με επίσημη γλώσσα την Πορτογαλέζικη και 

θρησκεία Ρωμαίο-Καθολική. Ο πληθυσμός της χώρας 183.888.841 εκατομμύρια  

είναι ένα μείγμα ιθαγενών Αμερικανό-Ινδιάνων, σκλάβων από την Αφρική, 

Ευρωπαίων μεταναστών κυρίως από την Πορτογαλία, Γερμανία, και Ιταλία, και 

Γιαπωνέζικης μειονότητας ένα εκατομμύριο περίπου. Έτσι η Βραζιλία διαθέτει 

μεγάλο ποσοστό μαύρου πληθυσμού, και το μεγαλύτερο αριθμό  Γιαπωνέζικου  

πληθυσμού που ζει εκτός Ιαπωνίας. Οι ιθαγενείς αποτελούν το 0,4% του συνολικού 

πληθυσμού της χώρας. Στο ποσοστό αυτό εντάσσονται  200 περίπου διαφορετικές 

φυλές, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε διαφορές περιοχές σε ολόκληρη σχεδόν την 

χώρα. Δεκαέξι πόλεις της Βραζιλίας έχουν πληθυσμό παραπάνω από ένα 

εκατομμύριο. Το Sao Paolo και το Rio de Janeiro έχουν 11 και 18 εκατομμύρια 

κατοίκους αντίστοιχα. 

Συνορεύει με όλες τις χώρες της Νοτιάς Αμερικής εκτός από Χιλή και το 

Εκουαντόρ. Διαθέτει μεγάλη βλάστηση εξαιτίας του τροπικού κλίματος, δασώδη 

περιοχές, και πολλά φυσικά πλούτη. Αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος στις 25 

Αυγούστου του 1825 . 

Η Βραζιλία είναι η 8η μεγαλύτερη οικονομία σε παγκόσμια    κλίμακα σε όρους 

αγοραστικής δύναμης και 10η σε όρους συναλλαγών. Το νόμισμα της  χώρας είναι το 
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Real. To GDP/PPP για το 2007 είναι US$1.804 τρις στο σύνολο και το κατά 

κεφαλήν GDP/PPP είναι US$9.531.  

 

 
 Χιλή: Η Χιλή είναι μια χώρα που βρίσκεται στην δυτική πλευρά της Νότιας 

Αμερικής. Συνορεύει με την Αργεντινή, το Περού, και την Βολιβία. Είναι 

πυκνοκατοικιμένη χώρα: το 85% του πληθυσμού της 16.598.074 εκατομμύρια ζει σε 

πόλεις , κυρίως στην κεντρική περιοχή της χώρας Περίπου το 1/3 της χώρας ζει στην 

πρωτεύουσα  Σαντιάγο. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού (1.5% περίπου) είναι από 

τους χαμηλότερους της Λατινικής Αμερικής. Το 4.6% του πληθυσμού αποτελείται 

από ιθαγενής με κύριες φυλές τους Aymara, και τους Atacameno. Οι περισσότεροι 

κάτοικοι της χώρας είναι mestizo, η μείξη του ντόπιου πληθυσμού με τους 

Ευρωπαίους αποικιοκράτες του 16ου και του 17ου αιώνα. Στην Χιλή δεν 

παρατηρήθηκε μαζική μετανάστευση όπως στις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής 

Αμερικής. Στο διάστημα μεταξύ 1889 και 1914 ο αριθμός των μεταναστών που 

έφτασαν στην χώρα ήταν 55.000. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι οι μετανάστες 

αποτέλεσαν τους διαμεσολαβητές μεταξύ των mestizo εργατών και του λευκού 

πληθυσμού Ισπανικής καταγωγής που αποτελούσαν την υψηλή τάξη. Ο μαύρος 

πληθυσμός της χώρας είναι ασήμαντος ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Όπως 

και στις περισσότερες χώρες ο ρατσισμός ως κοινωνικό φαινόμενο προκύπτει από το 

χρώμα του δέρματος και από την κοινωνικό- οικονομική θέση των ατόμων. Γενικά 

όσο περισσότερο Ευρωπαίος φαίνεται κάποιος στην εξωτερική του εμφάνιση τόσο 

ανεβαίνει η κοινωνική του θέση. Από την δεκαετία του 80’( με το άνοιγμα των 

αγορών) και  μετά  στον πληθυσμό της χώρας έχουν προστεθεί και Ασιάτες. 

Επίσημη γλώσσα είναι η Ισπανική καθώς υπήρξε Ισπανική αποικία, 

αναγνωρίστηκε ως χώρα στις 25 Απριλίου του 1844. Το GDP/PPP για το φέτος ήταν  

$ 209.852 δις το συνολικό και το κατά κεφαλήν GDP/PPP είναι $ 12,811. Το 

νόμισμα της χώρας είναι το Peso . 
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Βενεζουέλα: Η Βενεζουέλα η αλλιώς Βολιβαριανή δημοκρατία της 

Βενεζουέλας συνορεύει με την Κολομβία, την Γουιάνα και την Βραζιλία. Οι 

περισσότεροι από τους 25 εκατομμύρια κατοίκους της ζουν σε αστικά κέντρα( 87% 

του πληθυσμού περίπου), και συγκεκριμένα ένα στους πέντε κατοίκους της χώρας ζει 

στην πρωτεύουσα, το Caracas. Η κεντρική και η δυτική πλευρά της χώρας είναι 

κατάλληλα για την καλλιέργεια καφέ, το κύριο εμπορικό προϊόν της Βενεζουέλας 

πριν από την  ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου το 1970. Το 44% του πληθυσμού 

είναι μαύροι, το 2,3% είναι ιθαγενής και το υπόλοιπο αποτελείται από Ευρωπαίους, 

μιγάδες και διάφοροι μετανάστες  από τις γειτονικές χώρες που κατά καιρούς έχουν 

εγκατασταθεί στην χώρα. Ως πρώην Ισπανική αποικία επίσημη γλώσσα στην χώρα 

είναι η Ισπανική και αναγνωρίστηκε ως κράτος το 1830 εφτά χρόνια μετά την 

απελευθέρωση της   

Οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας είναι pardos,  ο τοπικός όρος για την ανάμειξη 

της Ευρωπαίας φυλής με την Αφρικάνικη (οι γνωστοί σε εμάς ως μιγάδες), και σε 

μικρότερο ποσοστό ιθαγενείς. Στα δυτικά της χώρας ο πληθυσμός είναι γενικά 

mestizo, στα παράλια κατοικούν απόγονοι των σκλάβων που έφεραν οι 

αποικιοκράτες από την Αφρική. Η υψηλή και η μεσαία τάξη του πληθυσμού έχουν 

πιο λευκό δέρμα, αλλά λίγοι παραμένουν παραγωγοί κακάο με τεράστιες εδαφικές 

εκτάσεις στην διάθεση τους,  οι παλιοί λεγόμενοι “los amos del vale”.  Οι 

περισσότεροι καταστράφηκαν οικονομικά κατά την διάρκεια του απελευθερωτικού 

αγώνα για ανεξαρτησία και κατά την διάρκεια του εμφυλίου που έζησε η χώρα στον 

19ο αιώνα. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 70’, με την ανακάλυψη του 

πετρελαίου στην χώρα υπήρξε μαζική προέλευση μεταναστών από την Κολομβία οι 

περισσότεροι εκ των οποίον εργάζονται στο κομμάτι της παραοικονομίας. 

Νόμισμα της χώρας είναι το Bolivar, και το θρήσκευμα είναι 96% Ρωμαίο-Καθολική 

και Προτεστάντες το 2% του πληθυσμού. Το συνολικό GDP/PPP για φέτος ήταν  

$186.3 δις ενώ το κατά κεφαλήν GDP/PPP είναι $7,200. Το επίπεδο του 

πληθωρισμού του τελευταίου οικονομικού έτους είναι 15.8%, ο ρυθμός ανάπτυξης 

είναι 10.3%, ενώ το επίπεδο της ανεργίας στην χώρα φέτος διαμορφώθηκε στο  8.9%. 
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Τα κύρια προϊόντα που παράγει ο αγροτικός τομές είναι καλαμπόκι, ρύζι, μπανάνες, 

καφέ, ζάχαρη, βοϊδίσιο κρέας, γάλα, αυγά κλπ. Ο βιομηχανικός τομέας της χώρας 

εξειδικεύεται στην επεξεργασία πετρελαίου, στην επεξεργασία τροφίμων, στην 

υφαντουργία, ορυχεία, αλουμίνιο, αυτοκινητοβιομηχανία,   μεταλλουργία κλπ. 

Φυσικά πλούτη πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σίδηρο, χρυσό, διαμάντια κλπ. Έως το 2004 

κύριοι εμπορικοί εταίροι ήταν οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, το Μεξικό, και η Κολομβία.   

   

. 

Νικαράγουα: Η Νικαράγουα πρώην Ισπανική αποικία ανεξαρτητοποιήθηκε 15 

Σεπτεμβρίου του 1821 και αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος 25 Ιουλίου του 

1850. Με πληθυσμό 5,603,00 (2007) έχει ως επίσημη γλώσσα την Ισπανική. Άλλες 

γλώσσες είναι τα Αγγλικά και διάλεκτοι ιθαγενών. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η 

Managua και το νόμισμα της χώρας είναι το Cordoba. Συνορεύει με την Κόστα Ρίκα 

και την Κοντούρα. 

Θεωρείται χώρα που στο μεγαλύτερο κομμάτι της είναι κατάλληλη για αγροτικές 

καλλιέργειες. Η αγροτικός τομέας απασχολεί το μισό πληθυσμό περίπου της χώρας. 

Η Νικαράγουα εκτός από φυσικό πλούτο και κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες 

διαθέτει και αλλά πλεονεκτήματα σαν χώρα. Η  εν δυνάμει καλλιεργήσιμη γη είναι 

επαρκή για όλο το πληθυσμό της χώρας  η οποία δεν θεωρείται πυκνοκατοικημένη 

στο σύνολο της. Διαθέτει έναν σχετικά ομογενή πληθυσμό, χωρίς σημαντικές 

φυλετικές, γλωσσικές, ή θρησκευτικές διαφορές. Οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας 

είναι Ρωμαίο-Καθολική, και είναι  mestizo ( μείγμα Ισπανών και Ινδιάνων). Εξαίρεση 

στην ομογένεια αποτελεί η πλευρά του Ατλαντικού η οποία είναι πολύ διαφορετική, ο 

πληθυσμός της είναι μαύρος οι οποίοι είναι  και αγγλόφωνοι και διαθέτει και μια 

μικρή μειονότητα ιθαγενών τους Sumo και τους Miskito Ινδιάνους. Το ποσοστό των 

ιθαγενών αντιστοιχεί το 8.6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και οι μαύροι το 

9% περίπου. 

Το GDP/PPP στο σύνολο είναι $20,189 δις, ενώ το κατά κεφαλήν GDP/PPP 

είναι $3,100.  
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Εκουαντόρ: Το Εκουαντόρ είναι μια χώρα με 12.9 εκ κατοίκους( Ιούλιος του 

2000).Πρώην Ισπανική αποικία ανεξαρτητοποιείτε 24 Μαΐου του 1822. Συνορεύει με 

την Κολομβία, και το Περού, η χώρα περιλαμβάνει και τα νησιά Γκαλαπάγκος.  

Το 60% του πληθυσμού αποτελείται είναι αστικός πληθυσμός, πρωτεύουσα της 

χώρας είναι το Quito και ο πληθυσμός της αγγίζει το  13,810,000 εκ. Οι κύριες φυλές 

είναι οι Mestizo 65%, Ινδιάνοι 25%, μαύροι 3% και ένα 7% αποτελείται από άλλες 

εθνικότητες. Επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η Ισπανική, διάλεκτοι που μίλιουνται 

είναι πολλοί με κύριο το Quito. Το θρήσκευμα είναι Ρωμαίο-Καθολική (95%), και 

υπάρχει και μια μικρή μερίδα Προτεσταντών. Ο μέσος όρος ζωής είναι τα 71 χρόνια, 

η θνησιμότητα 35,1 θάνατοι σε 1000 γεννήσεις. Το Εκουαντόρ διαθέτει ένα από  τα 

πιο έντονα σε δράση κινήματα ιθαγενών το CONAIE . 

Το GDP/PPP στο σύνολο είναι $61.7 δις και το κατά κεφαλήν GDP/PPP είναι 

$4,776. Νόμισμα της χώρας είναι το δολάριο.  

 

 

Βολιβία: Η Βολιβία είναι πρώην Ισπανική αποικία, απέχτησε της ανεξαρτησία 

της στις 6 Αυγούστου του 1825. Η χώρα έχει πληθυσμό 9,119,152 (2007).  Το 

σύνολο του πληθυσμού αποτελείται σε ποσοστό 64% από ιθαγενείς και η χώρα 

θεωρείται  ότι διαθέτει τον πιο ανομοιογενής πληθυσμό της Λατινικής Αμερικής. Οι 

κύριες φυλές της χώρας είναι οι Quechua, οι Aymara, και οι Chiquitano, ενώ το 2% 

του πληθυσμού της χώρας είναι μαύρος. Οι επίσημες γλώσσες στην χώρα είναι 3, η 

Ισπανική και οι διαλεκτή Quechua και Aymara. Συνορεύει με την Χιλή, την 

Αργεντινή, την Βραζιλία, την Παραγουάη και το Περού. Πρωτεύουσα της χώρας 

είναι το La Paz και το νόμισμα της χώρας είναι το Boliviano. Το θρήσκευμα είναι 

Ρωμαίο-καθολική στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αλλά υπάρχουν και 

Προτεστάντες και Εβραίοι.  
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 Όπως και στο Εκουαντόρ και εδώ οι ιθαγενείς έχουν έντονη πολιτική 

δραστηριότητα και αυτό μπορούμε να το δούμε και από την ανάδειξη του Morales  

ως πρόεδρος της χώρας στις τελευταίες εθνικές εκλογές, ο οποίος κατάγεται από τους   

Aymara. Ο υπόλοιπος πληθυσμός της  χώρας είναι mestizo. Η ελίτ της χώρας 

αποτελείται κυρίως από την λευκή φυλή, οι οποίοι είναι οι απόγονοι των Ευρωπαίων 

αποικιοκρατών. 

Το GDP/PPP στο σύνολο την τρέχουσα στιγμή είναι $25.684 δις, ενώ το κατά 

κεφαλήν GDP/PPP είναι $2,817. Η χώρα είναι πλούσια σε κοιτάσματα και ορυχεία 

χρυσού, ασήμι, φυσικό αέριο, σιδήρου, μαγνησίου, και πετρελαίου. Οι κύριοι 

εμπορική της εταίροι μέχρι και πρόσφατα ήταν οι ΗΠΑ(2002), και κάνει ελεύθερο 

εμπόριο με το Περού, το Εκουαντόρ, την Κολομβία, και την Βενεζουέλα.  Ο 

αγροτικός τομέας αποτελεί το 15% του GDP της.   

 

Η έννοια του κράτους και οι μειονότητες. 
Πέρα από τους δημοκρατικούς κανόνες και την εφαρμογή τους ένα άλλο 

πρόβλημα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς είναι η πολυπολιτισμικότητα της 

περιοχής και αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Στις περισσότερες 

χώρες η μεταβολή από δικτατορικά καθεστώτα συνοδεύτηκε από μια αδύναμη  και 

κάποιες φορές και ανύπαρκτη λειτουργία των κρατικών οργάνων. Αυτό δημιούργησε 

την ανάγκη για την κινητοποίηση εθνικών κινημάτων για τον επαναπροσδιορισμό της 

έννοιας του κράτους. Το φαινόμενο μπορούμε να το παρομοιάσουμε με την 

κατάσταση που ακολούθησε μετά την διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η ύπαρξη 

διενέξεων μεταξύ μειονοτήτων και κυβερνήσεων άλλωστε δεν είναι σημερινό 

φαινόμενο, η ανθρωπότητα έχει δει τέτοιου είδους συγκρούσεις σε χώρες όπως ο 

Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία κλπ, στις οποίες η έννοια του κράτους και οι 

δημοκρατικές λειτουργίες του έχουν εδραιωθεί εδώ και αιώνες. Η Λατινική Αμερική 

φαίνεται ότι είχε όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται για την καλλιέργεια τέτοιων 

καταστάσεων. Όπως είπαμε με ένα πλουραλισμό φυλών, ένα πολύγλωσσο πληθυσμό 

και έντονο το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας, οι διαφορές είναι τεράστιες μεταξύ 

κοινωνικών ομάδων.  

Κατά την διάρκεια των αποικιοκρατικών χρονών η Καθολική εκκλησία 

συγκέντρωσε τους ιθαγενείς σε κοινότητες, ως εκ τούτου καθόρισε στην κάθε 

κοινότητα τα όρια της γης που είχε στην διάθεση της για χρήση. Παρόλα αυτά οι 
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ινδιάνοι μπόρεσαν και εξασφάλισαν ένα βαθμό αυτονομίας όσον αφόρα την σχέση 

τους με τις τότε κυβερνητικές αρχές και την χρήση της κοινόχρηστης γης. Τα 

δικαστήρια την εποχή των αποικιοκρατών πολλές  φορές ενίσχυαν τα δικαιώματα 

αυτά εις βάρος της ιδιοκτησίας της εκάστοτε ελίτ. Αυτού του είδους τις αποφάσεις τις 

οποίες δρομολογούσαν τα υψηλά στελέχη της Καθολικής εκκλησίας διότι ήθελαν να 

μειώσουν την οικονομική δύναμη της   Κρεολικής ελίτ , δίνοντας την δυνατότητα 

στους ινδιάνους να απολαμβάνουν ένα είδος  ανεξαρτησίας σε περιορισμένη 

ποσότητα γης και σχετικά ελευθερία διαχείρισης της ζωής της κοινότητας μέχρι τα 

μέσα του 18ο αιώνα. Την εποχή εκείνη βγαίνει νόμος από τις αποικιοκρατικές αρχές  

«παύση της ισχύος του νόμου περί ελευθέριας στην ιδιοκτησία».  Οι αποικιοκράτες 

μπόρεσαν με επιτυχία να θέσουν υπό έλεγχο της εξεγέρσεις μέχρι τα τέλη του 18ου 

αιώνα που προέκυψαν εξαιτίας αυτού , όταν οι Ισπανικές δυνάμεις, προκειμένου να 

ανταπεξέρθουν οικονομικά στους πολέμους που είχαν ξεσπάσει στην  Ευρώπη 

άλλαξαν το σύστημα συγκεντρώνοντας την παραγωγή των αποικιών μέσω 

ειδικευμένων διοικητικών  μονάδων. Οι Ινδιάνοι συμμετείχαν στον αγώνα των χωρών 

της Λατινικής Αμερικής για ανεξαρτησία, με την πεποίθηση με την απελευθέρωση 

από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις, θα επανακτούσαν την χαμένη τους αυτονομία  

Η ανεξαρτησία των χωρών  ωστόσο δεν έφερε και την αναμενόμενη ανεξαρτησία 

και το τέλος της εκμετάλλευσης των ινδιάνων. Αντίθετα οι ελίτ που συνέχισαν  να 

δραστηριοποιούνται στις χώρες κατόρθωσαν να χρησιμοποιήσουν  την γη και την 

εργασία των Ινδιάνων με πρόσχημα την προώθηση της ανάπτυξης και της αύξησης 

του εμπορίου σε πρωτογενή προϊόντα. Η αναίρεση του νόμου περί ιδιωτικής 

εκμετάλλευσης της γης στέρησε από τις Ινδιάνικες κοινότητες την απαραίτητη 

ποσότητα γης που χρειαζόντουσαν για να εξασφαλίσουν τα ως προς το ζην τους. Οι 

νόμοι που είχε επιβάλει η Καθολική εκκλησία  αποσυρθήκαν από την εγχώρια ελίτ, η 

οποία αποσκοπούσε στην μείωση της δύναμης της εκκλησίας με την μείωση της 

ελεγχόμενης γης από αυτήν από τον καιρό τον αποικιοκρατών. Το κράτος προώθησε 

την εφαρμογή πρακτικών οι οποίες θα προσέλκυαν ξένο κεφάλαιο καταργώντας την 

κοινόχρηστη γη. Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα οι ελίτ αντιμετώπιζαν τους 

ιθαγενείς ως ένα εμπόδιο στο δρόμο για την επίτευξη οικονομικής προόδου. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι επιζώντες ομάδες των ιθαγενών να περιοριστούν 

στην εκμετάλλευση μικρής ποσότητας και κακής ποιότητας γης και το μεγαλύτερο 

κομμάτι πέρασε στα χέρια των ελίτ.  
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Στης χώρες όπου παρατηρείται μεγάλο ποσοστό ιθαγενών  στον πληθυσμό, όπως 

η Βολιβία και το Εκουαντόρ, είχαμε συνεχείς αντιτάσσεις από την ιθαγενή κοινότητα 

καθ’ όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα που οδήγησαν σε περαιτέρω εθνικές πολιτικές 

αλλαγές( π.χ η Βολιβιανή επανάσταση το 1952 και η ανατροπή δικτατορικού 

καθεστώτος στο Εκουαντόρ  κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 70’). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι ανακοινώσεις των κυβερνήσεων για αγροτικές μεταρρυθμίσεις ήταν η 

λύση να ηρεμίσουν τα πνεύματα και να οδηγήσουν τις εξεγέρσεις σε τέτοιο σημείο 

ούτως ώστε να τεθούν υπό έλεγχο από τα κρατικά όργανα. Το κράτος και τα πολιτικά 

κόμματα αγνοούσαν τα δικαιώματα των ιθαγενών στην εκμετάλλευση γης. Από το 

1930 έως το 1990 οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν αναγνώριζαν την ύπαρξη 

μειονοτήτων. Η χρήση της διγλωσσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα γινόταν με τέτοιο 

τρόπο σχεδιασμένο ώστε αντί να διατηρήσει την γλώσσα των ιθαγενών ζωντανή απλά 

προσπαθούσε να τους μετατρέψει σε Ισπανόφωνους πολίτες.  

Όμως εκτός από τους ιθαγενείς, οι χώρες διαθέτουν σημαντικά ποσοστά μαύρου 

πληθυσμού, απόγονοι των Αφρικανών σκλάβων που έφεραν στην περιοχή οι 

αποικιοκρατικές δυνάμεις όταν η εργατική δύναμη της Λατινικής Αμερικής δεν 

επαρκούσε για την καλλιέργεια γης. Το Εκουαντόρ η Βραζιλία και η Βενεζουέλα 

διαθέτουν σημαντικό ποσοστό μαύρων στο πληθυσμό τους, το οποίο ζει στα 

γεωγραφικά παράλια. Παρόλο τα κοινά βιώματα των δύο ομάδων , ιθαγενείς και 

μαύροι,  οι ελίτ τους αντιμετώπιζαν με διαφορετικό τρόπο. Τι εννοούμε με αυτό: ενώ 

οι ιθαγενείς ήταν πάντα ένα αντικείμενο προς μελέτη όσον αφορά τον χειρισμό τους  

από τις κυβερνήσεις, οι μαύροι δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μαύροι και ποτέ δεν 

υπήρχαν για αυτούς ανάλογες προεκλογικές υποσχέσεις που ίσχυαν για τους 

ιθαγενείς.  

Σε αντίθεση με άλλα μέρη του κόσμου που η εθνικότητα ήταν ένας σημαντικός 

παράγοντας για τις πολιτικές διενέξεις των χωρών και αιτία για πολλούς εμφυλίους 

πολέμους στον πλανήτη, στην Λατινική Αμερική ήταν αφορμή για την απομόνωση 

των ιθαγενών από κοινωνικές δραστηριότητες και δικαιώματα μέσω της επιβολής 

αφομοιωτικού συστήματος σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η γλώσσα, ο 

πολιτισμός και η ρατσιστική διάκριση απέναντι στην μαύρη κοινότητα.   

Από το 1930 έως το 1980η γη αποτελούσε τον κύριο λόγω των εξεγέρσεων σε 

εθνική κλίμακα, με σκοπό την λειτουργία της κοινωνίας και του ίδιου του κράτους 

χωρίς φυλετικές  διακρίσεις. Μέχρι και το 1990, οι κυβερνήσεις δεν διέθεταν 

μηχανισμούς για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και αυτό διότι η 
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ύπαρξη των μειονοτήτων δεν αναγνωριζόταν. Οι νόμοι θεωρούταν ότι είχαν την ίδια 

ισχύ για όλους τους πολίτες, παρόλο που αυτό εμποδίζονταν με διάφορους πολιτικούς 

ελέγχους. Για αυτό τον λόγω οι αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι 

ένα πρόσφατο ζήτημα για της χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όλα αυτά τα χρόνια 

που στους ιθαγενείς δεν αναγνωριζόταν το δικαίωμα στην γη, αυτό δημιουργούσε 

εντάσεις μεταξύ ιθαγενών και κυβερνήσεων. Οι πιο έντονες εξεγέρσεις των ομάδων 

των ιθαγενών είναι εκείνες που έγιναν στις αρχές του 1960 για την εκμετάλλευση του 

Αμαζονίου σε χώρες όπως το Εκουαντόρ, η Βολιβία, η Βενεζουέλα, και η Βραζιλία. 

Ο λόγος για αυτό ήταν  ότι οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών προκειμένου να 

προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη προωθούσαν τομείς όπως η εξόρυξη, και η 

ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου, με όποιο και αν ήταν το κόστος αυτό για το 

Αμαζόνιο.  

Η πρώτη οργανωμένη αντίσταση έγινε από τους   ινδιάνους Shuar της περιοχής 

του Αμαζονίου του Εκουαντόρ, οι οποίοι οργάνωσαν τοπικές κοινότητες Shuar και 

την Shuar ομοσπονδία, μέσω των οποίον ζήτησαν την αναγνώριση των δικαιωμάτων 

τους σε εδάφη που παραδοσιακά ήταν δικά τους . Αυτό οδήγησε στην δημιουργία και 

άλλων τέτοιον οργανώσεων ιδίου χαρακτήρα. Όλες αυτές στις αρχές της δεκαετίας 

του 70’ ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να ασκήσουν 

πίεση στις κυβερνήσεις των χωρών. Στην δεκαετία του 80’ αυτές οι ομάδες 

οργανωθήκαν σε διακρατικό επίπεδο και δημιούργησαν την ομοσπονδία του 

Αμαζονίου(CONFENIAE). Πρωταρχικός στόχος της ήταν να καθορίσει τα σύνορα 

των κοινοτήτων των  ινδιάνων έτσι ώστε να περιορίσει την δράση των πολυεθνικών. 

Παράλληλα η ομοσπονδία ένωσε τις δυνάμεις της με την Εκουαντοριανή  CONAIE,  

οργάνωση των ιθαγενών των ορεινών περιοχών, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για την 

απόχτηση κρατικής αναγνώρισης. Ένα παράδειγμα του πετυχημένου αγώνα τους 

είναι ότι κατάφεραν το 1991 να καταλάβουν την πόλη Quito, και με αυτό πέτυχαν την 

τιτλοφόρηση 1 εκατομμυρίου στερεμάτων γης προς όφελος των ιθαγενών.  

Στην Βολιβία οι κινητοποιήσεις των ορεινών ιθαγενών είχαν μικρότερη δυναμική από 

ότι στο Εκουαντόρ και δεν υπήρχε ο αντίστοιχος συγχρονισμός με τους ιθαγενείς των 

καμπών οι οποίοι είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν μια πιο αυτόνομη οργάνωση, η 

οποία στόχευε και αυτή στην αναγνώριση των εδαφών τους  πράγμα το οποίο και 

πέτυχαν το 1990 με την τιτλοφόρηση 2 εκατομμυρίων στερεμάτων.  Κατόπιν μιας 

σχετικής μεταρρύθμισης το 1996 στα χέρια τους πέρασαν άλλα 2,6 εκατομμύρια 
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στρέμματα και κατατέθηκε το αίτημα για την αναγνώριση άλλων 20 εκατομμυρίων 

στερεμάτων 

Από παραπάνω περιγραφή μπορούμε να καταλάβουμε ότι για τους ιθαγενείς της 

Λατινικής Αμερικής η γη και η πολιτισμική τους ταυτότητα είναι άμεσα 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. Για αυτούς η γη δεν είναι απλά πηγή υλικών αγαθών αλλά 

και η βάση για την διατήρηση και την επέκταση της πολιτισμικής τους ταυτότητας. 

Συνέπεια των εξεγέρσεων των ιθαγενών κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 80’ 

αλλά και του 90’ ήταν τα δικαιώματα των ιθαγενών να ενταχθούν στην πολιτική 

ατζέντα των κομμάτων. Όπως είπαμε και στην δεύτερη ενότητα τα προβλήματα των 

ιθαγενών και η αναγνώριση τους ως πολίτες  με ίδια δικαιώματα με τους άλλους 

πολίτες των χώρων είναι από τα πρωταρχικά ζητήματα που έχουν υποσχεθεί να  

επιλύσουν οι νέες κυβερνήσεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής. 

 

Ομάδες δράσης. 
Η πολιτική σε μία χώρα δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις πολιτικές δυνάμεις 

που δρουν σε αυτήν. Στον καθορισμό του πολιτικού τοπίου συμβάλουν και πολλές 

ομάδες συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία. Ο βαθμός τις επιρροής 

που θα ασκήσουν στην πολιτική γραμμή της εκάστοτε κυβέρνησης η κόμματος 

εξαρτάται από το μέγεθος τους και την πολιτική τους δύναμη.. Θα εξετάσουμε κάθε 

μία ομάδα στο σύνολο κάνοντας μια προσπάθεια να αναλύσουμε τον τρόπο και το 

μέγεθος της επιρροής τους. 

a) Ο στρατός: Όπως είδαμε και από την δεύτερη ενότητα η στρατός είχε μέχρι 

και πριν από λίγα χρόνια μια ιδιαίτερη θέση όσον αφορά τις πολιτικές 

εξελίξεις των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Σε κάποιες χώρες η δράση του 

συνεχίζει να είναι έντονη όπως στην Νικαράγουα, στην Χιλή κλπ. Ο λόγος 

που ο στρατός είναι συνδεδεμένος με τις χειρότερες δικτατορίες που έχουν 

επιβληθεί είναι απλός. Ο στρατός ήταν η δύναμη η οποία διέθετε τα μέσα να 

επιβάλει την τάξη σε περιόδους όπου οι κυβερνήσεις αδυνατούσαν και πάντα 

ήταν το μέσο εκείνο που χρησιμοποιούσε η πλούσια ελίτ, για να προωθήσουν 

πολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα. Ο βαθμός της επιρροής δεν 

χρειάζεται καμία ιδιαίτερη ανάλυση αρκεί να δούμε πόσα χρόνια πήρε στους 

λαούς να βγουν από δικτατορικά καθεστώτα που επιβλήθηκαν μέσω 

στρατιωτικής παρέμβασης. Αξίζει εδώ να πούμε ότι η στρατιωτική 
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παρέμβαση δεν έχει γίνει μόνο για την υπεράσπιση των συμφερόντων των 

πλουσίων ελίτ, είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις όπως στην Βενεζουέλα το 

1992 η αποτυχημένη προσπάθεια για πραξικόπημα έγινε με σκοπό την 

υπεράσπιση των συμφερόντων των  φτωχών αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι 

μειοψηφία, κατά βάση οι στρατιωτικές δυνάμεις εξυπηρετούσαν τις 

συντηρητικές δυνάμεις όποτε οι δεύτερες δεν έβρισκαν άλλον τρόπο παρά την 

βία να ελέγχουν την κατάσταση στο εσωτερικό των χωρών. 

b) Η Καθολική εκκλησία: Για να εξηγήσουμε με ακρίβεια την θέση της 

Καθολικής εκκλησίας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής  είναι αδύνατον. Ο 

λόγος πολύ απλός. Η σχέση της Καθολικής εκκλησίας με τα πολιτικά 

σύμβαντα στης χώρες της Λατινικής Αμερικής μετράει από την εποχή των 

αποικιοκρατών. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι κατά την διάρκεια όλων αυτών 

των χρόνων η Καθολική εκκλησία είχε και έχει τεράστιες ποσότητες γης και 

όχι μονό διαθέτει και τεράστια οικονομική.  Το κύριο ζήτημα δεν είναι μόνο η 

οικονομική δύναμη της Καθολικής εκκλησιάς, σίγουρα αυτό αποτελεί έναν 

σημαντικό παράγοντα αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Το στοιχείο 

που αξίζει να αναφέρουμε είναι η σχέση της εκκλησίας με τον πληθυσμό της 

Λατινικής Αμερικής και η δύναμη άσκησής επιρροής σε αυτές. Οι λαοί τις 

Λατινικής Αμερικής έχουν πολύ στενή σχέση με την εκκλησιά θεωρείται ότι 

είναι θρησκόληπτοι. Η θρησκεία για αυτούς είναι  σημαντικό κομμάτι της 

παιδείας τους .Όλο αυτό κάνει τους απλούς πολίτες να ακολουθούν πιστά τις 

συμβουλές της όσον αφορά την τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που 

έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα τους. Η εκκλησία στις χώρες αυτές 

ήταν ο πομπός των συμφερόντων της πλούσιας ελίτ και οι απλοί πιστοί δεν 

ήταν τίποτε άλλο εκτός από τους δέκτες.  

c) Οι μεγαλοϊδιοκτήτες γης: Σε όλες της χώρες της Λατινικής Αμερικής , 

οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι αποικιοκράτες παραχώρησαν μεγάλα κομμάτια 

γης σε γαιοκτήμονες  κατά την διάρκεια των αποικιοκρατικών χρόνων. Το 

ενδιαφέρον αρχικά των Ισπανών και των Πορτογάλων εστιάστηκε στην 

μεταφορά πολυτίμων μετάλλων όπως ο χρυσός και το άσημη χωρίς να τους 

ενδιαφέρει ιδιαιτέρα η γη , με την πάροδο του χρόνου όμως ενδιαφέρθηκαν 

για την καλλιέργεια και την μεταφορά αναλώσιμων προϊόντων όπως είναι τα 

φαγώσιμα είδη.  Η δραστηριότητα αυτή πήρε την μορφή φεουδαρχισμού που 
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ευημέρησε στην μεσαιωνική Ευρώπη. Ο ντόπιος πληθυσμός αναγκαζόταν να 

δουλέψουν  ως σκλάβοι παρά την θέληση τους στα κτήματα αυτά, και ζούσαν  

σε latinfundio, hacienda, fazenda,  όπως συνήθιζαν να ονομάζουν τις 

παράγκες, όπου τους είχε δοθεί ένα πολύ μικρό κομμάτι γης για να 

καλλιεργήσουν μέσω του οποίου εξασφάλιζαν την τροφή τους, αυτή ήταν και 

η ανταμοιβή τους. Οι μεγαλοϊδιοκτήτες γης ήταν η κυρίαρχη τάξη της εποχής 

των αποικιοκρατικών χρόνων, στον οικονομικό   και στον πολιτικό τομέα. 

Όλα όσα χρειαζόντουσαν ήταν να διατηρούν τις καλές σχέσεις με τις 

αποικιοκρατικές δυνάμεις σε περίπτωση εξεγέρσεων των εργατών. Με την 

απελευθέρωση στις αρχές του 19ου αιώνα, οι ομάδα αυτών των ανθρώπων 

ανέλαβαν τον πλήρη πολιτικό και οικονομικό έλεγχο των νέων κρατών. Σε 

χώρες όπως η Βολιβία, οι λαϊκές εξεγέρσεις του 20ου αιώνα σχεδόν 

εξαφάνισαν την συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, αλλά αυτό δεν συνέβη σε 

όλες. Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα η κοινωνική αυτή τάξη έχασε 

σταδιακά την δύναμη της και την θέση της ανέλαβαν οι ελίτ των βιομηχάνων. 

Άλλωστε από τα τέλη του 19ου αιώνα οι πρακτικές καλλιέργειας είχαν   

αλλάξει και η μορφή παραγωγής των προϊόντων  άρχισε να γίνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε οι καλλιεργητές γης έμοιαζαν περισσότερο με επιχειρηματίες.  

d) Επιχειρηματικές και βιομηχανικές ελίτ: Οι μεγαλοϊδιοκτήτες γης είχαν 
μια κυρίαρχη οικονομική και πολιτική θέση  κατά την διάρκεια του 20ου 

αιώνα, ωστόσο ο πλούτος πότε δεν ήταν δικό τους μονοπώλιο. Από τον καιρό 

των αποικιοκρατών, οι επιχειρηματίες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, 

ήταν μία σημαντική ομάδα σε αυτές τις χώρες. Το σημείο καμπής για την 

βιομηχανική ελίτ ήταν το Κραχ του 29’ . Το Κραχ κατάστρεψε οικονομικά τις 

χώρες, αλλά σύγχρονος άνοιξε τις πόρτες για τους επιχειρηματίες να 

παράγουν προϊόντα τα οποία δεν μπορούσαν να εισαχθούν από τις 

κατεστραμμένες Ευρωπαϊκές οικονομίες. Πολλοί από τους νέους 

επιχειρηματίες της εποχής εκείνης σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή και 

η Βενεζουέλα, ήταν νέοι Ευρωπαίοι μετανάστες που δημιούργησαν ένα 

αξιόλογο πλούτο μέσα σε μια γενιά. Η προσπάθεια δημιουργίας βιομηχανίας, 

δημιουργούσε υψηλότερο εισόδημα από ότι ο αγροτικός τομέας. Καθώς η 

συμβολή των επιχειρηματιών στην ενίσχυση του εθνικού πλούτου 

αυξάνονταν, οι κυβερνήσεις τους παραχωρούσαν όλο και περισσότερα 

προνόμια. Ένα από αυτά ήταν η επιβολή υψηλών δασμών σε εισαγόμενα 
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προϊόντα  που παραγόντουσαν και από την εγχώρια βιομηχανία, ή μέσω των 

νομοθετικών ρυθμίσεων που περιόριζαν την δράση των συνδικάτων.  

         Τα οικονομικά συμφέροντα κάθε ομάδας καθορίζουν και την πολιτική 

τους θέση. Οι ελίτ δεν ασκούν πολιτική πίεση στις κυβερνήσεις με την 

παραδοσιακή πολιτική διαδικασία( διαδηλώσεις). Επεμβαίνουν στους 

πολιτικούς κύκλους μέσω χρηματοδότησης των κομμάτων, των προεκλογικών 

τους καμπανιών, ή με τον χρηματισμό των ιδίων των πολιτικών. Με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να χαράξουν την οικονομική πολιτική της χώρας, η οποία 

συνήθως προωθεί τα δικά τους συμφέροντα. Όλη αυτή η διαδικασία γινόταν 

Οι δωροδοκίες προς κυβερνητικά μέλη είναι κάτι το συνηθισμένο στις χώρες 

αυτές, με συνέπεια οι κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής να έχουν ένα 

μακρύ βίο όσον αφορά την διαφθορά. Αυτό έγινε στην Βραζιλία στις αρχές τις 

δεκαετίας του 90’ με την κυβέρνηση του Fernando Collor de Mello αλλά και 

σε όλες τις υπόλοιπες χώρες.  

e) Η μεσαία τάξη: είναι σημαντική  για κοινωνικές ομάδες της Λατινικής 

Αμερικής. Αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους, ιατρούς, δικηγόρους, 

μικροεπιχειρηματίες, λογιστές δάσκαλους κλπ. Αυτή η κοινωνική ομάδα τα 

τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει σε μέγεθος αισθητά. Ο λόγος για αυτή την   

συνεχόμενη αύξηση είναι η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του 

πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, της αστικοποίησης και της ανάπτυξης της 

βιομηχανίας των χωρών. Η σχέση της ομάδας αυτής με τις πολιτικές 

διαδικασίες παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αυτό που για χρόνια διεκδικούν από τις 

κυβερνήσεις είναι η αύξηση των δημοσίων δαπανών για τους κλάδους 

απασχόλησης τους, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση, για 

ενίσχυση των υποδομών στις τηλεπικοινωνίες, στην βιομηχανία, στην υγεία 

κλπ. Αλλά δεν διαθέτουν μια συλλογική θέση για το τι είδους διακυβέρνηση 

θα ήθελαν και κάθε φορά προσαρμόζουν τα αιτήματα τους ανάλογα με το τι 

πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν. Αυτό που πρέπει να τους αναγνωρίσουμε 

πάντως είναι ότι στην διάρκεια του 20ου αιώνα η μεσαία τάξη ήταν πάντα 

υπέρ των πολυκομματικών συστημάτων και των δημοκρατικών διαδικασιών. 

Ο λόγος που δεν έχουν λάβει πλήρης δράση στις κοινωνικές κινητοποιήσεις 

είναι διότι πάντοτε φοβόντουσαν ότι τέτοιου είδους κινητοποιήσεις  θα 

μπορούσαν να φέρουν σε εξουσία κυβερνήσεις τέτοιες που θα κινδύνευε δικό 
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τους επίπεδο διαβίωσης. Εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη ομάδα σε καμία 

χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν ήταν τόσο ισχυρή ούτως ώστε να ενεργεί 

ως ενιαίο σώμα. Τα τελευταία χρόνια αυτό πάει να αλλάξει. 

        Η ομάδα αυτή διαπραγματευόταν με τους πλούσιους, και όταν οι 

διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν σε λύση των αιτημάτων τους τότε 

εντασσόταν   στον αγώνα των κινητοποιήσεων μαζί με τον φτωχό πληθυσμό 

και τους ανέργους. Αυτό ίσχυε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90’. Με τον 

νέο αιώνα τα δεδομένα έχουν αλλάξει και ο μεσαίος χώρος φαίνεται να έχει 

μπει με πιο δραστικούς τρόπους στην πολιτική ζωή των χωρών.  
f) Οι φτωχοί: Αν και το επίπεδο της φτώχειας το μελετήσαμε μέσω 

οικονομικής ανάλυσης στην πρώτη ενότητα, εδώ θα δούμε την κοινωνική 

σκοπιά του ζητήματος. Ιστορικά η ομάδα αυτή του πληθυσμού έχει υπάρξει η 

πιο αδικημένη από τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές δυνάμεις. Αρχικά, πρέπει 

να διευκρινίσουμε ότι ο φτωχός πληθυσμός στην σύνθεση του δεν είναι  

ομοιογενείς και ο ρόλος του έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας 

των προγραμμάτων αναθεώρησης για την κατανομή της γης και των 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων.  Ο όρος campesino χρησιμοποιούταν για   τους 

αγρότες με πολύ χαμηλό εισόδημα . Οι Rural laborers (αγροτικοί εργάτες), 

αποτελούν μια άλλη ομάδα των αγροτικών εργατών που δεν είχαν στην 

ιδιοκτησία τους καθόλου γη. Οι βασικές συνθήκες της ζωής τους έχουν 

αλλάξει ελάχιστα από τον καιρό της ανεξαρτητοποίησης. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό και των δύο προαναφερόμενων ομάδων μέχρι πρότινος ζούσαν σε  

συνθήκες απόλυτης φτώχειας, με πολύ σχεδόν μηδενικές πιθανότητες για 

αλλαγή της κοινωνικής τους θέσης. Οι περισσότεροι από τους δύο ομάδες 

γεννήθηκαν και πέθαναν στην ίδια οικονομική και κοινωνική κατάσταση, 

περνώντας την ως κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Και οι δύο ομάδες 

διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά, σημαντικό είναι να δούμε κάποιες διαφορές 

τους.  

Η πρώτη ομάδα   colonos εργαζόταν  σε τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

τις λεγόμενες haciendas ή fazendas. Αναμενόμενο είναι η πολιτική επιρροή 

της συγκεκριμένης ομάδας να ήταν σχεδόν ανύπαρκτη καθώς ήταν απόλυτα 

εξαρτημένοι από τους μεγάλους γαιοκτήμονες. Σε ένα  πλαίσιο δημοκρατικών 

εκλογών, οι  colonos, οι campesino και οι Rural laborers, θα ψήφιζαν για να 
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επιλέξουν μέσω της ψήσου τους πολιτικούς που θα προωθούσαν  την 

βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους 

μπορούσαν να αποτελέσουν μια ισχυρή πολιτική δύναμη, αλλά η πολιτική 

τους φωνή δεν μπορούσε να ακουστεί εξαιτίας της κοινωνικής τους 

απομόνωσης. Οποιαδήποτε μορφή οργάνωσης τους  οδηγούσε σε 

αποτυχημένη προσπάθεια καθώς πάντα πνιγόταν με βίαιο τρόπο από τις 

παρεμβάσεις του στρατού. Καλύτερες μορφές οργάνωσης τους 

παρουσιαστήκαν με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στην Λατινική 

Αμερική την τελευταία 15ετία. Η δεύτερη ομάδα οι Rural laborers, 

κυριάρχησαν στις οικονομικές μεταβολές που διαδραματιστήκαν κατά την 

διάρκεια του 20ου αιώνα. Αυτή την αποτελούσαν οι αγροτικοί εργάτες στην 

παραγωγή βαμβακιού, ζάχαρης, μπανάνας , και καφέ, με λίγα λόγια των 

κυρίων  προϊόντων που εξήγαγαν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πολλοί 

από αυτούς μπορεί να είχαν στην ιδιοκτησία τους ένα πολύ μικρό κομμάτι 

γης, αλλά έπρεπε να εργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν το εισόδημα 

τους. Η μετακίνηση ήταν κύριο χαρακτηριστικό  της ομάδας προκειμένου να 

βρουν δουλεία. Η Βόρεια Αμερική ήταν αρκετά εξοικειωμένη με την 

συγκεκριμένη τάξη για τον λόγω ότι απασχολούσε πολλούς από αυτούς σε 

κτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.  Όπως και οι  colonos, βρισκόταν στο 

περιθώριο και δεν μπορούσε να συμβάλει  σε πολιτικά θέματα. Από την 

απομόνωση μπόρεσαν να βγουν μονό με την πάροδο του χρόνου όταν στην 

Βραζιλία σχηματίστηκε η Κίνηση των Αγροτών χωρίς γη (MST), η οποία 

ήταν και η πρώτη που άρχισε να ασκεί σοβαρές πολιτικές πιέσεις. Μετά 

ακολούθησε και το γνωστό CONAIE του Εκουαντόρ. Η τρίτη ομάδα είναι οι 

λεγόμενοι minifoundistas. Η γη που απασχολούσαν άλλοτε έχοντας τίτλο 

ιδιοκτησίας και άλλοτε παράνομα, ήταν συνήθως λιγότερα από δέκα 

στρέμματα.  Ο τρόπος καλλιέργειας της γης ήταν απλοϊκός καθώς δεν 

διέθεταν μηχανήματα, και σε καλές σοδιές τους περίσσευε ένα πολύ μικρό 

κομμάτι της παραγωγής το οποίο το διέθεταν για πώληση. Εάν λόγω καιρικών 

συνθηκών η παραγωγή καταστρεφόταν, εργαζόντουσαν ως Rural laborers, 

και συνήθως μεταναστεύανε για  να βρουν απασχόληση. Σε δύσκολες 

οικονομικές εποχές εάν είχανε κάποιο χρέος στην τράπεζα αναγκαζόντουσαν 

να πουλήσουν την γη τους. Οι φτωχοί της Λατινικής Αμερικής παρόλο που 

μπορεί να υπήρχαν στο πολιτικό περιθώριο για αιώνες , κάποια στιγμή 
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οργανωθήκαν και αυτό έγινε πιο έντονα μετά την πτώση των δικτατορικών 

καθεστώτων, με την εδραίωση των δημοκρατικών κανόνων. Η πληθυσμιακή 

αυτή ομάδα είχε πάντα απαιτήσεις για καλυτέρευση της οικονομικής της 

κατάστασης αλλά η φωνή της δεν ακούγονταν. Τα αιτήματα τους μπορεί 

κανείς να τα μαντέψει με ευκολία. Οι  colonos απλά ζητούσαν να τους δοθεί η 

ευκαιρία να εξασφαλίσουν το βασικό εισόδημα τους με την παραχώρηση γης. 

Οι Rural laborers διεκδικούσαν υψηλότερες αμοιβές, ενώ οι τελευταίοι 

ζητούσαν από την κυβέρνηση τεχνολογική υποστήριξη για την παραγωγή των 

προϊόντων, αλλά και δάνεια με ευνοϊκούς όρους   τα οποία θα τα 

παραχωρούσε το κράτος ως βοήθεια όταν η παραγωγή είχε καταστραφεί. Τα 

προβλήματα του φτωχού πληθυσμού της Λατινικής Αμερικής είναι σχεδόν 

ίδια εδώ και αιώνες ωστόσο ο τρόπος παρουσίασης τους και η διεκδίκηση 

λύσεων άλλαξε κατά πολύ κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, μέσω 

κινητοποιήσεων και επαναστάσεων όπως αυτά της Νικαράγουα, της Βολιβίας 

κλπ. Για πολλά χρόνια δεν διέθεταν καν πολιτικούς αντιπροσώπους, ωστόσο 

μπόρεσαν και βρήκαν τους εκφραστές των πολιτικών και των οικονομικών 

αιτημάτων στις δυνάμεις της αριστεράς. 
g) Γραφειοκράτες: Κάποιοι θεωρούν ότι τα άτομα που αποτελούν την 

δημόσια γραφειοκρατία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ξεχωριστοί 

παράγοντες στις πολιτικές διεργασίες καθώς ενεργούν κάθε φορά συμφωνά με 

τις διαταγές που δέχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό το στοιχείο δεν 

μπορούμε να πούμε ότι ισχύει για την Λατινική Αμερική. Ο λόγος είναι διότι, 

οι γραφειοκράτες στην Λατινική Αμερική δεν αλλάζουν με την αλλαγή των 

κυβερνήσεων. Αυτό γινόταν  λόγω της αβεβαιότητας του ιδίου του πολιτικού 

συστήματος το οποίο βρισκόταν σε μια μόνιμη απειλή από τις στρατιωτικές 

δυνάμεις. Το γεγονός αυτό κάνει τους γραφειοκράτες να μένουν στις θέσεις 

τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητος ποιο κόμμα κυβερνά, και 

μέσω αυτής της μακράς παραμονής να αποχτούν δύναμη στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, ειδικά όσον αφορά τους τομείς της οικονομίας, όπως 

τράπεζες, αεροπορικές εταιρίες, πετρελαϊκές εταιρίες, δασικές εκτάσεις κλπ. 

Η δυνατότητα αυτή τους μετέτρεψε σε τεχνοκράτες ειδικά κατά την διάρκεια 

των δεκαετιών του 60’ και του 70’. Οι ιδιωτικοποιήσεις μείωσαν στο ελάχιστο 

τον ρόλο της παρέμβασης του κράτους και οι επιπτώσεις αυτής της επιλογής 
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ήταν εκτός των άλλον, όπως έχουμε ξαναπεί, πολλές εξεγέρσεις.  
Για να καταλάβουμε το μέγεθος δράσης της ομάδας αυτής αρκεί να 

αναφέρουμε εδώ ότι ο Chaves το 1999 στην πρώτη θητεία του μιλούσε για 

την ανάγκη εξόντωσης της γιγαντιαίας γραφειοκρατίας, λίγο πριν 

κρατικοποιήσει την εταιρία πετρελαίου της χώρας PDVSA.  Ο Chaves 

αποκαλούσε την συγκεκριμένη ομάδα ότι ήταν «κράτος εν κράτη». Εκτός από 

τον Chaves τις ίδιες απόψεις συμμερίζονται και άλλοι πρόεδροι των χωρών 

της Λατινικής Αμερικής.    
h) Συνδικάτα:  παράλληλα με την επιχειρηματική δράση των ελίτ δρουν και 

τα εργατικά συνδικάτα . Τα συνδικάτα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής 

έχουν έντονη παρουσία και δράση, ειδικά από το 1960 και μετά. Το σύστημα 

οργάνωσης τους ανάλογα με τον κλάδο δίνει την δυνατότητα στο Υπουργείο 

Εργασίας της κάθε χώρας να έχει στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο 

απασχόλησης. 

Τα συνδικάτα είχαν ένα σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις των χωρών 

όλα αυτά τα χρόνια. Τα πιο έντονα σε δράση είναι εκείνα της Βραζιλίας. Κατά 

την διάρκεια των δεκαετιών του 70’ και 80’ η συνδικαλιστική δράση τους 

έφτασε στο ζενίθ. Όπως είπαμε ο ίδιος ο Lula το χρονικό διάστημα εκείνο 

ήταν ένας από τους συνδικαλιστές που διεκδικούσαν καλύτερες αμοιβές και 

καλύτερες εργατικές συνθήκες για τους εργαζομένους. Η  έντονη δράση τους 

παρατηρείται εκτός από την Βραζιλία και σε άλλες χώρες όπως η Βενεζουέλα, 

το Εκουαντόρ, η Βολιβία κλπ, ειδικά την εποχή των αποκρατικοποιήσεων και 

των μαζικών απολύσεων. Τα συνδικάτα στις κοινωνίες των χωρών τις 

Λατινικής Αμερικής αποτελούσαν  το αντίβαρο στην καθοδηγούμενη πολιτική 

από τις πλούσιες ελίτ  των κυβερνήσεων.  

i) Φοιτητικό κίνημα: Το φοιτητικό κίνημα στην Λατινική Αμερική έχει 

γράψει την δική του ιστορία στην χάραξη πολιτικής. Με την Νικαράγουα να 

έχει στην ιστορία της ένα από τα πιο οργανωμένα φοιτητικά κινήματα της 

περιοχής, οι φοιτητές είχαν πάντα ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Η πιο έντονη 

δράση τους χρονολογικά έχει σημειωθεί κατά την διάρκεια των δικτατοριών, 

αλλά και ενάντια των αποκρατικοποιήσεων. Το πιο παλιό φοιτητικό κίνημα 

στην Λατινική Αμερική είναι  εκείνο της Βραζιλίας από το 1930  με όνομα 

«Εθνική Φοιτητική Ένωση». Στο στόχαστρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων 
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έχουν υπάρξει  μείζονα κοινωνικά ζητήματα όπως είναι η ανισότητες στην 

κατανομή του εθνικού πλούτου, η αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και η κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων .  

j) Γυναικείος πληθυσμός: Οι γυναίκες στην Λατινική Αμερική 

αντιμετωπιζόντουσαν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με τον 

ανδρικό πληθυσμό από την απελευθέρωση των χωρών έως το 1930. Τότε 

έχουμε και τα δειλά πρώτα βήματα για την αναγνώριση ψήφου και του 

δικαιώματος του εκλέγεσθαι.  Η αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων 

συνοδεύτηκε  με την αναγνώριση του δικαιώματος στην εκπαίδευση 

συμπεριλαμβάνοντας και την ανώτατη εκπαίδευση. 

 

Πίνακας 3.0: Αναγνώριση δικαιώματος ψήφου και του εκλέγεσθαι.   

Πηγή :”Women’s contribution to equality in Latin America”, Session of the regional 

conference on Women, 6-9 August 2007, ECLAC, PP-22. 

 

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
Παρόλο που νομικά το ζήτημα φαίνεται ότι διευθετήθηκε, εκ των πραγμάτων 

στην εφαρμογή μπήκε αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα και  με αργούς 

ρυθμούς. Οι ανδροκρατούμενες κοινωνίες δεν μπορούσαν να δεχτούν με ευκολία 

την συμμετοχή των γυναικών σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Εδώ δεν 

πρέπει να ξεχνάμε τον συντηρητικό χαρακτήρα των  κοινωνιών, την επιβράδυνση 

της προόδου στο θέμα αυτό εξαιτίας των δικτατορικών βιωμάτων και να την 

επιρροή που ασκεί η συντηρητική καθολική εκκλησία.  Με την διαδικασία της 

πολιτικής δημοκρατικοποίησης της τελευταίας 25ετίας, άντρες και γυναίκες στην 

Λατινική Αμερική απολαμβάνουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα. Το κίνημα του 

γυναικείου πληθυσμού στην Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένου και του 

φεμινιστικού, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της δημοκρατίας. Η 
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συνεργασία του κινήματος με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 

αντάρτικα κινήματα αύξησε την δύναμη συμμετοχής του κινήματος ενάντια στα 

δικτατορικά καθεστώτα. 

Η συμμετοχή των γυναικών σε κοινοβουλευτικές έδρες δεν ήταν σταθερή όλα τα 

χρόνια. Στην Βενεζουέλα ανά περίοδο το πόστο αυτό μεταβαλλόταν. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των κοινοβουλευτικών εδρών που 

προορίζονται για γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν μπει δυναμικά στην πολιτική ζωή. 

Το 2002 στην Αργεντινή ψηφίστηκε ειδικός εκλογικός νόμος το οποίο όριζε ότι 

το 30% των εδρών να προορίζονται για γυναίκες πολιτικούς. Στην Βραζιλία το 

1997 καθοριστικέ  κατόπιν χρόνιας διαφωνίας τουλάχιστον το ποσοστό 25%, το 

οποίο συνεχίζει και ισχύει έως σήμερα. Στην Βολιβία το 1997 ο εκλογικός νόμος 

που ψηφίστηκε καθόριζε ότι τα ψηφοδέλτια των κομμάτων θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 30% γυναίκες. Στο Εκουαντόρ  το γυναικείο 

κίνημα διεκδίκησε και  κέρδισε το 1998  την ίση συμμετοχή των γυναικών ως 

υποψήφιοι στην εκλογική διαδικασία, στην διαχείριση εξουσίας, στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, στην συμμετοχή στο δικαστικό σώμα και την συμμετοχή σε 

πολιτικά κόμματα. Αυτές οι διεκδικήσεις έφεραν θετικά αποτελέσματα καθώς 

ψηφίστηκε νόμος που όριζε την συμμετοχή των γυναικών στο κοινοβούλιο να 

είναι του ύψους του 23%. Το 2007 έχουν γίνει συζητήσεις στην βουλή για ψήφιση 

του νόμου μέσω του οποίου το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί. Ωστόσο τα εμπόδια για 

την άνοδο στην εξουσία των γυναικών δεν συσχετίζονται αποκλειστικά με τον 

εκλογικό νόμο. Αυτά πηγάζουν πολλές φορές από τα ίδια τα κόμματα, τα οποία 

δεν εντάσσουν εύκολα γυναίκες στις εκλογικές λίστες. Η βία κατά των γυναικών 

είναι άλλο ένα στοιχείο που τις αποθαρρύνει στο να συμμετέχουν στην πολιτική. 

Η βία ασκείται σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο . Σε δημόσιο επίπεδο εκφράζεται 

μέσω ψυχολογικού πολέμου και πιέσεων, στοιχεία που τις αποθαρρύνουν να 

συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες, φοβούμενες την κοινή γνώμη.  

 Εκτός από το δικαίωμα στην εξουσία το οποίο προοδεύει θετικά τα τελευταία 

χρόνια οι γυναίκες συνεχίζουν τον αγώνα τους διεκδικώντας και άλλου είδους 

δικαιώματα. Το πιο σημαντικό ίσως είναι η δίκαιη αμοιβή. Οι γυναίκες και οι νέοι 

στην Λατινική Αμερική είναι οι πιο κακοπληρωμένες μερίδες του πληθυσμού και 

ως προς αυτό παρόλο που η συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία 

αυξάνεται κάθε χρόνο από το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, η αμοιβή 

τους συγκριτικά με τους άντρες είναι πολύ πιο χαμηλή. Εκτός από 
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κακοπληρωμένη εργατική δύναμη οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ανέργων, γεγονός που τις οδηγεί σε μετανάστευση προκειμένου να λύσουν τα 

οικονομικά προβλήματα. 

 

Πίνακας 3.1: Επίπεδα προόδου για την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση 

του ρόλου των γυναικών στις κοινωνίες της Λατινικής Αμερικής.  

Πηγή: “Social Panorama of Latin America”, 2006, ECLAC, pp-417 

Δείκτης γυναικών 
/ άντρες που 
ολοκληρώνουν 

της πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Μερίδιο αμοιβής 
των γυναικών που  
εργάζονται σε  μη 
αγροτικό τομέα σε 

% αυτού.  

Ποσοστό των 
κοινοβουλευτικών 
εδρών που έχουν 
γυναίκες στο 
κοινοβούλιο. 

ΧΩΡΑ 

1992 2005 1990 2004 1990 2005 
Αργεντινή 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Χιλή 

Εκουαντόρ 
Νικαράγουα 
Βενεζουέλα 

1.01 
0.89 
1.05 
1.01 
0.99 
1.09 
1.05 

1.01 
0.96 
1.04 
1.01 
1.02 
1.21 
1.05 

37.3 
35.2 
40.2 
36.2 
37.3 
….. 
35.2 

 

45.5 
36.5 
46.7 
38.1 
42.7 
15 

41.5 

6 
9 
5 
… 
5 
15 
10 

34 
19 
9 

13 
16 
21 
10 

      
  Όπως  βλέπουμε και από τον πίνακα τα τελευταία χρόνια τα πράγματα πάνε 

καλύτερα ειδικά όσον   αφορά το μερίδιο αμοιβής των γυναικών και το ποσοστό 

συμμετοχής στην βουλή των γυναικών.       

  

Χαρακτηριστικά του αγροτικού πληθυσμού. 
Όπως έχουμε ξαναπεί, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής διαθέτουν τεράστιες 

εκτάσεις γόνιμης γης και οι οικονομίες τους στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους 

βασιζόντουσαν στην αγροτική παραγωγή. Η Λατινική Αμερική διαθέτει την πιο 

πολωμένη αγροτική δομή στον κόσμο. Από το 1960 οι ιδιοκτήτες μεγάλων 

αγροκτημάτων, Latifundios όπως ονομάζονται,  τα κτήματα αυτά αποτελούν το 5% 

του συνόλου, είχαν στην διάθεση τους περίπου το 80% της καλλιεργήσιμης γης. Οι 

minifundios αποτελούσαν το 80% των μικρών αγροκτημάτων και είχαν στην διάθεση 

τους μόλις το 5% της καλλιεργήσιμης γης.  

Η αγροτική πολιτική που  έχουν ακολουθήσει οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών 

ανά χρονικά διαστήματα, ήταν τέτοια που ευνοούσε τους μεγαλοϊδιοκτήτες γης. Με 
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ποιους τρόπους γινόταν κάτι τέτοιο; Μέσω παραχώρησης υψηλών  δανείων με 

ευνοϊκούς όρους και επιτρέποντας να προσκομίσουν οφέλη  από τα φτηνά 

εισαγόμενα μηχανήματα χωρίς να τους τα φορολογούν. Η αγροτική πολιτική έχει 

κατηγορηθεί όχι μόνο ότι ήταν ευνοϊκή προς τους πλούσιους αγρότες αλλά ότι 

στρεφόταν ενάντια στους φτωχούς αγρότες. Που βασίζεται όμως η άποψη αυτή; Οι 

αγρότες που δεν είχαν δική τους γη αλλά εργαζόντουσαν στο αγροτικό τομέα της 

οικονομίας προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε πολύ άσχημες εργατικές συνθήκες και 

ήταν από τις ποιο κακοπληρωμένες  μάζες του πληθυσμού. Δεν υπήρχε καμία 

κρατική ρύθμιση που να τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής.  

Τα περισσότερα κράτη της Λατινικής Αμερικής επιχείρησαν να εφαρμόσουν 

αγροτικές μεταρρυθμίσεις ειδικά κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 60’ και του 

70’. Σύντομα όμως η προσπάθεια εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών σχεδίων  έπεφτε 

στο κενό για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Λάθη στον τρόπο σχεδιασμού και 

κατά την διαδικασία εφαρμογής  ήταν οι βασικοί λόγοι που οδηγούσαν σε αποτυχία. 

Πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις  ενώ αρχικά είχαν μια δυναμική όσον αφορά 

την προοπτική εφαρμογής, στην πορεία έμεναν ανεφάρμοστα από φόβο για τυχόν 

αντιδράσεις από τους μεγαλοϊδιοκτήτες γης. Η φτώχεια του αγροτικού πληθυσμού  

συνεχίστηκε έως και στις αρχές του 21ου αιώνα και είναι ένα πρόβλημα που σε 

κάποιες χώρες μέλλον  για να διευθετηθεί. Ο σύγχρονος αγώνας των ατόμων χωρίς γη 

στην Βραζιλία απεικονίζει την ανάγκη για αγροτική μεταρρύθμιση, και όχι μόνο στην 

Βραζιλία προηγουμένως μιλήσαμε για τα κινήματα αντίστοιχου τύπου που έχουν 

γίνει στην Βολιβία στο Εκουαντόρ και την Νικαράγουα. Ο αγώνας αυτός έχει να 

κάνει με την διεκδίκηση υψηλοτέρων αγροτικών μισθών, καλύτερων συνθηκών 

εργασίας, υψηλότερες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, και μεγαλύτερη και καλύτερη 

πρόσβαση σε πιστώσεις και τεχνολογική υποστήριξη από την κυβέρνηση. Με τις 

διεκδικήσεις τους κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90’ κάποια πράγματα 

επιτευχθήκαν, με τον ιθαγενή πληθυσμό να ηγείται των διαδηλώσεων. 

Η αγροτική βάση της οικονομίας και της κοινωνίας της Λατινικής Αμερικής  

μετασχηματίστηκε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες   εξαιτίας του νεοφιλελεύθερου 

μοντέλου  που ακολούθησαν οι χώρες αυτές μετά την δημοσιονομική κρίση και 

εξαιτίας του φαινόμενου της παγκοσμιοποίησης. Επικράτησαν οι μεγάλες σε μέγεθος 

αγροτικές επιχειρήσεις που είχαν την δυνατότητα να προωθούν τα προϊόντα τους 

απευθείας σε διεθνής αγορές και παράλληλα κυριάρχησαν στην εγχώρια αγορά. Αυτή 

η μέθοδος εκσυγχρονισμού είχε ως αποτέλεσμα να επωφεληθεί μια μικρή μερίδα του 
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αγροτικού πληθυσμού και να εκτοπιστούν από τις αγορές οι αγρότες μικροπαραγωγοί 

που αποτελούσαν και την πλειοψηφεία  του αγροτικού πληθυσμού. Οι ευνοημένοι 

είναι μια ετερογενής ομάδα που συμπεριλαμβάνει τις μεγάλες εταιρίες αγροτικών 

προϊόντων και τους μεγαλοαγρότες. Οι χαμένοι ήταν οι εργαζόμενοι  στον αγροτικό 

τομέα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε την μετακίνηση αυτού του 

πληθυσμού στις μεγαλουπόλεις (το φαινόμενο της αστικοποίησης που θα δούμε 

αμέσως πιο κάτω) για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη  ζωή, με συνέπεια να μειωθεί 

την τελευταία 30ετια ο αγροτικός πληθυσμός. 

Καθώς ο αγροτικός τομέας της οικονομίας είναι λιγότερο σημαντικός σήμερον 

την μέρα λόγω της μεταβολής του κέντρου βάρους για ανάπτυξη σε άλλους τομείς 

της οικονομίας, οι ανισότητες  στην κατοχή γης και στην αγροτική φτώχεια 

παρέμειναν άλυτα μέχρι και στις αρχές του 21ου αιώνα. Οι διαδηλώσεις του 

αγροτικού πληθυσμού καθ’ όλη την διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας και εν 

τέλει η αλλαγή των κυβερνήσεων προς μια πιο αριστερή  πολιτική γραμμή είναι κατά 

κάποιο τρόπο αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας που δημιούργησε η εφαρμογή του 

20ετούς νεοφιλελευθέρου μοντέλου το οποίο όχι μόνο δεν διευθέτησε τα χρόνια 

προβλήματα του αγροτικού πληθυσμού αλλά τα εκβάθυνε περαιτέρω.                                   

 

Η συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις και τα 
προβλήματα που απορρέουν από αυτό.  

Η αστικοποίηση εμφανίστηκε ως φαινόμενο κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα. 

Περισσότερο από ένα στα δέκα άτομα ζούνε σε μεγαλουπόλεις. Το 1900 ο αστικός 

πληθυσμός στην Λατινική Αμερική, ήταν μόλις 10 εκατομμύρια ενώ το 2000 ήταν 

κάτι παραπάνω από 375 εκατομμύρια.  

Το φαινόμενο της αστικοποίησης σε μια χώρα εκτός από μεταβολή στα 

δημογραφικά δεδομένα, σημαίνει και αλλαγή του τρόπου ζωής. Η μεταβολή αυτή 

παρατηρείται σε αλλαγή του κλάδου απασχόλησης του πληθυσμού από την 

απασχόληση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, σε στροφή προς τον τριτογενή 

τομέα, καθώς οι ανάγκες που έχει να καλύψει ο τομέας αυτός αυξάνονται λόγω της 

αύξησης του πληθυσμού στις πόλεις.  

Τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Το 1930 πέντε στα έξι άτομα ζούσαν στην 

περιφέρεια ενώ το 1900 το Μπουένος Αϊρες ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Λατινικής 

Αμερικής με ένα εκατομμύριο κατοίκους, ενώ το 1950 ο αριθμός των  κατοίκων είχε 
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φτάσει  τα επτά εκατομμύρια, το 1990 στην ίδια πόλη ζούσαν περίπου 40 

εκατομμύρια κάτοικοι. Η αύξηση και η ταχύτητα με την οποία αυξανόταν ο 

πληθυσμός των πόλεων κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν εντυπωσιακή, και για 

πολλές κυβερνήσεις ανησυχητική. Στην δεκαετία του 50’ στις μεγαλύτερες πόλεις 

είχαμε μια αύξηση του πληθυσμού της τάξεως του 4% σε ετήσια βάση, με το Sao 

Paolo και το  Caracas να έχουν 5% και 6% αντίστοιχα. Αυτοί οι ρυθμοί αύξησης 

μετέτρεψαν μικρές σε μέγεθος πόλεις σε πόλεις τέρατα.  

Το φαινόμενο της αστικοποίησης επηρέασε βαθιά την ζωή των κατοίκων, 

αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους, και θεωρείται ότι είναι το στοιχείο εκείνο που 

επιδείνωσε την φτώχεια του πληθυσμού των πόλεων. Ξεκίνησε ως μια απαραίτητη 

διαδικασία για την επίτευξη οικονομικών επιδόσεων  που στόχευαν οι χώρες της 

Λατινικής Αμερικής στις αρχές του 20ου αιώνα. Η αυξημένη παραγωγή καφέ στο Rio 

de Janeiro και το Sao Paolo, η αυξημένη παραγωγή κρέατος και  μαλλιού στην 

Αργεντινή δημιούργησαν μια αυξημένη ζήτηση για εργασία. Αυτό είχε ως συνέπεια 

το τεράστιο κύμα μεταναστών που δέχτηκαν οι χώρες τις αρχές του 20ου αιώνα και 

πιο συγκεκριμένα πάνω από 3 εκατομμύρια κόσμος μετανάστευσαν στην Βραζιλία 

στο χρονικό διάστημα 1872-1940 και περίπου 3.4 εκατομμύρια στην Αργεντινή.  

Η οικονομική ανάπτυξη δεν ήταν ο μοναδικός λόγος για την δημιουργία του 

φαινόμενου. Το χρονικό διάστημα 1930-50 οι χώρες μπήκαν στην δεύτερη φάση της 

δημογραφικής μεταβολής τους, δηλαδή έχουμε μείωση του επιπέδου των θανάτων 

και αύξηση των γεννήσεων. Αυτό το στοιχείο είχε διπλή επίδραση στις πόλεις. 

Πρώτον, ο ήδη υπάρχον πληθυσμός τους άρχισε να αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό, 

δεύτερον υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη μετακινούμενη μάζα προς τις πόλεις. Η 

μετακίνηση του πληθυσμού γινόταν με απώτερο σκοπό μια καλύτερη ζωή στην πόλη 

και αυτό εξαιτίας των γρήγορων ρυθμών ανάπτυξης. Την χρονική περίοδο 1950-1980 

έχουμε και την κλιμάκωση της μετακίνησης, με χαρακτηριστικό την μετακίνηση των 

νέων.   

Το 1980, ο  ρυθμός αύξησης του πληθυσμού των χωρών είχε μειωθεί με 2.8% 

αύξηση σε ετήσια βάση. Παράλληλα ο αριθμός των νέων μεταναστών που 

δεχόντουσαν οι χώρες αυτές είχε μειωθεί. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η φτώχεια 

αναγκάζει τον πληθυσμό να μεταναστέψουν στις ΗΠΑ. Ο άλλος λόγος που συνέβαλε 

στην μείωση είναι και η δημοσιονομική κρίση που έπληξε τις χώρες όπου μεταξύ του 

1981-1989 το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε κατά 9%. Η «χαμένη δεκαετία», 

όπως αλλιώς συνηθίζεται να την αποκαλούν, είχε άσχημα οικονομικά αποτελέσματα. 
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Για πρώτη φορά στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής η φτώχεια στις πόλεις 

αυξανόταν με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτήν της περιφέρειας.  

 Η δημοσιονομική κρίση έπληξε τις πόλεις σε μεγαλύτερο βαθμό για πολλούς 

λόγους. 

1. Η κρίση συνοδεύτηκε από επίπεδα υψηλού πληθωρισμού, και 

ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών. Προκειμένου να βοηθηθούν να 

βγουν από την κρίση η Παγκόσμια τράπεζα παραχώρησε δάνεια στις 

χώρες αυτές, υπό τον  όρο του ότι οι οικονομίες θα έμπαιναν σε 

οικονομικό έλεγχο από τον Ουάσιγκτον, με συνέπεια να δοθεί 

προτεραιότητα στην εξυγίανση των οικονομιών με κάθε κόστος  
2. Τα μέτρα σταθεροποίησης χειροτέρευσαν τα επίπεδα ανεργίας και 

ημιαπασχόλησης. Οι φτηνές εισαγωγές από τις ανατολικές χώρες και η 

οικονομική κρίση οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις σε κλείσιμο.  Πολλοί 

από αυτούς που έχασαν τις δουλειές τους απασχολήθηκαν στον τομέα 

της παραοικονομίας, άλλοι  πού είχαν μια εργασία με καλή αμοιβή 

βρήκαν απασχόληση με χαμηλότερο μισθό. Ο πραγματικός μέσος μισθός 

σε όλες τις χώρες μειώθηκε. 
3. Το νέο οικονομικό μοντέλο ενθάρρυνε τις εξαγωγές αντικατέστησε το 

παλιό μοντέλο το οποίο ενίσχυε την παραγωγή εγχώριων προϊόντων και 

την υποκατάσταση των εισαγωγών.  
4. Η περικοπές που έγιναν στις δημόσιες δαπάνες είχαν επιπτώσεις στις 

κοινωνικές δαπάνες ειδικά για τις μεγάλες πόλεις, σε τομείς όπως η 

μεταφορές, το σύστημα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Όλες αυτές οι 

υπηρεσίες ιδιωτικοποιηθήκαν.  
 

Η δημοσιονομική κρίση έπληξε περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα του 

πληθυσμού τους φτωχούς κατοίκους των πόλεων. Οι δομικές αλλαγές που έγιναν 

κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 80 είχαν ως στόχο την καλυτέρευση των 

οικονομικών επιδόσεων των χωρών, το πρόβλημα της μαζικής αστικοποίησης δεν 

δημιουργήθηκε τότε απλά κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχουμε την 

αστικοποίηση της φτώχειας. Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που στόχευε να προωθήσει 

την οικονομική ανάπτυξη και όπως θα ήταν αναμενόμενο να μειώσει το επίπεδο της 

φτώχειας. Αυτό που θα περίμενε κανείς να διαπιστώσει είναι ότι η ανάπτυξη θα 
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μείωνε την ανισότητα εισοδήματος και θα μείωνε συγχρόνως και το ποσοστό των 

ατόμων που ζούσαν σε φτώχεια.  

Τα στοιχεία τις δεκαετίας του 90’, όπου οι οικονομίες είχαν βγει από την κρίση, 

δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Πώς όμως η χειροτέρευση του επιπέδου φτώχειας και της 

ανισότητας στο εισόδημα επηρέασε τους  φτωχούς των πόλεων. Εφόσον την εποχή 

εκείνη το μεγαλύτερο μερίδιο του πληθυσμού  ζούσε σε πόλεις, η αύξηση του 

επιπέδου φτώχειας σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται αναγκαστικά την αύξηση του 

επιπέδου των φτωχών των πόλεων. Η κρίση και τα οικονομικά μέτρα που 

εφαρμόστηκαν στις χώρες μετά από αυτήν δημιούργησαν εκατομμύρια φτωχούς 

ανθρώπους είτε αυτοί ζούσαν στις πόλεις είτε στην περιφέρεια αλλά οι επιπτώσεις 

ήταν πιο αισθητές για τον πληθυσμό των πόλεων για την ακρίβεια το επίπεδο της 

φτώχειας αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες για τις πόλεις και μόνο 5% για το 

πληθυσμό της περιφέρειας.  

 

 Η αύξηση του επιπέδου της  φτώχειας δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό της 

αστικοποίησης . Οι αστικοποίηση έχει αλλάξει την καθημερινότητα, και την φύση της 

ζωής των ανθρώπων που ζούνε στις πόλεις. Σήμερα οι άνθρωποί που ζουν στις  

πόλεις ζούνε περισσότερα χρόνια, οι σημερινές  γυναίκες των πόλεων κάνουν 

λιγότερα παιδία από τι στο παρελθόν, οι ζωές τους είναι πολύ πιο περίπλοκες από ότι 

ήταν στο παρελθόν αλλά έχουν στην διάθεση τους ανέσεις  που δεν είχαν πρώτα. 

Αυτό το οποίο το φαινόμενο της αστικοποίησης δεν κατάφερε να δημιουργήσει είναι 

συνθήκες για μεγαλύτερη ισότητα, και δικαιοσύνη.  

Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα το στοιχείο της αστικοποίησης στην Λατινική 

Αμερική ήταν επαναστατικό, μετέτρεψε τις ζωές των ανθρώπων  με ένα ανατρεπτικό 

τρόπο.  Τα  αρνητικά αποτελέσματα της έντονης αστικοποίησης   ήταν η αύξηση των 

ανισοτήτων και του επιπέδου φτώχειας .Όλο αυτό προετοίμασε το έδαφος για μια 

μορφή επανάστασης στις αρχές του 21ου αιώνα και αυτή την φορά είχε πολιτική 

μορφή. Οι πολιτικές αλλαγές που είδαμε να γίνονται στις αρχές του 21ου αιώνα είναι 

αποτέλεσμα αυτού του φαινόμενου και των αρνητικών επιδράσεων που είχε στην 

κοινωνική δομή των πόλεων.  
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Σύνοψη 
Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια περιγραφή της κοινωνικής δομής των χωρών που 

μελετάμε, και να κάνουμε μια περιγραφή των προβλημάτων που αυτή διαθέτει. 

Είδαμε ότι οι χώρες αυτές έχουν ανομοιογενή  πληθυσμό, και διαθέτουν μια ποικιλία 

ομάδων δράσης που επηρεάζουν το πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Από την αρχή 

της ανεξαρτησίας τους, οι χώρες αυτές αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα 

ανισοτήτων, τα οποία με την εφαρμογή του Νεοφιλελεύθερου Μοντέλου έγιναν πιο 

έντονα. Οι δυσαρεστημένοι φτωχοί, ιθαγενείς, εργάτες κλπ, εναντιωθήκαν σε αυτό 

και στο τέλος του 20ου αιώνα κάνουν την εμφάνιση τους πολιτικές ομάδες που 

αποσκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων του φτωχού πολίτη. Το 

Νεοφιλελεύθερο Μοντέλο απέτυχε ακριβώς για τον λόγω αυτό, διότι φάνηκε να 

αδιαφορεί για τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις, έχοντας ως στόχο την πρόοδο 

των οικονομιών αυτών μέσω της μεγέθυνσης. Ωστόσο οικονομική μεγέθυνση δεν 

σημαίνει και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η έννοια της ανάπτυξης 

συμπεριλαμβάνει και άλλους παραμέτρους εκτός από την οικονομική, όπως είναι η 

κοινωνική ανάπτυξη η πολιτική πρόοδος κλπ. Στα τελευταία δύο το Νεοφιλελεύθερο 

μοντέλο έκανε σχεδόν μηδενική πρόοδο.  
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Ενότητα 4η: Η εξέταση του φαινόμενου. 

Γιατί τώρα; 
Στις προηγούμενες ενότητες αναλύσαμε την οικονομική, πολιτική και κοινωνική 

δομή των χωρών, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε την σημερινή τρέχουσα 

κατάσταση με βάση τα δεδομένα της τελευταίας εικοσαετίας και τα ιστορικά βιώματα  

των χωρών.  

Η σημερινή κατάσταση είναι γνωστή. Μέσα σε μια πενταετία οι χώρες της 

Λατινικής Αμερικής εκλέγουν νέους προέδρους. Την αρχή έκανε η Βενεζουέλα το 

1998 με την εκλογή του Chaves για να την ακολουθήσουν η Βραζιλία, η Αργεντινή, η 

Νικαράγουα, το Εκουαντόρ, η Βολιβία και η Χιλή. Πρέπει να κάνουμε γνωστό ότι 

αριστερό πρόεδρο έχει και η Ουρουγουάϊ και πρόσφατα απέχτησε και η Γουατεμάλα, 

αλλά αυτές τις χώρες δεν τις εξετάζουμε στην τρέχουσα μελέτη. Ο τρόπος της 

εκλογής των προέδρων παρουσιάστηκε λεπτομερειακά στην δεύτερη ενότητα όπου 

αναλύσαμε και το τρέχον πολιτικό πλαίσιο. Το πιο εύγλωττο ερώτημα που μπορεί να 

δημιουργηθεί σε κάποιον είναι το γιατί τώρα; Τι εννοούμε με αυτό! Ουσιαστικά αυτό 

που ψάχνουμε είναι το γιατί την δεδομένη χρονική στιγμή να οδηγηθούν οι χώρες σε 

μια τέτοια σημαντική αλλαγή;  

Όπως προκύπτει από την προηγούμενη περιγραφή οι χώρες τις Λατινικής 

Αμερικής από την ανεξαρτησία τους έως και στα τέλη του 20ου αιώνα αντιμετωπίζουν 

ίδιας φύσεως προβλήματα τα οποία κατά κόρων συσχετίζονται  με την φτώχεια του 

μέσου πολίτη, με την υπανάπτυξη των οικονομιών τους και τις σχέσεις εξάρτησης με 

τις αναπτυγμένες χώρες και τον λάθος χειρισμό όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης 

των πλούσιων φυσικών πόρων που διαθέτουν. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα των 

οικονομιών τους, αλλά αυτού του είδους τα προβλήματα δεν παρουσιάστηκαν την 

τελευταία εικοσαετία, υπήρχαν πάντα. Οπότε γιατί οδηγούμαστε στο φαινόμενο την 

δεδομένη χρονική στιγμή; 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα έχουν δοθεί ουσιαστικά στις προηγούμενες ενότητες 

σε διάφορα σημεία. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι μια ανακεφαλαίωση τους 

προκειμένου να τα παρουσιάσουμε συγκεντρωτικά. 

Όπως είπαμε η εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου στην Τρίτη οικονομική 

περίοδο, το προβληματικό πολιτικό σύστημα, και τα χαρακτηρίστηκα της κοινωνικής 

δομής των χωρών της Λατινικής Αμερικής ωριμάσαν τις συνθήκες για μια τέτοια 

αλλαγή. Ποιες όμως ακριβώς συνθήκες είχαν ωριμάσει; Πιο συγκεκριμένα:    



 104

a) Το κυριότερο στοιχείο είναι η εδραίωση της δημοκρατίας και των κανόνων 

αυτής στην Λατινική Αμερική. Πιο συγκεκριμένα σε όλες τις χώρες κατά 

την διάρκεια των δεκαετιών του 80’ και 90’ μετά την κατάρριψη των 

δικτατορικών καθεστώτων η εκλογές διεξαγόντουσαν κάτω από ένα 

δημοκρατικότερο κλίμα σε σχέση με το παρελθόν. Πρέπει να πούμε ότι 

αυτό δεν επιτεύχθηκε άμεσα και η διαδικασία εδραίωσης των δημοκρατικών 

κανόνων ήταν αρκετά χρονοβόρα και σε κάποιες χώρες, όπως η Βενεζουέλα 

η Χιλή και η Νικαράγουα,  πάντα υπό απειλή. Τα δύο αυτά στοιχειά, δηλ η 

απειλή και η αργή προσαρμογή εξηγούν ακριβώς το γιατί ένα τέτοιο 

φαινόμενο δεν συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν, εννοώντας την τελευταία 

εικοσαετία. 

b) Η πλήρης εφαρμογή του φιλελεύθερου μοντέλου και η απόσυρση του 

κράτους από οποιοδήποτε έλεγχο των αγορών αύξησαν περαιτέρω το 

ποσοστό του φτωχού πληθυσμού των χωρών αυτών. Το σύστημα διάχυσης 

του πλούτου από πάνω προς τα κάτω σχεδόν ήταν ανύπαρκτο τις τελευταίες 

δυο δεκαετίες του 20ου αιώνα αφού το κράτος όπως είπαμε απείχε από 

τέτοιες διαδικασίες καθώς αυτό θα στρέβλωνε την αποτελεσματικότητα των 

αγορών με συνέπεια να μετριαστούν οι αποδόσεις σε όρους ανάπτυξης που  

ήταν και ο αρχικός στόχος αυτών των κυβερνήσεων. Η ανεργία και η 

αβεβαιότητα για την κάλυψη βασικών αναγκών οδήγησε στην συσπείρωση 

των ψήφων των  φτωχών ψηφοφόρων ενάντια στην τρέχουσα πολιτική 

πραγματικότητα.  

c) Ο ιθαγενής πληθυσμός όπως είδαμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 80’ και 

κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90΄κατόπιν σχετικής οργάνωσης 

άρχισε να κερδίζει μέρος των αιτημάτων τους. Είδαμε ότι στην Βολιβία και 

στο  Εκουαντόρ στα μέσα τις δεκαετίας του 90’ οι οργανώσεις των ιθαγενών 

μπόρεσαν να πετύχουν την αναγνώριση κάποιον τίτλων σε γη. Ως προς αυτό 

σημαντική συμβολή είχε το πρώτο κριτήριο που αναφέρουμε δηλ η 

δημοκρατία, παρόλα αυτά μπορεί να  πει κανείς ότι αυτά τα δύο είναι 

αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρωμένα. Με την αναγνώριση των τίτλων, οι 

ιθαγενείς των χωρών υποστήριξαν πολιτικές ομάδες οι οποίες 

υποσχόντουσαν γη, καθώς αυτό ήταν πάντα το κύριο τους πρόβλημα.  

d) Τα μεγάλα κόμματα εξουσίας διέθεταν πανομοιότυπη πολιτική ατζέντα, 

μέσω της οποίας απλά προωθούσαν για ακόμη μία φόρα τα οικονομικά και 
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πολιτικά συμφέροντα της πλούσιας ελίτ.   Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι 

προεκλογικά όλα τα κόμματα αυτό κάνουν και δεν είναι κριτήριο επιλογής 

μιας παράταξης η υπόσχεση για το τι θα κάνει κάνεις στο μέλλον. 

 Αυτό είναι απόλυτα σωστό έως ενός σημείου καθώς οι τωρινοί πρόεδροι 

διέθεταν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των πολιτικών τους 

αντιπάλων, το οποίο είναι το γεγονός ότι δεν είχαν δοκιμαστεί στην εξουσία. 

Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ακόμα και στις χώρες όπως η 

Βραζιλία, η Αργεντινή και η Νικαράγουα η συγκεκριμένοι πρόεδροι 

εκλέχτηκαν  μόνο εφόσον διαφοροποιήθηκαν από της θέσεις των κομμάτων 

τους, τα οποία ήταν κόμματα εξουσίας. Στο σημείο αυτό αποδεικνύεται για 

ακόμη μια φορά το γεγονός που είπαμε πιο πάνω ότι η αλλαγή ήταν 

απαραίτητη την δεδομένη χρονική περίοδο.  

e) Το τελευταίο σημείο που δίνει απάντηση στο γιατί συμβαίνει τώρα το 

φαινόμενο είναι ότι η πολιτική ατζέντα αυτών των προέδρων εμπεριείχε 

λύσεις για τα περισσότερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο μέσος 

πολίτης στην Λατινική Αμερική και αυτά τα προβλήματα αντιμετώπιζε η 

μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. 

 

Όλοι οι πιο πάνω λόγοι σε συνδυασμό μεταξύ τους οδήγησαν στην εκλογή 

τουChavez το 1998. Μετά την Βενεζουέλα ακολούθησαν και οι υπόλοιπες χώρες.      

                             

Πολιτική και οικονομική ατζέντα. 
Η πολιτική και οικονομική ατζέντα του κάθε προέδρου αλλάζει ανάλογα με την 

χώρα που απευθύνεται. Όλες οι χώρες τις μελέτης μας είναι πολύ διαφορετικές 

μεταξύ τους αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε τα κοινά 

σημεία του φαινόμενου σε όλες τις χώρες και για τον λόγω αυτό θα παρουσιάσουμε 

μια ενιαία ατζέντα. Το πολιτικό και οικονομικό πλάνο των προέδρων αυτών στοχεύει 

να δώσει λύσεις σε κύρια οικονομικά ζητήματα προκειμένου να διευθετήσει  χρόνια 

προβλήματα  των οικονομιών. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει: 

 Στην επέκταση του ρόλου του κράτους σε όλους τους τομείς της οικονομικής 

ζωής . Το κράτος θα σχεδιάζει, θα συντονίζει, και θα ελέγχει την σωστή 

λειτουργία των αγορών προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις στις 

αγορές.  
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 Την ακύρωση όλων των συμβάσεων ιδιωτικοποίησης εταιριών που είχαν γίνει 

στο παρελθόν κατά την διάρκεια της τρίτης οικονομικής περιόδου. Αυτό 

γίνεται έτσι ώστε να υπάρχει κρατική ευθηνή για την παροχή και κάλυψη 

πρώτων αναγκών για τους πολίτες της χώρας. Οι εταιρίες αυτές είναι κυρίως 

παροχής ηλεκτρικής ενεργείας, ύδρευσης, μεταφορών, όρυξης μετάλλων, 

πετρελαϊκές εταιρίες κλπ.  
 Την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και την 

αντιμετώπιση τους από την κοινωνία ως ίσοι πολίτες. Πρέπει να πούμε ότι με 

αυτή την ρύθμιση διευθετείται ένα πρόβλημα γύρω από το οποίο γίνεται 

συζήτηση από διεθνής οργανισμούς για περισσότερο από 25 χρόνια .  
 Την ανοικοδόμηση του κράτους και την καλύτερη λειτουργία του 

προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο της φτώχειας είτε αυτό αφορά τον αστικό 

πληθυσμό είτε τον πληθυσμό της περιφερείας.  Στόχος όλου του εγχειρήματος  

είναι η καλύτερη αναδιανομή εισοδήματος ούτως ώστε να προωθηθεί η 

διάχυση του πλούτου στις φτωχότερες πληθυσμιακές μάζες. Αυτό θα γίνει 

μέσω υψηλότερης φορολογίας του εισοδήματος για τους πλούσιους και μέσω 

κρατικών μεταβιβαστικών πληρωμών προς τους φτωχούς.  
 Την παροχή δωρεάν παιδείας για όλους σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και 

κρατικών πανεπιστημίων στα οποία θα έχουν δικαίωμα φοίτησης παιδία και 

νέοι απ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις μιας χώρας. Αυτό θα βελτιώσει τον 

μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού και κατά συνέπεια το βιοτικό τους 

επίπεδο.  
 Την υποστήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας και την αύξηση του 

ποσοστού των κρατικών δαπανών για τον συγκεκριμένο τομέα. Κατά την 

διάρκεια της Τρίτης περιόδου και της περιόδου αποκρατικοποιήσεων το 

κρατικό σύστημα υγείας ήταν σχεδόν ανύπαρκτο καθώς εντάχθηκε και αυτό 

στο πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων που έγιναν. 
 Στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αγροτικής μεταρρύθμισης. Η αγροτική 

μεταρρύθμιση  θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα της γης έτσι ώστε να είναι 

μοιρασμένη με δικαιότερο τρόπο και να βοηθηθεί μέσω κρατικής χρηματικής 

ενίσχυσης ο φτωχός αγροτικός πληθυσμός για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και 
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τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα της 

οικονομίας. 
 Την ρύθμιση για κρατική ενίσχυση σε νέους επιχειρηματίες με στόχο να 

ενθαρρυνθεί το στοιχείο της επιχειρηματικότητας  και την ύπαρξη υγιούς 

ανταγωνισμού. 
 Την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στο σύνολο του πληθυσμού μέσω της 

αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος. 
 Την βελτίωση της εμπορικής πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό; Ενίσχυση των 

εμπορικών σχέσεων με εμπορικούς εταίρους με τους οποίους προκύπτουν 

εμπορικά οφέλη και αλλαγή των όρων εμπορίου έτσι ώστε να προκύπτουν 

μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό το κομμάτι θα αναλυθεί περαιτέρω στην επόμενη 

ενότητα όπου θα αναλύουμε τις σχέσεις της Λατινικής Αμερικής με τον 

υπόλοιπο κόσμο. 
 
Τα τρέχοντα σύμβαντα. 

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ :  

Εκτός Παγκόσμιας Τράπεζας και ΔΝΤ η Βενεζουέλα! 
2/5/2007 Ο Ούγκο Τσάβες ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει η χώρα  

από την Παγκόσμια Τράπεζα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα οποία 

χαρακτήρισε ως "μηχανισμούς του ιμπεριαλισμού" που έχουν στόχο την 

εκμετάλλευση των φτωχών χωρών. Συγκεκριμένα είπε: 

"Ανακοινώνω την αποχώρησή μας από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να μας επιστρέψουν τα κεφάλαια. Είναι καλύτερα να 

αποχωρήσουμε πριν αρχίσουν να μας ληστεύουν"", τόνισε ο Τσάβες σε τηλεοπτικό 

του μήνυμά του προς το έθνος με αφορμή την Πρωτομαγιά. 

Εθνικοποίηση και των κοιτασμάτων του Ορινόκο!  
Ο Ούγκο Τσάβες είχε εκδόσει διάταγμα, που αφορούσε στην κρατικοποίησή τους 

την 1η Μαΐου. Οι εργαζόμενοι στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, την 

πέμπτη μεγαλύτερη του κόσμου, φορώντας κόκκινα μπλουζάκια, που επάνω τους 

αναγραφόταν το σύνθημα «Ναι στην κρατικοποίηση», κατέλαβαν ειρηνικά και εν 

μέσω πανηγυρισμών τα κοιτάσματα πετρελαίου στην κοιλάδα του Ορινόκου. Με την 
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ενέργεια αυτή επισημοποιήθηκε η κρατικοποίησή τους. Ο Ούγκο Τσάβες εξασφάλισε 

τον έλεγχο τεσσάρων μεγάλων πετρελαϊκών προγραμμάτων που ελέγχονται από 

ιδιωτικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες εδρεύουν στις ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή 

εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Τσάβες να συμβάλλει στην προσπάθεια 

αναμόρφωσης της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας, περιθωριοποιώντας τις 

ΗΠΑ και καθιστώντας την Κίνα βασικό στρατηγικό ενεργειακό εταίρο της χώρας του 

τόσο από πλευράς επενδύσεων όσο και από πλευράς εξαγωγών.  

Από το 1998, όταν έγινε πρόεδρος, ο Τσάβες προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το 

πετρέλαιο ως πολιτικό όπλο εναντίον των ΗΠΑ. Τα τελευταία έτη προσέφερε 

προμήθειες σε χαμηλές τιμές σε δεκάδες χώρες της Λατινικής Αμερικής με σκοπό να 

εξασφαλίσει την υποστήριξή τους. Έτσι, ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιεί το 

πετρέλαιο ως μέσο για να υποστηρίξει οικονομικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ, όπως η 

Κίνα, αλλά και πολιτικούς αντιπάλους, όπως το Ιράν. Στα τέλη του Μαρτίου του 

2007 ο Τσάβες αποκάλυψε προσχέδιο με προτεινόμενες συμφωνίες με την Κίνα αξίας 

περίπου 13 δισ. δολαρίων. Στόχος της Βενεζουέλας είναι να προμηθεύει την Κίνα με 

ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως μέχρι το 2012 από τις 150.000 βαρέλια 

ημερησίως σήμερα.  

Μολονότι πολλοί αναλυτές αμφισβητούν την ικανότητα του Τσάβες να φθάσει 

αυτό το στόχο, οι εξαγωγές της χώρας του στην Κίνα έχουν αυξηθεί ταχύτατα, από 

τις 12.000 βαρέλια ημερησίως το 2003.  

Την ίδια στιγμή, με την παραγωγή πετρελαίου να υποχωρεί και το μερίδιο της 

Κίνας να αυξάνεται, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν 8,2% το 2006 από το 

2005, ενώ η Νιγηρία αντικατέστησε τη Βενεζουέλα ως την τέταρτη μεγαλύτερη πηγή 

πετρελαίου των ΗΠΑ μετά τον Καναδά, το Μεξικό και τη Σαουδική Αραβία.  

Εάν επιτύχει στα σχέδιά του, το καλύτερο που μπορούν να ελπίζουν οι ΗΠΑ είναι να 

διατηρήσουν τις εισαγωγές τους από τη Βενεζουέλα σταθερές. Αυτό σημαίνει ότι η 

αύξηση των εισαγωγών προκειμένου να ανταποκριθούν στη μεγαλύτερη ζήτηση 

πιθανώς να προέλθει από την ασταθή περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα συμφέροντα 

που διακυβεύονται είναι επίσης μεγάλα και για την πετρελαϊκή βιομηχανία. Η 

Βενεζουέλα αποτελεί σημαντική πηγή νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τα 

προσεχή έτη, ειδικά εφόσον τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και μερικές άλλες 

σημαντικές πετρελαιοπαραγωγοί χώρες παραμείνουν «κλειστές» στις ξένες 

επενδύσεις. 
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Τρεις μέρες μετά την ιδιωτικοποίηση των πετρελαίων, ο πρόεδρος της 

Βενεζουέλας    απείλησε να εθνικοποιήσει την μεγαλύτερη βιομηχανία χάλυβα και τις 

ιδιωτικές τράπεζες εάν αυτές δεν εργάζονται για το εθνικό συμφέρον.«Οι τράπεζες θα 

πρέπει να κάνουν τα εσωτερικά δάνεια προτεραιότητα και να χρηματοδοτούν την 

εγχώρια βιομηχανία, ενώ η βιομηχανία χάλυβα Τernium-Sidor να προμηθεύει την 

εσωτερική αγορά με φτηνά προϊόντα. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

και να δουλέψουν για την ανάπτυξη της χώρας, είναι καλύτερα να εθνικοποιηθούν 

από το να κερδοσκοπούν βγάζοντας υπερκέρδη». 

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται μόλις μερικές μέρες μετά την εθνικοποίηση των 

κοιτασμάτων πετρελαίου της κοιλάδας του Ορινόκο και μια βδομάδα μετά την 

αποχώρηση της Βενεζουέλας από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο. Από φέτος τον Ιανουάριο η μεγαλύτερη εταιρία 

τηλεπικοινωνιών CANTV, ο τομέας του ηλεκτρισμού και τα διυλιστήρια έχουν 

επίσης εθνικοποιηθεί. 

Συνταγματική μεταρρύθμιση προτείνε ο Τσάβες  με μείωση του ωραρίου σε 

6ωρο την ημέρα. Συνταγματική κατοχύρωση 5 ειδών ιδιοκτησίας 

(συμπεριλαμβανομένων της "κοινωνικής" και της "συλλογικής") καθώς και 4 

επιπέδων εξουσίας (συμπεριλαμβανομένης της "λαϊκής"). Απεριόριστη εκλογιμότητα 

για τον ίδιο πρόεδρο και αύξηση της θητείας στα 7 χρόνια.. 

Μερικές από τις σημαντικότερες αλλαγές που προτείνει είναι: 

- Μείωση του ωραρίου σε 6ωρο την ημέρα. [με δεδομένο τις 6 εργάσιμες μέρες, 

36ωρο την εβδομάδα]  

- Συνταγματική κατοχύρωση 5 ειδών ιδιοκτησίας: 

1)Της "Δημόσιας" (κρατικής),  

2) Της "κοινωνικής" που ανήκει σε όλον τον λαό,  

3) Της  "συλλογικής" που ανήκει σε κοινωνικές ομάδες ή άτομα [ομάδες ατόμων]  για 

δική τους εκμετάλλευση,  

4) Της "μεικτής" (δημόσια και ιδιωτική). 

5) Της ιδιωτικής (αλλά με αυξημένες δυνατότητες απαλλοτρίωσης). 

Παράλληλα ο Τσάβες φρόντισε να καθησυχάσει τους επιχειρηματίες και να τους 

καλέσει να οικοδομήσουν μαζί με την κυβέρνηση μια σοσιαλιστική οικονομία, αλλά 

αφήνοντας πίσω τα υπέρογκα κέρδη και την εκμετάλλευση των εργαζομένων. 

"Κύριοι επιχειρηματίες, ο ιδιωτικός τομέας, δεν είστε αποκλεισμένοι, σας 
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χρειαζόμαστε για να συμμαχήσουμε. Πάμε, μαζί θα φτιάξουμε τη μεγάλη χώρα που 

αρχίζει να γίνεται η Βενεζουέλα!" 

- Κατοχύρωση 4 επιπέδων εξουσίας . Εκτός από την "εθνική" , την "πολιτειακή" και 

την "δημοτική" εισάγεται η έννοια της "λαϊκής", μέσα από Κοινοτικά, Εργατικά, 

Αγροτικά, Φοιτητικά και άλλα Συμβούλια.  

- Απεριόριστη εκλογιμότητα για τον ίδιο πρόεδρο και αύξηση της θητείας στα 7 

χρόνια.  

- Συνταγματική κατοχύρωση των "μισιόνες".  Εκτός από τις καθιερωμένες δημόσιες 

υπηρεσίες θα υπάρχουν και οι  "μισιόνες", που συνίστανται σε οργανώσεις διαφόρων 

μορφών, δημιουργημένες για την ικανοποίηση των πιο ευαίσθητων και επειγουσών 

αναγκών του πληθυσμού. Η παροχή τους απαιτεί την εφαρμογή έκτακτων ή και 

πειραματικών συστημάτων που θα καθοριστούν από την εκτελεστική εξουσία μέσα 

από κανονισμούς οργάνωσης και λειτουργίας. Το νέο Σύνταγμα έπρεπε να 

επικυρωθεί με δημοψήφισμα το οποίο διεξαχθεί και καταψηφίστηκε. 

 

ΒΟΛΙΒΙΑ. 
Ομιλία του Εβο Μοράλες για το κλίμα 24/9/2007, στον ΟΗΕ. 

Αδελφές μου και αδελφοί μου, Πρόεδροι και αρχηγοί κρατών των Ηνωμένων 

Εθνών : ο κόσμος βυθίζεται στον πυρετό της κλιματικής αλλαγής και την αρρώστια 

που ονομάζεται καπιταλιστική ανάπτυξη. Ενώ, μέσα σε 10.000 χρόνια, η αύξηση του 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) πάνω στον πλανήτη ήταν περίπου 10%, τα τελευταία 

200 χρόνια βιομηχανικής ανάπτυξης, η αύξηση των εκπομπών CO2 έφτασε το 30%. 

Από το 1860, η Ευρώπη και η βόρεια Αμερική συμβάλλουν κατά 70% στις εκπομπές 

CO2. Το 2005 ήταν η πιο θερμή χρονιά της τελευταίας χιλιετίας στον πλανήτη. 

Διάφορες έρευνες αποδεικνύουν ότι, από τα 40.170 έμβια όντα που έχουν 

καταγραφεί, τα 16.119 απειλούνται με εξαφάνιση. Ένα πουλί στα οκτώ μπορεί να 

εξαφανιστεί για πάντα. Ένα θηλαστικό στα τέσσερα απειλείται. Ένα αμφίβιο στα τρία 

μπορεί να πάψει να υπάρχει. Οκτώ οστρακόδερμα στα δέκα και τρία έντομα στα 

τέσσερα αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξάλειψης. Ζούμε την έκτη κρίση εξαφάνισης 

έμβιων όντων στην ιστορία του πλανήτη Γη, αλλά ο ρυθμός της είναι εκατό φορές πιο 

γρήγορος από εκείνη των γεωλογικών εποχών. 

Μπροστά σε αυτό το σκοτεινό μέλλον, τα συμφέροντα των πολυεθνικών 

επιβάλλουν τη Συνέχιση, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, να βάψουμε τη μηχανή 
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πράσινη, δηλαδή, να συνεχίσουμε αυτή την ανάπτυξη και αυτόν τον παράλογο και 

άνισο καταναλωτισμό, που γεννάει όλο και περισσότερα κέρδη, χωρίς να παίρνει 

υπ’ όψη ότι, σήμερα, μέσα σ’ ένα χρόνο, καταναλώνουμε όσα παράγει ο πλανήτης 

σε ένα χρόνο και τρεις μήνες. Μπροστά σε αυτήν πραγματικότητα, η λύση δεν 

μπορεί να είναι το μακιγιάρισμα του περιβάλλοντος. 

Διαβάζω στις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας ότι, για να αντιμετωπίσουμε τις 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να σταματήσουν να επιχορηγούνται οι 

υδρογονάνθρακες, να πληρώσουμε την αξία του νερού και να προωθήσουμε τις 

ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Θέλουν πάλι να 

εφαρμόσουν τις συνταγές της αγοράς και της ιδιωτικοποίησης για να κάνουν 

δουλειές ακόμα και με την αρρώστια που προκάλεσαν αυτές οι πολιτικές. Η ίδια 

λογική εφαρμόζεται και στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, τη στιγμή που, για να 

παραχθεί ένα λίτρο αιθανόλης, χρειάζονται 12 λίτρα νερό. Επίσης, για να παραχθεί 

ένας τόνος αγροτικού βιοκαυσίμου, χρειάζεται ένα εκτάριο γης. 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, εμείς –οι ιθαγενείς και οι ταπεινοί και τίμιοι 

κάτοικοι αυτού του πλανήτη– πιστεύουμε πως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε, για να 

ξαναδεθούμε με τις ρίζες μας, με τον σεβασμό που οφείλουμε στη μητέρα Γη, στην 

Πατσαμάμα, όπως την ονομάζουμε στις Άνδεις. 

Σήμερα, οι ιθαγενείς λαοί της Λατινικής Αμερικής και όλου του κόσμου, 

καλούμαστε από την ιστορία να γίνουμε η πρωτοπορία στην υπεράσπιση της φύσης 

και της ζωής. 

Πιστεύω ότι η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ιθαγενών 

λαών, που υιοθετήθηκε πρόσφατα, μετά από τόσα χρόνια αγώνων, πρέπει να περάσει 

από το χαρτί στην πράξη, έτσι ώστε η γνώση μας και η συμμετοχή μας να μας 

βοηθήσουν να χτίσουμε ένα νέο μέλλον ελπίδας για όλους. 

Δεν μπορούμε, χωρίς τους ιθαγενείς λαούς, να πραγματοποιήσουμε τη 

μεταστροφή της ανθρωπότητας για τη διατήρηση της φύσης, των φυσικών πόρων, 

που χρησιμοποιούμε με τους αρχαίους τρόπους. Χρειαζόμαστε ένα γερό χέρι στο 

τιμόνι, και σε παγκόσμιο επίπεδο, για να πάψουμε να είμαστε οι καταδικασμένοι της 

γης. Οι χώρες του Βορρά οφείλουν να περιορίσουν τις εκπομπές CO2 από 60 έως 

80%, αν θέλουμε να αποφύγουμε την άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από τους 2 

βαθμούς που προβλέπονται, με αποτέλεσμα η παγκόσμια υπερθέρμανση να φτάσει σε 

επίπεδα καταστροφικά για τη ζωή και τη φύση. 
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Πρέπει να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια Οργάνωση για το περιβάλλον με 

αναπαλλοτρίωτη εξουσία, και να πειθαρχήσουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου που μας παρασέρνει στον δρόμο της βαρβαρότητας. Δεν είναι δυνατόν να 

μιλάμε για αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος δίχως να παίρνουμε υπ’ 

όψιν την καταστροφή και την εξάντληση των φυσικών πόρων. 

Πρέπει να υιοθετήσουμε ένα δείκτη που θα επιτρέπει να υπολογίζεται, με 

συνδυασμένο τρόπο, η ανθρώπινη Ανάπτυξη και το οικολογικό της αποτύπωμα, ώστε 

να καταμετράται η περιβαλλοντική μας κατάσταση. Πρέπει να επιβληθούν υψηλοί 

φόροι στην υπερσυγκέντρωση του πλούτου και να υιοθετηθούν δίκαιοι μηχανισμοί 

πραγματικής αναδιανομής. Δεν είναι δυνατόν, τρεις οικογένειες να έχουν εισοδήματα 

υψηλότερα από το άθροισμα του ΑΕΠ των 48 φτωχότερων χωρών. Δεν μπορούμε να 

μιλάμε για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη διαιωνίζοντας ταυτόχρονα αυτή την 

κατάσταση. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, κατά μέσο όρο, καταναλώνουν 8,4 

φορές περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Γι’ αυτούς, πρέπει να πέσει το 

επίπεδο κατανάλωσης και να αναγνωρίσουν ότι είμαστε όλοι μουσαφίρηδες πάνω 

στην ίδια Γη, στην ίδια Πατσαμάμα. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί 

μια τέτοια αλλαγή όταν το ένα μέρος, εξαιρετικά ισχυρό, καλείται να παραιτηθεί από 

τα υπερβολικά κέρδη του, προκειμένου να επιβιώσει ο πλανήτης Γη. Στη δική μου τη 

χώρα, υπομένω, με το μέτωπο ψηλά, αυτή τη μόνιμη υπονόμευση από την πλευρά 

εκείνων που κάνουν το παν για να διατηρήσουν τα προνόμιά τους, γιατί έχουμε μπει 

στον δρόμο να τελειώνουμε με αυτά τα προνόμια, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι να 

«ζούμε καλά» και όχι καλύτερα από τους ομοίους μας. 

Ξέρω ότι η αλλαγή στον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ ότι στη χώρα μου, 

αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο είδος, στην ικανότητά του να 

σκέφτεται λογικά, να μαθαίνει από τα λάθη του, να ξαναβρίσκει τις ρίζες του και να 

αλλάζει, για να χτίσει έναν κόσμο δίκαιο, με ποικιλία, που να τους χωράει όλους, που 

είναι ισορροπημένος και εναρμονισμένος με τη φύση. 

 

Σύνοψη. 
Σε αυτή την ενότητα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στο γιατί την δεδομένη 

χρονική στιγμή έχουμε την άνοδο του φαινόμενου, και κατόπιν  παρουσιάσαμε την 

πολιτική και οικονομική ατζέντα που εφαρμόζετε αυτή την στιγμή στις υπό μελέτη 
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χώρες. Το τελευταία κομμάτι το οποίο αφορά τα  πεπραγμένα του τρέχοντος έτους 

υπάρχει λόγος που το παρουσιάζουμε και ειδικότερα στην συγκεκριμένη ενότητα. 

Στους προέδρους υπάρχουν οι πιο σκληροπυρηνική όσον αφορά τις αριστερές τους 

θέσεις όπως είναι ο Τσάβες και ο Μοράλες και οι πιο μετριοπαθείς οι οποίοι είναι 

ουσιαστικά οι υπόλοιποι. Οι δύο πρώτοι  έχουν αναλάβει ενεργή πολιτική δράση, 

ειδικά την τελευταία διετία, η οποία χαρακτηρίζεται από την αντιαμερικανικές 

πολιτικές θέσεις.  Στην επόμενη ενότητα θα αναλύσουμε τις σχέσεις αυτές από το 

παρελθόν έως τις μέρες μας ωστόσο ήταν απαραίτητο να παρουσιάσουμε την 

τρέχουσα πραγματικότητα.     
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Ενότητα 5η:Λατινική Αμερική και ο υπόλοιπος κόσμος.     

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο βαθμός της επιρροής τους. 
Για πάνω από δύο αιώνες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν αποτελέσει 

πεδίο επιρροής και ελέγχου των ΗΠΑ είτε αυτό αφορά το οικονομικό είτε το πολιτικό 

πλαίσιο. Από το τέλος του 19ου αιώνα έως και τις μέρες μας οι σχέσεις των δυο 

πλευρών μπορεί να πει κανείς ότι τις χαρακτηρίζουν διακυμάνσεις και εξαρτήσεις.  

Πριν οι ΗΠΑ γίνουν ανεξάρτητο κράτος οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ήταν 

για τους Άγγλους ένα μεγάλο όνειρο. Οι Ισπανοί είχαν προλάβει και είχαν 

κατακτήσει την  Λατινική Αμερική πριν καν οι Άγγλοι πατήσουν το πόδι τους σε 

αυτό που αργότερα ονόμασαν Νέα Αγγλία. Λίγο μετά την Αμερικάνικη επανάσταση 

Αμερικανοί έμποροι ξεκίνησαν την δραστηριοποίηση τους στην περιοχή, αυξάνοντας 

με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς το εμπορικό τους μερίδιο έναντι των Άγγλων 

εμπόρων. Στις αρχές του 19ου αιώνα εμπορευόντουσαν προϊόντα αξίας 7 

εκατομμυρίων$ στο σύνολο των χωρών.  

Μετά το εμπόριο ακολούθησαν οι επενδύσεις. Κατά την διάρκεια του 19ου 

αιώνα και ειδικά μετά την οικονομική και εμπορική ύφεση το 1890, πολλές από τις 

μεγαλύτερες Αμερικανικές εταιρίες δημιούργησαν θυγατρικές στις χώρες αυτές . Οι 

εταιρίες δραστηριοποιήθηκαν αρχικά σε τομείς εξόρυξης, δημιουργίας 

σιδηροδρομικών γραμμών, και παραγωγής ζάχαρης. Στην πορεία καταπιάστηκαν με 

την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου και τον αγροτικό παραγωγή. Η 

ακτοπλοϊκή εταιρία W.R Grace κυριάρχησε αρχικά στην παραγωγή ζάχαρης στο 

Περού για να ακολουθήσουν οι επενδύσεις στα ορυχεία διαμαντιών κλπ. Στο τέλος 

περίπου του 19ου αιώνα τα Αμερικάνικα συμφέροντα είχαν δημιουργήσει τεράστια 

οικονομική δραστηριότητα σε χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Βολιβία και η Βραζιλία. 

Η δυναμική του Αμερικάνικου καπιταλισμού και η αίσθηση υπεροχής έναντι αυτών 

των χωρών επικρατούσε από την Αμερικάνικη πλευρά. «Ο κόσμος πρέπει να 

Χριστιανοποιηθεί, να εξελιχθεί και η διαδικασία για αυτό είναι η δημιουργία 

μεγαλύτερων θέλω », έγραφε ο Reverend Josiah Strong στο best seller του “Our 

Country”  το 1885. Οι ισχυροί της Αμερικάνικης οικονομίας και βιομηχανίας  είδαν 

την Λατινική Αμερική ως μια μοναδική ευκαιρία για προέκταση των δραστηριοτήτων 

τους. Η δράση του Rockefeller  και της εταιρίας του Standard Oil Company, στην 

περιοχή το αποδεικνύει αυτό. Αλλά ο Rockefeller  δεν έμεινε γνωστός μονό για την 
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επιχειρηματική του δράση στις χώρες αυτές.  Το Rockefeller  Foundation, ίδρυμα με 

στόχο την  « προαγωγή της ευημερίας της ανθρωπότητας στον κόσμο», υποσχέθηκε 

να διασφαλίσει ιατρική περίθαλψη σε ιθαγενή πληθυσμό και εργατική δύναμη στην 

Λατινική Αμερική. Γενικά στις αρχές του 20ου αιώνα οι Αμερικανοί είχαν βάλει ως 

στόχο την Αμερικανοποίηση των χωρών αυτών.  

Με την άνοδο στην εξουσία του προέδρου Roosevelt, η πολιτική με τον 

υπόλοιπο κόσμο άλλαξε, καθώς εκλέχτηκε σε μια εποχή που είχε να αντιμετωπίσει 

την εγχώρια κρίση. Προκειμένου η χώρα να ξεπεράσει την κρίση (1929), ο  Roosevelt 

προώθησε το όραμα το έθνος του να κερδίσει τον κόσμο και συγκεκριμένα είπε για 

την πολιτική της καλής γειτονίασης  που είχε ακολουθηθεί μέχρι τότε ότι: «Δεν αρκεί 

η θέληση μόνο για καλή γειτονίαση  , θα πρέπει κάτι τέτοιο να το θέλει και ο γείτονας 

σου». Η Αμερική την εποχή εκείνη ξεκίνησε τις προσπάθειες για την μετατροπή της 

σε παγκόσμια δύναμη. Ωστόσο οι στενές οικονομικές σχέσεις με την Λατινική 

Αμερική συνεχίστηκαν και ουσιαστικά  βοήθησαν τις ΗΠΑ να ξεπεράσουν την 

κρίση. Με την Ασία να μην έχει πολλά να δώσει οικονομικά την εποχή εκείνη και την 

Ευρώπη να είναι ετοιμοπόλεμη (1ος παγκόσμιος), η Washington στράφηκε προς την 

νότιο ημισφαίριο που δεν ήταν άλλο από την Λατινική Αμερική. Η στροφή είχε διττό 

σκοπό : 

1. Την πρόσβαση στις αγορές της Λατινικής Αμερικής για τα αμερικάνικα 

προϊόντα. . 

2. Τις εισαγωγές από αυτήν σπάνιων μετάλλων. 

Το 1943 οι ΗΠΑ συνάπτουν ειδική εμπορική συμφωνία με αυτές τις χώρες, μέσω 

της οποίας τα αμερικανικά προϊόντα θα εμπίπτανε σε χαμηλότερους δασμούς κατά 

50%. Αυτή η συμφωνία επιτεύχθηκε με 15 χώρες της Λατινικής Αμερικής μέσα στο 

χρονικό διάστημα 1934-1942. Το εμπορικό έλλειμμα της Αμερικής σε σχέση με την 

Λατινική Αμερική μειώθηκε από 142 εκατομμύρια $ σε μόλις 13εκατομμύρια $ έως 

το 1939.  

Ο Nelson Rockefeller, που είχε αναλάβει το νέο γραφείο για την διαχείριση των   

Παναμερικανικών σχέσεων, ήταν υπεύθυνος για την εξέλιξη των σχέσεων της καλής 

γειτονίασης , ενίσχυσε τις σχέσεις αυτές, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι με το 

τέλος του πολέμου οι Αμερικάνικες επενδύσεις επεκτάθηκαν και στον τραπεζικό 

κλάδο . Εταιρίες με τεράστιες επενδύσεις στην Λατινική Αμερική όπως η Standard 

Oil, Chase National Bank, Goldman Sachs, και η Brown Brothers Harriman,  
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ενίσχυσαν την πολιτική του New Deal  για τις επόμενες τρεις δεκαετίες μέσω των 

πολιτικών :”liberalism  at home”& “internationalism abroad”. 

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε την συμβολή των Αμερικάνικων   κυβερνήσεων 

στην άνοδο δικτατορικών καθεστώτων σε αυτές τις χώρες, το έχουμε αναλύσει στην 

2η ενότητα, Ο λόγος που το τονίζουμε είναι διότι όλες αυτές οι εταιρίες είχαν ευνοϊκή 

μεταχείριση από τα συγκεκριμένα καθεστώτα. Πιο συγκεκριμένα η US φαρμακευτική 

εταιρία, μια εταιρία που ενίσχυσε την καπιταλιστική δύναμη των ΗΠΑ, ευνοήθηκε 

ιδιαιτέρα από τις καλές και σταθερές σχέσεις των δύο πλευρών. Έτσι η συγκεκριμένη 

εταιρία κυριάρχησε στο εμπόριο με αυτές τις χώρες κατά την χρονική διάρκεια 1930-

1940, οντάς ο κύριος προμηθευτής των χωρών σε φαρμακευτικό υλικό.  

Με αυτή την εξέλιξη των οικονομικών και πολιτικών  σχέσεων  για μισό αιώνα 

περίπου και με σταθερά βήματα οι ΗΠΑ απέκτησαν ηγεμονική θέση στην περιοχή. Η 

θέση αυτή επισφραγίστηκε με το τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Για να 

στηρίξουμε το παραπάνω δίνουμε ένα κομμάτι απ’ την ομιλία του τότε προέδρου 

Harry S. Truman το 1947 όταν επισκέφτηκε το Μεξικό: «Εδώ στην δυτική 

ημισφαίριο έχουμε πετύχει σε πολιτικές που όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να 

ακολουθήσει. Μέσω αυτού που εμείς αποκαλούμε Παναμερικανικό σύστημα, το 

οποίο ενισχύεται τώρα για πάνω από μισό αιώνα, μάθαμε να δουλεύουμε μαζί 

προκειμένου να διευθετήσουμε από κοινού τα προβλήματα, μέσω φιλικής 

συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης». 

Για τις ΗΠΑ  η Λατινική Αμερική μπορεί να μην υπήρξε πολιτικά και 

οικονομικά, η πιο κερδοφόρα περιοχή αλλά αποτέλεσε την περιοχή εκείνη μέσω της 

οποίας ο ηγεμονισμός της πήρε μορφή και έδωσε ώθηση στην περαιτέρω επέκταση 

της ως παγκόσμια δύναμη στην Δυτική Ευρώπη, στην Ανατολική Ασία, στην Μέση 

Ανατολή και στην Αφρική. Η πολιτική που ακολούθησαν με την Λατινική Αμερική 

ήταν ένα ευέλικτο σύστημα που, στο όνομα του πολέμου ενάντια του Κομμουνισμού 

και της προώθησης της ανάπτυξης, της επέτρεψε να διαμορφώσουν διεθνής πολιτικές 

και οικονομικές σχέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να της επιτρέψουν  την συσσώρευση 

δύναμης και την άσκηση πλήρους ελέγχου πάνω στην  προσφορά πετρελαίου, 

μετάλλων, και άλλων πρωτογενών υλικών- ελεύθερα χωρίς να χρειάζεται να 

ονομαστεί αποικιοκρατία.    

Το Παναμερικανικό σύστημα επίσης επέτρεψε στην Washington να ηγείται στο 

νεοδημιουργημένο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών , βοηθώντας έτσι να 

δημιουργηθεί αυτό που ένας ιστορικός έχει ονομάσει ως “Closed Hemisphere” ή 
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διαφορετικά “Open World” και το δικαίωμα  παρέμβασης για την επικράτηση της 

δημοκρατίας όποτε αυτό απειλούταν. Κάτι τέτοιο ήταν το πρόσχημα στην κρίση του 

Rio de Janeiro το 1947 που άνοιξε τις πόρτες στην στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ 

και μέσω του ΟΗΕ επιβλήθηκε το «Πακέτο του Ρίο». Μόλις μέσα σε δύο χρόνια σε 

μία σειρά από χώρες  της Λατινικής Αμερικής, μέσα στις οποίες και η Νικαράγουα, 

επιβλήθηκαν χούντες με την βοήθεια της Αμερικάνικης κυβέρνησης Υποστηρίζοντας 

δικτατορίες όπως εκείνη του Samoza στην Νικαράγουα και με πρόσχημα τον φόβο 

του Κομμουνισμού οι ΗΠΑ έπαιξαν καθοριστικό ρολό για την πορεία και την εξέλιξη 

αυτών των χωρών. Με την δημιουργία της CIA το 1947 μπορούσαν να ελέγξουν τις 

πολιτικές εξελίξεις σε αυτές τις χώρες χωρίς να φαίνονται ως άμεσοι αυτουργοί των 

διαφόρων δικτατοριών που έπληξαν τις χώρες ειδικά μετά το τέλος του 2ου 

Παγκοσμίου πολέμου. 

Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες αυτές πάντα είχαν προβληματικό πολιτικό 

σύστημα, όπως αναλύσαμε στην 2η ενότητα, απλά οι ΗΠΑ  εκτός του ότι δεν πήραν 

κάποια μέτρα για την διαμόρφωση δημοκρατικού περιβάλλοντος ως παγκόσμια 

δύναμη, χειροτέρεψαν τις ήδη άσχημες συνθήκες στις κοινωνίες αυτές. Το ίδιο 

μπορούμε να πούμε και για τον ΟΗΕ, που ακολουθούσε μια πολιτική   γραμμή 

κατευθυνόμενη από την  Washington.  

Την οικονομική γραμμή που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 

80΄την έχουμε εξαντλήσει στις προηγούμενες ενότητες. Για να πούμε συγκεντρωτικά, 

οι ΗΠΑ  είχαν πάντα έναν ειδικό ρόλο στις χώρες τις Λατινικής Αμερικής και αυτό 

διότι:                                          

1. Ήταν ο κύριος εμπορικός τους εταίρος από την εποχή του 

μεσοπολέμου. 

2. Το κοινό γεωγραφικό στοιχείο που τις συνδέει με αυτές τις χώρες 

ενίσχυε τις τάσεις επιρροής τους.  

3. Κατά την διάρκεια του «Ψυχρού Πολέμου», ο φόβος του 

Κομμουνιστικού συστήματος όλο και αυξανόταν. Η γειτονική Κούβα 

είχε ήδη ενταχθεί στο σύστημα αυτό και όπως έχουμε περιγράψει και 

πριν  οι λαοί των χωρών αυτών διαθέτουν το επαναστατικό στοιχείο. 

Αυτό οδήγησε την στροφή ολοκληρωτικού ενδιαφέροντος στην 

συγκεκριμένη περιοχή.  

4. Βοήθησαν τα δικτατορικά καθεστώτα να καταλάβουν την εξουσία και 

να διατηρηθούν σε αυτήν για πολλά χρόνια. ‘Έτσι  προτίμησαν να 
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κυβερνούν δικτάτορες  στις χώρες αυτές παρά το ενδεχόμενο να 

κυβερνούν  αριστεροί πολιτικοί που θα κλόνιζαν την διεθνή τους 

κυριαρχία .  

5. Ο μεγάλος αριθμός των Αμερικάνικων  Πολυεθνικών στην περιοχή 

διατηρούσε αμείωτο το ενδιαφέρον των Αμερικάνικων κυβερνήσεων 

στην Λατινική Αμερική. Η οποιαδήποτε αλλαγή των πολιτικών 

γραμμών στην περιοχή θα σήμαινε αυτόματα συνέπειες για την 

Αμερικάνικη οικονομία. 

Τα σημερινά δεδομένα έχουν αλλάξει. Η άνοδος των αριστερών προέδρων σε 

πολύ σημαντικές χώρες τόσο για την οικονομία των ΗΠΑ όσο και για το πολιτικό 

τους κύρος σε διεθνές πλαίσιο, έχει αλλάξει τις συνθήκες διεξαγωγής των 

διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο μερών. Όπως δείξαμε και στην προηγούμενη 

ενότητα η πολιτική και   οικονομική ατζέντα των νέων προέδρων συμπεριλαμβάνει 

μέτρα τα οποία εναντιώνονται στα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Η αποφάσεις 

της Βενεζουέλας και της Βολιβίας να επανακρατικοποιήσουν τις πετρελαϊκές τους 

εταιρίες δημιουργεί σίγουρα προβλήματα στην υπερδύναμη.  Οι λόγοι είναι 

οικονομικού και πολιτικού χαρακτήρα. Οι εταιρίες που είχαν τα πετρέλαια ήταν 

Αμερικάνικες και αυτό είναι ένα πρόβλημα οικονομικής φύσεως. Η δυνατότητα 

ελέγχου του πετρελαίου από το κράτος σημαίνει αλλαγή σε εμπορικούς όρους. Αυτό 

είναι σημαντικό όχι για την παροχή πετρελαίου στις ΗΠΑ, άλλωστε έχουν την 

δυνατότητα να προμηθεύονται από την Μέση Ανατολή, από τον Καναδά, από το 

Μεξικό και διαθέτουν και οι ίδιες κοιτάσματα πετρελαίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 

που προκύπτει από την κίνηση αυτή είναι ίσως ότι έχει μεταβληθεί η δύναμη τους 

στην διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου και την διατήρηση της σε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο. Η ειδική συμφωνία μεταξύ Κίνας και Βενεζουέλας για παροχή 

πετρελαίου αλλάζει τις συνθήκες που επικρατούσαν στην διεθνή αγορά πετρελαίου. 

Εκτός όμως από των παραπάνω η εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο 

Αφγανιστάν και στο Ιράκ συμβαίνει παράλληλα χρονικά με την άνοδο του 

φαινόμενου που μελετάμε. Σίγουρα αυτό δεν είναι ότι πιο θετικό για την Αμερικάνικη 

κυβέρνηση. Η αποτυχία τους στον πόλεμο ενάντια της τρομοκρατίας και η 

προσπάθεια δημοκρατικοποίησης του Ιράκ η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί, 

φέρνει την Αμερική σε αδιέξοδο. Αυτό σε συνδυασμό με το φαινόμενο, που εκφράζει 

αυτό που η Αμερική πολέμησε με κάθε μέσο κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα  «τον 

αριστερό χώρο», κλονίζει το κύρος της ως υπερδύναμη.  
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Οι Διεθνείς Οργανισμοί.  
Όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα η Βενεζουέλα τον μήνα Μαΐ δήλωσε 

την αποχώρηση της από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Παγκόσμιας 

Τράπεζας. Γιατί αυτή η άρνηση του προέδρου Τσάβες απέναντι  σε διεθνής όργανα;  

Την αιτία για αυτό θα πρέπει να την αναζητήσουμε στο παρελθόν και πιο 

συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 70’. Όπως είπαμε κατά την 

διάρκεια αυτής της δεκαετίας έγιναν λάθος χειρισμοί από τις εγχώριες κυβερνήσεις 

των χωρών όσον αφορά την ασκούμενη νομισματική πολιτική. Η κάλυψη της 

ζήτησης για χρήμα μέσω της τόνωσης της προσφοράς χρήματος ( έκδοση νέου 

χρήματος), οδήγησε τις οικονομικές σε προβλήματα πληθωρισμού. Το  Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο πρότεινε στο τέλος τις δεκαετίας οικονομικά μέτρα που θα 

έπρεπε να ακολουθήσουν αυτές οι χώρες προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση 

των οικονομιών τους.  Τα μέτρα που προτάθηκαν ήταν αυτά που αναπτύξαμε στην 

πρώτη ενότητα και αφορούσαν την εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Για να 

βοηθηθούν οι χώρες η Παγκόσμια Τράπεζα παραχώρησε μεγάλα δάνεια στις χώρες. 

Η κίνηση αυτή χειροτέρευσε την ήδη άσκημη οικονομική κατάσταση των χωρών, 

καθώς αύξησε το εξωτερικό δημόσιο χρέος τους. Αποτέλεσμα όλων αυτών των 

οικονομικών χειρισμών ήταν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής να αντιμετωπίζουν 

στις αρχές της δεκαετίας του 80’ την λεγόμενη δημοσιονομική κρίση. Για την 

συγκεκριμένη οικονομική περίοδο και τα προβλήματα που αυτή δημιούργησε έχουμε 

μιλήσει αρκετά στις προηγούμενες ενότητες. Αυτό που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι 

αυτοί οι δύο οργανισμοί  είχαν μια ηγεμονική παρουσία στις περισσότερες χώρες. Η 

εφαρμογή αυτών των οικονομικών μέτρων χειροτέρευσε τα προβλήματα ανισοτήτων 

στην αναδιανομή του εισοδήματος  

Οι οργανισμοί αυτοί φέρουν ένα μέρος της ευθύνης για την οικονομική κατάσταση 

των χωρών αυτών, από την στιγμή που οι οικονομίες αυτές μπήκαν σε αυστηρό 

οικονομικό έλεγχο από το  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πάνω από μια δεκαετία. 

Οι οργανισμοί εφάρμοσαν μέτρα γενικά τα οποία δεν λάμβαναν υπόψη τους  τις 

ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε χώρας. Έτσι τα μέτρα ήταν σχεδιασμένα 

πάνω σε ένα γενικό οικονομικό πρότυπο, χωρίς να είναι εξακριβωμένο εάν θα είχαν 

σίγουρα θετικά αποτελέσματα. Ακόμα όμως και να είχαν θετικά αποτελέσματα όσον 

αφορά το πρόβλημα που τα μέτρα καθόντουσαν να  λύσουν ( πληθωρισμός), ποιες θα 

ήταν οι επιπτώσεις τις εφαρμογής τους για την υπόλοιπη οικονομία; 
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Τα αποτελέσματα αυτά τα έχουμε αναλύσει, και είναι μια από τις πολλές αιτίες, για 

να μην πούμε η κύρια, που οδήγησαν στην πολιτική αλλαγή στις αρχές του 21ου 

αιώνα που δεν είναι άλλη από την άνοδο αριστερών προέδρων στην εξουσία.  

  

Η διεθνής κοινή γνώμη και το φαινόμενο 
Η άνοδος του φαινόμενου έχει διχάσει την διεθνή κοινή άποψη. Οι λόγοι για αυτό 

είναι τόσο οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις σε αυτές τις χώρες, όσο και η 

εξωτερική πολιτική που ακολουθείται πλέον από αυτούς του προέδρους.  

Στο εσωτερικό των χωρών υπάρχει η δυσαρεστημένη ομάδα της επιχειρηματικής 

ελίτ η οποία βλέπει να χάνει τα οικονομικά προνόμια και την πολιτική επιρροή που το 

προηγούμενο σύστημα τους παρείχε. Τα ίδια όμως έχουν να αντιμετωπίσουν και  οι 

πολυεθνικές που εδρεύουν στις χώρες αυτές. Στο νέο οικονομικό πλαίσιο 

επανακρατικοποιήσεων οι οικονομικοί τομείς που μπορούν να δραστηριοποιηθούν  

έχουν περιοριστεί.  

Εκτός από τα πιο πάνω που συμβαίνουν στο εσωτερικό των χωρών υπάρχει και η 

κριτική που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Η διεθνής κοινή γνώμη 

παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που 

μελετάμε είδαμε να συμμετέχουν σημαντικές χώρες για τις διεθνείς εξελίξεις και στον 

οικονομικό και στο πολιτικό τομέα. Να μην ξεχνάμε ότι η Βραζιλία είναι μια χώρα με 

μεγάλη οικονομική δύναμη και τεράστια αγορά. Η γειτόνισσα της Αργεντινή είναι 

και αυτή μια χώρα με αυξημένο κύρος στην Λατινική Αμερική. Η Βενεζουέλα με τα 

φυσικά της πλούτη έχει βαρυσήμαντο λόγω στις διεθνής εμπορικές συναλλαγές το 

ίδιο ισχύει και για την  Χιλή και την Βολιβία. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε οι 

πολιτική αλλαγή αυτή  θιγεί συμφέροντα όχι μόνο εσωτερικά αλλά και τρίτων χωρών, 

ειδικότερα των ΗΠΑ και του Δυτικού κόσμου. 

Οι απόψεις που κυριαρχούν επί του θέματος είναι δύο και είναι αντικρουόμενες 

μεταξύ τους: 

1. Η πολιτική αυτή, θα βλάψει τις χώρες καθώς το οικονομικό πρότυπο του 

κεντρικού σχεδιασμού και διαχείρισης των οικονομιών έχει αποδειχθεί ότι 

δεν είναι σωστό. Για να δικαιολογήσουν την άποψη αυτή φέρνουν ως 

παράδειγμα τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής 

Ένωσης. Θεωρούν ότι το μοντέλο αυτό είναι αναποτελεσματικό καθώς η 
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αγορές δεν λειτουργούν ελευθέρα, και αυτό οδηγεί  σε 

αναποτελεσματικότητες. 

2. Η δεύτερη προσέγγιση είναι ότι προκειμένου να δοθεί λύση στα χρόνια 

προβλήματα των χωρών αυτών που έχουν να κάνουν με τον τρόπο 

αναδιανομής του πλούτου και το επίπεδο της φτώχειας, η κρατική παρέμβαση 

είναι το μοναδικό εκείνο μέτρο που μπορεί να κάνει προσπάθειες βελτίωσης. 

Μόνο έτσι θα οδηγηθούμε σε δικαιότερη οικονομική πολιτική και τελικά θα 

επιτευχθεί αύξηση στο βιοτικό επίπεδο για το σύνολο του πληθυσμού των 

χωρών αυτών.  

Πριν κλείσουμε την συγκεκριμένη ενότητα θα πρέπει να θίξουμε και το θέμα των 

νέων εμπορικών εταιρών από την στιγμή της πολιτικής αλλαγής.  Όπως αναφέραμε 

και πιο πάνω οι σχέσεις με τις ΗΠΑ διανύουν μια από τις χειρότερους τους 

περιόδους. Οι λόγοι είναι ότι οι πρόεδροι αυτοί θεωρούν  ότι ευθύνονται για την 

οικονομική υπανάπτυξη των χωρών. Το δεύτερο είναι ότι δεν εγκρίνουν τις 

ηγεμονικές τάσεις των ΗΠΑ και των παρεμβατικό τους ρόλο σε εσωτερικά θέματα 

άλλων χωρών. Πρέπει να προσθέσουμε ότι όλοι σχεδόν οι πρόεδροι έχουν ασκήσει 

έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική που έχει ακολουθηθεί από τις δυο 

κυβερνήσεις Μπούς και ειδικά για την τελευταία στρατιωτική παρέμβαση στο Ιράκ. 

Η πιο σκληρή πολιτική είναι εκείνη που έχει ασκηθεί από τον Μοράλες και τον 

Τσάβες. Οι δύο αυτοί πρόεδροι διακρίνονται για τα αντιαμερικανικά αισθήματα.  

Εκτός από τις σχέσεις με τις ΗΠΑ οι νέοι πρόεδροι έχουν επιχειρήσει και έως 

ενός βαθμού πετύχει: 

1. Στενότερες οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με την Κούβα, ειδικά η 

Βενεζουέλα και η Βολιβία. 

2. Προσπάθεια δημιουργίας εμπορικής ένωσης για την ενίσχυση του μεταξύ 

τους εμπορίου. Αυτό είναι ένα σχέδιο που συζητάτε έντονα τον τελευταίο 

διάστημα (ALBA). Ενίσχυση του εμπορίου του MERCOSUR κλπ. 

3. Την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με την νέα γρήγορα 

αναπτυσσομένη οικονομική δύναμη Κίνα και τις Ασιατικές Τίγρεις. Με 

τις τελευταίες οι εμπορικές σχέσεις έχουν ανοδική τάση από την 

δεκαετία του 90’. 

4. Προσπάθεια βελτίωσης των εμπορικών σχέσεων με Ε.Ε. 
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Σύνοψη    
Στην 5η ενότητα προσπαθήσαμε να δώσουμε μια γενική και σύντομη εικόνα των 

σημερινών σχέσεων των χωρών με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο λόγος που το κάνουμε 

αυτό είναι ότι  η άνοδος του φαινόμενου δεν επηρεάζει μόνο το εσωτερικό των 

χωρών αλλά έχει και επιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι χώρες αυτές είναι 

σημαντικές, η κάθε μία για διαφορετικό λόγω, στην διαμόρφωση των διεθνών 

σχέσεων αλλά και του εμπορίου. Η περισσότερη ανάλυση επικεντρώθηκε στις 

σχέσεις με τις ΗΠΑ καθώς οι ΗΠΑ είχαν πάντα μια ηγεμονική θέση σε αυτές τις 

χώρες.     
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Επίλογος 
 
 
 
Στην τρέχουσα μελέτη εξετάσαμε το φαινόμενο ανόδου αριστερών προέδρων στην 

Λατινική Αμερική. Η  μελέτη είναι μια προσέγγιση σε πολλαπλά επίπεδα, οικονομικό 

πολιτικό, κοινωνικό. Ωστόσο το φαινόμενο είναι πολύ πρόσφατο για να μπορέσουμε 

να κρίνουμε. Όπως είπαμε στην 5η ενότητα οι απόψεις διίστανται για το κατά πόσο 

θα έχει θετικές η αρνητικές επιδράσεις στις οικονομίες και τις κοινωνίες των χωρών 

της Λατινικής Αμερικής. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι το 

αντικείμενο αυτό αφήνει χώρο για περαιτέρω μελέτη καθώς και παρατήρηση των 

πολιτικών, οικονομικών, και κοινωνικών εξελίξεων. Ποια θα είναι η πορεία του δεν 

μένει παρά να δούμε τι θα φέρει το μέλλον.      
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Φωτογραφικό Υλικό! 
 

 

 
Ψαράδες στον Αμαζόνιο! Βραζιλία 
 

  
Γυναίκα με παραδοσιακή στολή στην Βολιβία.  



 
 
 

 
 
Βολιβία. 
 
 
 
 
 

 
Αργεντινή. 
 
 



 
Αργεντινή, η συμμετοχή των γυναικών ως εργατική δύναμη. 
 

 
Κομμάτι της παραοικονομίας της Αργεντινής, η πώληση καπέλων του μπεϊσμπολ.   
 
 
 
 



 
Φαβέλες του Rio de Janeiro, Βραζιλία.  
 
 
 

 
Γυναίκα της φυλής Αϋμάρα πουλάει αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς στην  
Copacabana της Βολιβίας.  
 
 
 
 
 



 
Λίμνη Τιτικάκα, Βολιβία. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Καΐκια ψαράδων στην  Bahia Mansa, Χιλή. 
 
 



 
Συντηρητής φάρου στο Cape Horn, Χιλή. 
 
 
 
 

 
Πανοραμική εικόνα από την πρωτεύουσα της Χιλής το Σαντιάγο. 
 
 
 
 
 



 

 
Ψαράς στο ποταμό Orinoco, Βενεζουέλα. 
 
 
 
 
 
 

 
Μεταλλουργείο στο Puerto Ordaz, Βενεζουέλα. 
 
 



 
 
«Η πτώση των αγγέλων». Εθνικό πάρκο Canaima  της Βενεζουέλας. 
 
 
 
 
 
 

  
Ιθαγενής του Εκουαντόρ. 
 
 
 
 



 

 
Ο ηγέτης του απελευθερωτικού αγώνα   Simon Bolivar. 
 
 
 
 

 
Ένας τυπικός δρόμος της Granada, Νικαράγουα. 
 
 
 



 

Το Hacienda Merida, Νικαράγουα. 

 

 

 

 

 

Τοιχογραφία στην Esteli, Νικαράγουα. 

 



 

Οι αναμνήσεις ενός πολέμου. Νικαράγουα. 

  


