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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

 

Η διπλωµατική αυτή εργασία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας δίνει έµφαση στο σκέλος της Πολιτικής 

Θεωρίας και Ανάλυσης το οποίο αναλογούσε στη διδασκαλία του κ. Σκουλά. Το 

κοµµάτι της Πολιτικής Θεωρίας του Προγράµµατος µου κέντρισε περισσότερο 

από οποιοδήποτε άλλο το ενδιαφέρον για µελέτη των πολιτικών συστηµάτων, 

των ιδεολογιών και της σχέσης κοινωνίας – κράτους. Τα συστήµατα που διέπουν 

την οργάνωση, τη λειτουργία, την κατεύθυνση – προσανατολισµό των χωρών 

ορίζουν τα πλαίσια µέσα στα οποία η κοινωνία θα αναπτυχθεί και θα 

προοδεύσει. Στα χαρακτηριστικά της κοινωνικής δοµής προσαρµόζεται ο 

πολίτης παλεύοντας για την προσωπική και οικογενειακή του επιβίωση και 

ευηµερία καταρχάς. Και λέω καταρχάς διότι, είτε ασπαζόµαστε τη φιλελεύθερη 

και ατοµικιστική θεωρία είτε κάποια θεωρία σοσιαλιστικού, 

σοσιαλδηµοκρατικού ή προοδευτικού προσανατολισµού, πάντα ο καθένας και η 

καθεµιά θα παλεύει για την κατάκτηση ενός υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης. 

Απώτερο στόχο συνιστά η αυτοπραγµάτωση του ατόµου. Η αυτοπραγµάτωση 

µπορεί να περνάει µέσα από την ταυτόχρονη πρόοδο του συνόλου (µαρξιστικές 

θεωρίες) µπορεί και όχι. 

Οι αρχικές µου ανησυχίες για τις προσπάθειες εφαρµογής συµµετοχικής 

δηµοκρατίας στη Λατινική Αµερική και για την αναζήτηση µιας περισσότερο 

προσανατολισµένης στο άτοµο παγκόσµιας ανάπτυξης µε οδήγησαν στην 

επιλογή του θέµατος για τη «Σχέση Κοινωνίας και Κράτους στη Λατινική 

Αµερική – Πώς εφαρµόζεται η Πολιτική Αντιπροσώπευση των πολιτών». Τα 

ζητήµατα που τίθενται θα µπορούσαν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν ακόµη 

περισσότερο στο µέλλον, παρακολουθώντας την εξέλιξη της πορείας του 

εναλλακτικού πολιτικού και οικονοµικού πόλου της Λατινικής υποηπείρου και 

εµβαθύνοντας στις προκλήσεις του µέλλοντος. Λαµβανοµένων υπόψη των 

αναγκών των πολιτών και της πίεσης που αυτοί δέχονται από την οικονοµική 

κρίση και την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, αναρωτιόµαστε κατά πόσο 

είναι εφικτή µελλοντικά η εφαρµογή ενός άλλου τύπου ανάπτυξης που να 
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ξεκινάει από τις ανάγκες των ανθρώπων και η οποία θα συνοδεύεται από πιο 

ουσιαστική δηµοκρατίας, στα πρότυπα της Λατινικής Αµερικής. 

Ευχαριστώ θερµά τους καθηγητές µου και ιδιαίτερα τον επιβλέποντα την 

εξέλιξη της διπλωµατικής αυτής εργασίας, κ. Σκουλά, για την καθοδήγηση, τις 

συµβουλές, τις παρατηρήσεις και την ενθάρρυνση που µου παρείχαν. Η συµβολή 

τους ήταν καθοριστική στην επιστηµονική αρτιότητα του τελικού 

αποτελέσµατος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι πολίτες της Λατινικής Αµερικής, όπως και του υπόλοιπου κόσµου, 

προσδοκούν στην ατοµική και κοινωνική ευηµερία. Η ένταση και ο 

προγραµµατισµός µε την οποία το κάνουν γοητεύουν αρκετούς ερευνητές και 

τους προκαλούν να µελετήσουν τις περιπτώσεις τους. Η εργασία έχει ως κύριο 

θέµα τις σχέσεις κοινωνίας και κράτους στη Λατινική Αµερική και πώς 

εφαρµόζεται η δηµοκρατική αντιπροσώπευση των πολιτών. Ξεκινώντας από τις 

κρατικές δοµές και καταλήγοντας στο πώς αυτές επηρεάζουν και επηρεάζονται 

από την κοινωνία, φέρνει ως παραδείγµατα τις επιµέρους περιπτώσεις της 

Βενεζουέλας, της Βραζιλίας και της Βολιβίας. Πρόκειται για χώρες που δίνουν 

έµφαση στη δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών και φέρνουν µπροστά µας το 

σύγχρονο ορισµό της αµεσοδηµοκρατικής διοίκησης της κοινωνίας: ο µέγιστος 

βαθµός ανάµειξης του συνόλου των πολιτών, σε όσο το δυνατόν ευρύτερο 

πλέγµα ζητηµάτων και αποφάσεων. Με άλλα λόγια, έχουµε να κάνουµε µε 

αποφάσεις που λαµβάνονται για όλα τα ζητήµατα, στο µικρότερο δυνατό επίπεδο 

λήψης αυτών: σε επίπεδο γειτονιάς, κοινότητας ή περιφέρειας. Το ερώτηµα που 

τίθεται είναι µέχρι ποιο σηµείο µπορεί να επεκταθεί η ανάµειξη των πολιτών στα 

κοινά χωρίς να χάνεται η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα στη 

διοίκηση ενός κράτους; Η Βενεζουέλα έχει πραγµατοποιήσει µεγαλύτερη πρόοδο 

σε ζητήµατα συµµετοχής των πολιτών. Η Μπολιβαριανή ∆ιαδικασία ή 

Επανάσταση προσπαθεί στην πράξη να ανακαλύψει τα όρια της συµµετοχής και 

ενεργοποίησης των πολιτών, τόσο στο εύρος των λαµβανοµένων αποφάσεων 

όσο και στον αριθµό των ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποφασίζουν για 

όσα τους αφορούν, άµεσα. 

Η Λατινική Αµερική πήρε αυτό το όνοµα για δύο λόγους:1 ο πρώτος έχει 

να κάνει µε την ανάγκη να ξεχωρίζει αυτή η υποήπειρος από τη Βόρειο Αµερική 

και ο δεύτερος µε τις λατινογενείς γλώσσες που οµιλούνται εκεί. 

Στην παρούσα εργασία περιλαµβάνονται πάρα πολλές γνώµες και 

επιχειρήµατα θεωρητικών της ανάπτυξης για τις χώρες του τρίτου κόσµου και 

                                                           
1
  Σωτηρόπουλος Δ., Ο Τρίτος Κόσμος, Πολιτική, Κοινωνία, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2005 σ. 138. 
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της ηµιπεριφέρειας, στην οποία εντάσσεται η Λατινική Αµερική. 

Παρουσιάζονται δοµιστικές και νέο-µαρξιστικές θεωρίες, θεωρίες για το ρόλο 

του κράτους, οι αναπτυξιακές πολιτικές που έλαβαν χώρα στη Λατινική Αµερική 

καθώς και κάποια πιο εξειδικευµένα θέµατα, όπως τα αγροτικά και 

περιβαλλοντικά προβλήµατα και ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Η απουσία µιας συνεχούς και απρόσκοπτης ανάπτυξης, µε την έννοια της 

υλικής ευηµερίας, στον κόσµο οδηγεί σε πολιτικά και κοινωνικά αδιέξοδα και σε 

ένα επόµενο στάδιο σε κρίσεις. Αυτή η κρίση ανάπτυξης εκφράζεται µε µια 

γενικευµένη κρίση ουσιαστικής νοµιµοποίησης, που πλήττει πολλές χώρες και 

διαφόρων ειδών καθεστώτα. Άραγε, αποτελεί την αρχή της λύσης η εφαρµογή 

άµεσης δηµοκρατίας και µε τη σειρά της η άµεση δηµοκρατία προϋποθέτει την 

ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής; 

Οι προοπτικές για τη δηµιουργία ενός αντίπαλου στο νεοφιλελευθερισµό 

πόλου είναι ευοίωνες αν κοιτάξουµε προς τη Νότιο Αµερική. Είναι όµως και 

βιώσιµες; 

Της περιγραφής της Λατινικής Αµερικής και της απάντησης των 

ερωτηµάτων προηγείται η περιγραφή της εξέλιξης των πολιτικών συστηµάτων 

στην περιοχή. ∆ιότι αν δεν γνωρίζουµε πώς φτάσαµε µέχρι εδώ, δεν µπορούµε 

να δούµε πού θέλουµε να βρεθούµε και πώς, στο µέλλον. Με άλλα λόγια, δε 

δυνάµεθα να διατυπώσουµε αξιολογικές κρίσεις πάνω στην περιγραφή του 

παρόντος εάν δεν γνωρίζουµε την ιστορική εξέλιξη που µας οδήγησε στο 

σήµερα. Για αυτό το λόγο ξεκινούµε την ιστορική αναφορά της εξέλιξης των 

πολιτικών συστηµάτων στην υπο-ήπειρο της Λατινικής Αµερικής από την 

ύστερη νεωτερικότητα του 19ου αιώνα. 

Η παρούσα εργασία δοµείται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια. 

Το πρώτο, µε τίτλο «Ιστορική Αναδροµή για την εξέλιξη των 

συστηµάτων στις χώρες της Λατινικής Αµερικής» παρουσιάζεται η διαδροµή 

που ακολούθησε η υποήπειρος στο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό κοµµάτι 

µέχρι τις µέρες µας. Το πέρασµα των χωρών της περιοχής από την αποικιοκρατία 

στην ανεξαρτησία και από την ολιγαρχική στη µεταολιγαρχική εποχή, ο ρόλος 

του στρατού, του «εξαστισµού» και της εκβιοµηχάνισης προσεγγίζονται υπό το 

πρίσµα της επίδρασης που είχαν στην κοινωνική υπόσταση, συνοχή και 

ανάπτυξη. Μόνο µε την ανάλυση της ιστορικής συνέχειας και των αιτίων της θα 
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µπορέσουµε να κατανοήσουµε το παρόν και να προβλέψουµε εξελίξεις του 

µέλλοντος. Παραθέτονται στοιχεία και διεργασίες που έλαβαν χώρα στην 

Αργεντινή, τη Βραζιλία και τη Χιλή καθώς πρόκειται για χώρες µεγάλες οι 

οποίες συναπαρτίζουν το νότιο κώνο της Λατινικής υποηπείρου. Εν συνεχεία 

αναδεικνύονται τα κοινά στοιχεία στην εξέλιξη των κρατών της περιοχής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, µε τίτλο «Η Έννοια της Ανάπτυξης στη Σχέση 

Κράτους και Κοινωνίας» ορίζονται ο τρόπος µε τον οποίο η ανάπτυξη της 

κοινωνίας περνάει µέσα από τους κρατικούς θεσµούς και την κρατική εξουσία. 

Αναλύονται οι κύριες θεωρητικές βάσεις της ανάπτυξης: η θεωρία της 

Εξάρτησης και γενικότερα η συµβολή των µαρξιστών και νεοµαρξιστών 

θεωρητικών στο θέµα, οι εκσυγχρονιστικές θεωρίες οι οποίες αντιτίθενται στον 

µαρξισµό αλλά και θέµατα που έχουν επιπτώσεις στην οικονοµική προοπτική 

περιφερειακών και όχι µόνο, χωρών. Τέτοια είναι η αγροτική και περιβαλλοντική 

πολιτική και ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο σύγχρονο κόσµο. Στα 

υποκεφάλαια Πολιτική Ανάπτυξη και Κράτος και ο Ρόλος του Κράτους στην 

Αναπτυξιακή ∆ιαδικασία αναζητούνται οι αλληλεπιδράσεις κοινωνιών και 

κρατών και πώς αυτές επηρεάζουν το συσχετισµό δυνάµεων στη µάχη για την 

εξουσία. Η οικονοµική βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η κοινωνία 

αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο εάν παραληφθεί να εξεταστεί θα αφαιρέσει από 

το µελετητή σηµαντικά ερµηνευτικά επιχειρήµατα. Για αυτό το λόγο, εκτός από 

τις σηµειώσεις για τις σχέσεις παραγωγής και την οικονοµία σε πολλά σηµεία 

της εργασίας, υπάρχει το κεφάλαιο που παραθέτει χρονικά τα αναπτυξιακά 

µοντέλα που γνώρισε η Λατινική Αµερική, τις αιτίες για τις οποίες απέτυχαν, 

καθώς και τις µεταβολές που επέφεραν στις κοινωνικές σχέσεις. 

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο τιτλοφορείται «Η Μετάβαση από τον 

Αυταρχισµό στη ∆ηµοκρατία». Η περιγραφή του παρόντος και η αναζήτηση του 

αν το σήµερα προοιωνίζεται ένα καλύτερο µέλλον. Οι Βενεζουέλα, Βραζιλία και 

Βολιβία δείχνουν η καθεµία ένα διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης ο οποίος δεν 

ταυτίζεται κατ` ανάγκη σε όλα τα ζητήµατα. Το ερώτηµα που τίθεται προς 

απάντηση είναι αν µπορούν να δηµιουργήσουν έναν πόλο ανάπτυξης 

διαφορετικό από τον κυρίαρχο δυτικό του υπόλοιπου κόσµου;  
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 

Με τον όρο ιστορία καλούµε τη «συστηµατική µελέτη του παρελθόντος 

εστιασµένη κυρίως στην ανθρώπινη δραστηριότητα».2 Η ιστορία των πολιτικών 

συστηµάτων της υποηπείρου της Λατινικής Αµερικής αφορά στο πώς 

δηµιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν στην νεότερη ιστορία οι θεσµοί που όριζαν την 

οργάνωση της κοινωνίας, την αλληλεπίδραση των ανθρώπων και την πολιτική, 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Η ιστορική αναφορά είναι µια 

διαδικασία δυναµική η οποία ξεκινά από την καταγραφή των γεγονότων του 

παρελθόντος αλλά δε µένει µόνο σε αυτήν. Επεκτείνεται στην αναζήτηση των 

αιτίων που οδήγησαν στα γεγονότα και προσπαθεί να διατυπώσει, τελικά, τους 

γενικούς νόµους της ιστορικής εξέλιξης. Στην αρχή του κεφαλαίου γίνεται ο 

ορισµός του τι είναι σύστηµα γενικά, καθώς και του πολιτικού συστήµατος 

ειδικότερα. 

Σύστηµα, λοιπόν, είναι «ένα οργανωµένο σύνολο που υπηρετεί υψηλούς 

στόχους λειτουργίας» και είναι αρκετά σύνθετο ως προς τη συγκρότηση και τη 

λειτουργία του.3 Το σύστηµα αναφέρεται «σε µια συναρµολογηµένη 

διαρθρωτικά διάταξη σχέσεων και δράσεων των ατόµων που αποτελούν ένα 

σύνολο».4 Ο παραπάνω ορισµός καταδεικνύει την πολυπλοκότητα µα συνάµα 

και τη γοητεία στη µελέτη, την ανάλυση και την επεξήγηση του ρόλου των 

πολιτικών συστηµάτων στις ανθρώπινες κοινωνίες και σε σύνολα χωρών. Η 

πολυπλοκότητα αυτή γίνεται κατανοητή και από το γεγονός πως τα περισσότερα 

συστήµατα αποτελούνται από µικρότερα υποσυστήµατα. Μεταξύ αυτών των 

υποσυστηµάτων αναπτύσσονται πολύπλοκες σχέσεις, σχέσεις συνεργασίας αλλά 

και σχέσεις ανταγωνισµού για το ποιο υποσύστηµα θα κυριαρχήσει µέσα στο 

γενικότερο πλαίσιο. Πολλές από τις αλληλεπιδράσεις είναι φανερές και σχετικά 

εύκολα µπορούν να τυποποιηθούν, να ταξινοµηθούν. Για παράδειγµα, ο 

κοµµατικός ανταγωνισµός ή ο ανταγωνισµός για την πολιτική επιρροή στην 
                                                           
2
 Βλ. el.wikipedia.org. 

3
 Σκουλάς Γ. Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2010, σ. 73. 

4
 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 75-76. 
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κοινωνία µεταξύ του πολιτικού συστήµατος και άλλων πυλώνων της κοινωνίας, 

όπως η Εκκλησία. Άλλες πάλι φορές, οι αλληλεπιδράσεις λαµβάνουν χώρα ως 

υπόγειες διεργασίες που παίρνουν πολύ καιρό να σχηµατοποιηθούν και να βγουν 

στην επιφάνεια. Υπόγειες διεργασίες, βέβαια, δεν λαµβάνουν χώρα µόνο µεταξύ 

υποσυστηµάτων αλλά και µεταξύ των ατόµων που απαρτίζουν τα συστήµατα. 

Αυτό µπορεί να προκαλέσει αναδιάταξη της µορφής και της σχέσης των 

συστηµάτων εκ των έσω. 

Αναφερόµενοι στις χώρες της Λατινικής Αµερικής ως σύνολο κρατών 

πραγµατοποιούµε αυτοµάτως την οµαδοποίηση των χωρών αυτών και 

παραδεχόµαστε την ύπαρξη στοιχείων τα οποία επιτρέπουν τη σύγκριση και την 

κοινή εξέτασή τους. Από την άλλη, υπάρχουν επιστήµονες µε σηµαντικότερο τον 

Μπαγιάρ, που δε δέχονται την οµαδοποίηση των χωρών σε «χώρες της 

Λατινικής Αµερικής» ή σε χώρες του «Τρίτου Κόσµου» διότι έχουν πολύ 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. ∆έχονται, λοιπόν, τους παραπάνω όρους µόνο 

περιγραφικά και όχι ως έννοιες για τη συγκρότηση θεωριών.5 Αυτό δε σηµαίνει 

ότι δεν έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες και 

ότι η οµαδοποίησή τους δεν βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του παγκόσµιου 

οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος, καθώς και των εσωτερικών συνθηκών 

τους. 

Στις περιπτώσεις που θα µελετήσουµε θα πρέπει να διαφοροποιήσουµε τα 

πολιτικά και οικονοµικά συστήµατα για να αποφύγουµε τον κίνδυνο της µη 

επιστηµονικής γενίκευσης.6 Αυτό δε σηµαίνει πως απορρίπτουµε την άποψη του 

Μαρξ για τον επικαθορισµό της οικονοµίας σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο ή 

πως αγνοούµε τις αλληλεπιδράσεις πολιτικού συστήµατος, οικονοµικού 

συστήµατος και κοινωνίας, κάθε άλλο. 

Αρκετοί επιστήµονες υποστηρίζουν ότι στις λιγότερο εκβιοµηχανισµένες 

καπιταλιστικές κοινωνίες, η κοινοβουλευτική δηµοκρατία δεν αποτελεί γενικό 

χαρακτηριστικό του κράτους.7 Το ερώτηµα που θα προσπαθήσουµε να 

απαντήσουµε είναι ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό. Έτσι, κρίθηκε 

                                                           
5
  Martinussen J. Κοινωνία, Κράτος, Αγορά, Θεωρίες της ανάπτυξης, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2007, 

σ. 290. 
6
  Μουζέλης Ν. Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια, Εκδόσεις Θεμέλιο, 

Αθήνα 1987, σ. 15. 
7
  Carnoy M. Κράτος και Πολιτική Θεωρία, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1990, σ. 239. 
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απαραίτητη µια ιστορική επισκόπηση της ιστορίας των κρατών και των 

συστηµάτων της περιοχής. Πώς χτίστηκαν οι θεσµοί, ποιοι προσπάθησαν και 

προσπαθούν να τους ελέγξουν και τι είδους αντίβαρα διαθέτουν οι κοινωνίες; 

Ισχύει παντού πως η διείσδυση της ελεύθερης αγοράς καταστρέφει τους 

επιµεριστικούς αυταρχικούς θεσµούς της φεουδαλικής εξουσίας; 

Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα οι λατινο-αµερικανικές κοινωνίες 

αποτελούσαν τµήµα της Ιβηρικής αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία δεν επέτρεπε 

το σχηµατισµό αυτόνοµων µονάδων που να µεσολαβούν µεταξύ κράτους και 

λαού.8 Τα συσσωµατικά αυτά χαρακτηριστικά διατηρήθηκαν και στις επόµενες 

περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε και ως ένα βαθµό το κατάφερνε 

να ελέγχει πλήρως και απευθείας τους λαούς που βρίσκονταν κάτω από την 

κυριαρχία της. Είναι χαρακτηριστικό πώς από το 15ο µέχρι τα µέσα του 17ου 

αιώνα ο πληθυσµός των ιθαγενών µειώθηκε κατά 90%!9 Αυτό ήταν αποτέλεσµα 

της πολιτικής της αυτοκρατορίας για κατακτητικούς πολέµους, καταναγκαστική 

εργασία, σε συνδυασµό µε ασθένειες που οι ∆υτικοευρωπαίοι άποικοι µετέφεραν 

µαζί τους. Άλλωστε αποτέλεσε µία από τις µεγαλύτερες σε µέγεθος 

αυτοκρατορίες που γνώρισε ο κόσµος. Κατά καιρούς ήλεγχε εκτός από την 

Κεντρική και Νότια Αµερική, την Αφρική, καθώς και τον Ατλαντικό, Ινδικό και 

Ειρηνικό Ωκεανό. Οι συνεχείς πόλεµοι, όµως, την εξουθένωσαν και άρχισε 

σταδιακά από το 19ο αιώνα να χάνει τις κτήσεις της. 

Στη διάρκεια της αποικιοκρατίας στην κορυφή της κοινωνικής δοµής 

βρίσκονταν µια πολύ µικρή ελίτ λευκών και αµέσως κάτω από αυτούς µια λίγο 

µεγαλύτερη κατηγορία µιγάδων. Στην τελευταία βαθµίδα βρίσκονταν οι 

περισσότεροι, οι ντόπιοι (Ινδιάνοι). Παράλληλα γινόταν ένας κάποιος 

διαχωρισµός και µε βάση το επάγγελµα. Σταδιακά οι λευκοί έφτασαν το ένα 

πέµπτο του πληθυσµού, οι µιγάδες το ένα τέταρτο και οι Ινδιάνοι κάτω από το 

µισό. 

Η σταδιακή εξασθένηση των αποικιακών δυνάµεων, της Ισπανίας και της 

Πορτογαλίας, από το 15ο αιώνα και ύστερα, άνοιξε το δρόµο στην 

αποαποικιοποίηση της Λατινικής Αµερικής. Αµέσως µετά την απελευθέρωση, η 

οικονοµία των περισσοτέρων κρατών ήταν κατεστραµµένη. Οι εξαγωγές ήταν 

                                                           
8
 Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια, οπ.αν.παρ. σ. 135. 

9
 Ο Τρίτος Κόσμος, Πολιτική, Κοινωνία, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, οπ.αν.παρ. σ. 144. 
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λίγες και αφορούσαν µη βιοµηχανικά προϊόντα (πρωτογενή). Η οικονοµική 

εξάρτηση αυξήθηκε µε τα δάνεια που άρχισαν να χορηγούν οι δυτικές δυνάµεις. 

Κοινωνικά, η µεσαία τάξη ήταν συρρικνωµένη και µόνο µια πολύ µικρή ελίτ 

νεµόταν τον παραγόµενο πλούτο. 

Οι απελευθερωµένες περιοχές της Λατινικής Αµερικής έπρεπε να 

ακολουθήσουν κάποιο σύστηµα διακυβέρνησης που θα ήταν το πιο πρόσφορο 

για την ανόρθωση, την αναδιοργάνωση και την ανάπτυξή τους. Επέλεξαν να 

εφάρµοσαν δυτικές µορφές διακυβέρνησης10 (αν και το σύστηµα στην αρχή, 

µέχρι την πρώτη τριακονταετία του 20ου αιώνα, ήταν ολιγαρχικό και 

περιοριστικό
11) οι οποίες και άντεξαν µέχρι την επιβολή των δικτατοριών του 

20ου αιώνα. Επί της ουσίας, η κοινωνία δεν µπορούσε να εκφραστεί µέσα από 

πολιτικά κόµµατα. Μόνο µια µικρή προνοµιούχος µερίδα της έπαιρνε µέρος στο 

πολιτικό παιχνίδι του ελέγχου του πολιτικού συστήµατος και της προώθησης 

συγκεκριµένων συµφερόντων. Εδώ, πρέπει να σηµειώσουµε ένα στοιχείο που 

κάνει τη Λατινική Αµερική να διαφέρει από τις δυτικές χώρες όσον αφορά στην 

εξέλιξή της και τη δηµιουργία των µετα-ολιγαρχικών δεδοµένων. Στη Λατινική 

Αµερική η µετάβαση από το ολιγαρχικό στο µετα-ολιγαρχικό σύστηµα 

συντελέστηκε πριν την εκβιοµηχάνισή της.12 Αυτό σηµαίνει ότι η εργατική τάξη 

δε συµµετείχε στη διαµόρφωση του καινούργιου και οι µάζες που εντάχτηκαν 

στην πολιτική µετά την εκβιοµηχάνιση, εντάχτηκαν κάθετα και µέσα από 

διαδικασίες λαϊκιστικής συσσωµάτωσης. Αυτό σηµαίνει ότι και η µετα-

ολιγαρχική εποχή δεν µπόρεσε να εξυπηρετήσει άµεσα τα συµφέροντα και τις 

ανάγκες των ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουµε 

γιατί τα δεσποτικά χαρακτηριστικά του κράτους στη Λατινική Αµερική δεν 

εξαφανίστηκαν όταν οι χώρες εκεί, κατοχύρωσαν την πολιτική τους 

ανεξαρτησία.13 Τα δεσποτικά-πατρογονικά χαρακτηριστικά, όπως εύστοχα τα 

ονοµάζει ο Σκουλάς,14 αµφισβητήθηκαν αποτελεσµατικά µόνο από την 

ανάπτυξη της οικονοµίας και της αγοράς, αφού οι αλλαγές στο πεδίο της 

οικονοµίας και της παραγωγής ευνοούν και αναδεικνύουν νέες πολιτικές 

                                                           
10

 Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια, οπ.αν.παρ. σ. 16. 
11

 Βλ. στο ίδιο σ. 29. 
12

 Βλ. στο ίδιο σ. 32. 
13

 Βλ. στο ίδιο σ. 22. 
14

 Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες, οπ.αν.παρ. σ. 85. 
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δυνάµεις. Εκ των πραγµάτων µια σηµαντική ανάπτυξη της οικονοµίας εντάσσει 

στην παραγωγική διαδικασία πληθυσµιακά σύνολα όπως είναι οι γυναίκες, 

προκαλεί αλλαγές στην απασχόληση των αγροτών οι οποίοι πιθανόν να 

µετακινηθούν προς τις πόλεις και από τον πρωτογενή στους άλλους τοµείς 

παραγωγής, αναγκάζει την εργατική τάξη να οργανωθεί σε συνδικάτα για την 

αποτελεσµατική προάσπιση των συµφερόντων της. Γενικά, µια αλµατώδης 

αλλαγή στις παραγωγικές σχέσεις ενεργοποιεί τα πολιτικά αντανακλαστικά των 

εµπλεκοµένων ατόµων και οµάδων και είναι ο καταλύτης της πολιτικής σκέψης 

αρχικά, και δράσης στη συνέχεια. 

Η πρώιµη έκλειψη της ολιγαρχικής πολιτικής στην ηµι-περιφέρεια 

συντελέστηκε για µια σειρά από λόγους. Καταρχάς ήταν η επικράτηση της 

κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας αλλά δεν ήταν µόνο αυτός. Ο µετασχηµατισµός 

των οικονοµιών άρα και των κοινωνιών για την τροφοδότηση των ανεπτυγµένων 

βιοµηχανικά κρατών µε πρώτες ύλες ήταν ένας άλλος πολύ σηµαντικός λόγος.15 

Κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα στις χώρες του νοτίου ηµισφαιρίου της 

Λατινικής Αµερικής δε συναντάµε µεγάλα κοµµάτια πληθυσµού που παρήγαγαν 

για αυτοκατανάλωση. Κάτι τέτοιο συνέχισε να συµβαίνει σε λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες, όπως ήταν το Περού και η Βολιβία. 

Από µαρξιστικής σκοπιάς οι χώρες της περιφέρειας (και της ηµι-

περιφέρειας) δεν αναπτύσσονται αλλά υπαναπτύσσονται:16 εξυπηρετούν 

περισσότερο τις ανάγκες του κέντρου. Η ανάπτυξη προϋποθέτει αυτόνοµη 

εκβιοµηχάνιση δυτικού τύπου. 

Στις αιτίες που υπονόµευσαν την ολιγαρχική πολιτική, εκτός από τη 

ραγδαία εµπορευµατοποίηση και την αστικοποίηση17 συµπεριλαµβάνεται και η 

σχετικά πρώιµη επέκταση του κράτους.18 Αυτό στη Βραζιλία συνέβη στην 

αλλαγή του 19ου προς τον 20ο αιώνα. Στη Χιλή η απασχόληση στο δηµόσιο (που 

αντανακλά το βαθµό «εξαστισµού» και επέκτασης του κράτους) διπλασιάστηκε 

µεταξύ 1930 και 1947.19 

                                                           
15

 Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια, οπ.αν.παρ. σ. 37. 
16

 Βλ. στο ίδιο σ. 34. 
17

 Ο Μουζέλης προτιμά τον όρο «εξαστισμό» από τον όρο αστικοποίηση 
18

 Βλ. στο ίδιο σ. 40. 
19

 Βλ. στο ίδιο σ. 42. 
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Η επέκταση του «εξαστισµού» και του κράτους µείωσαν την ισχύ των 

τοπικών προυχόντων και ευνόησαν την πολιτική συµµετοχή.20 Την ένταξη 

πλατιών µαζών στην πολιτική βοήθησε και η θέσπιση της υποχρεωτικής 

στράτευσης γύρω στο 1900 (Χιλή 1900, Αργεντινή 1901), αφού έστρεψε την 

προσοχή των νέων αντρών από τα τοπικά στα εθνικά ζητήµατα. Οι νέοι 

αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα χωριά και τις επαρχίες τους προκειµένου να 

υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Η µετακίνησή τους σε αρκετές 

περιοχές τους έφερνε σε επαφή µε προβλήµατα και ζητήµατα περισσότερο 

εθνικά παρά τοπικά, καθώς και µε ιδέες, σκέψεις και ιδεολογίες που δεν είχαν 

ξανασυναντήσει. 

Γενικά, σε σύγκριση µε τη ανεπτυγµένη ∆ύση, οι χώρες της λατινικής 

Αµερικής πέτυχαν να ξεφύγουν από την ολιγαρχία στηριζόµενες στα λαϊκιστικά 

κινήµατα και όχι σε αυτόνοµα συνδικάτα και κόµµατα µαζών.21 Οι κυβερνήσεις 

προσπάθησαν να προσαρµόσουν τις θεσµικές δοµές τους στα πρότυπα της 

∆υτικής Ευρώπης, µε τη σηµαντική υποσηµείωση ότι οι περισσότερες αλλαγές 

πραγµατοποιούνται πριν ο βιοµηχανικός καπιταλισµός επιβάλει την κυριαρχία 

του.22 

Ο πληθυσµός των πόλεων ριζοσπαστικοποιείται για να ανατρέψει το 

ολιγαρχικό καθεστώς αλλά αφήνει τον αγροτικό πληθυσµό στην επιρροή της 

ολιγαρχίας.23 Έτσι, όταν θα ριζοσπαστικοποιηθεί και ο αγροτικός πληθυσµός, ο 

αστικός θα είναι ήδη κοµµάτι του κατεστηµένου και δε θα γίνει δυνατή η 

επανάσταση από τα κάτω, εξαιτίας της διάσπασης των µη προνοµιούχων. Στην 

πολιτική συνέχισαν να επιβάλλουν τις απόψεις τους οι κυρίαρχες τάξεις, 

συνεργαζόµενες σε µη σηµαντικά ζητήµατα µε τη µεσαία αστική τάξη. 

Α. Αργεντινή 

Οι πρώτοι Ευρωπαίοι εξερευνητές έφτασαν στην Αργεντινή το 16ο αιώνα 

και συγκεκριµένα το 1516.24 To 18ο αιώνα η περιοχή ήταν αποικία των Ισπανών. 

Μαζί µε τους εποίκους συνυπήρχαν αυτόχθονα φύλα καθώς και Αφρικανοί 

σκλάβοι.  Από το 1810 (οπότε και ιδρύθηκαν ανεξάρτητα κρατίδια) και µετά, 
                                                           
20

 Βλ. στο ίδιο σ. 46. 
21

 Βλ. στο ίδιο σ. 47. 
22

 Βλ. στο ίδιο σ. 43. 
23

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 48-50. 
24

 Βλ. el.wikipedia.org. 
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τοπικιστικές έριδες ταλάνισαν την Αργεντινή. Η Ευρώπη έστειλε νέους 

µετανάστες και επενδύσεις ευρωπαϊκών συµφερόντων λάµβαναν σάρκα και 

οστά. Το 1880 σταµατάνε οι τοπικιστικές συγκρούσεις και εδραιώνεται η 

κρατική γραφειοκρατία και ο στρατός. Λίγες εύπορες οικογένειες 

συγκεντρώνουν τη γη στα χέρια τους στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Αυτό τις 

προσδίδει κυρίως έµµεση πολιτική επιρροή. Παρόλο που από το 1853 δόθηκε 

καθολικό δικαίωµα ψήφου, η συµµετοχή στις εκλογές και στο πολιτικό γίγνεσθαι 

δεν ενθαρρύνθηκε εξαιτίας της πολιτικής πελατείας και όπου αυτή αποτύγχανε, 

της νοθείας.25 

Μεταξύ του 1880 και του 1929 η µεγάλη οικονοµική πρόοδος αύξησε 

σηµαντικά τον πλούτο της χώρας και την κατέτασσε στις δέκα πλουσιότερες 

χώρες του κόσµου. Η ανάπτυξη ήταν βασισµένη στην αγροτική παραγωγή. Το 

πολιτικό σύστηµα παρέµενε ολιγαρχικό και δεν επέτρεπε µεγάλες επεµβάσεις 

της κοινωνίας, τουλάχιστον µέχρι το 1912 όταν και ο Πρόεδρος Ροκέ Σάενς 

Πένια καθιέρωσε την καθολική και µυστική ψηφοφορία για τους άνδρες. Η 

οικονοµία και η µεγάλη αύξηση του αστικού πληθυσµού έφεραν το 1890 τις 

πρώτες δυσλειτουργίες του ολιγαρχικού συστήµατος.  

Η δηµιουργία και ενδυνάµωση του Ριζοσπαστικού κόµµατος (του 

πρώτου κόµµατος στην Αργεντινή που οργανώθηκε σε εθνική κλίµακα)26 

επέτεινε την κρίση του ολιγαρχικού συστήµατος αλλά δεν εξαφάνισε τα 

παλαιότερα κόµµατα.27 Τα παραδοσιακά κόµµατα  απευθύνονταν µέσω των 

σχέσεων πατρωνίας σε µεµονωµένα άτοµα. Το Ριζοσπαστικό κόµµα, αντιθέτως, 

στόχευε σε ευρύτερα πληθυσµιακά σύνολα. Σε αυτό το βοήθησαν και οι 

συνθήκες στην επαρχία οι οποίες ευνόησαν έναν πρώιµο εξαστισµό. Μέσα στο 

κόµµα οι γαιοκτήµονες είχαν σηµαντική επιρροή καθώς τα συµφέροντά τους δεν 

συγκρούονταν µε αυτά της µεσαίας τάξης, η οποία δεν επικεντρώθηκε όπως 

αλλού στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας αλλά στην αύξηση των γραφειοκρατικών 

απασχολήσεων για το σταδιακά αυξανόµενο αστικό πληθυσµό.28 Έτσι, η 

µετάβαση στη µετα-ολιγαρχική περίοδο ακολούθησε τη λαϊκιστική µέθοδο. 

                                                           
25

 Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια, οπ.αν.παρ. σ.σ. 52-53. 
26

 Βλ. στο ίδιο σ. 58. 
27

 Βλ. στο ίδιο σ. 56. 
28

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 56-57. 
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Το Σεπτέµβριο του 1930 πραγµατοποιήθηκε στρατιωτικό πραξικόπηµα 

µε σκοπό να ανακτήσουν οι ολιγαρχικές οµάδες τον πολιτικό έλεγχο του 

κράτους µε τη βία.29 Αυτό είναι το απότοκο της οικονοµικής κρίσης, της 

αποτυχίας των συντηρητικών δυνάµεων να οργανωθούν και να αγωνιστούν µε 

αξιώσεις στην πολιτική αρένα,30 καθώς και της πολιτικής αποµόνωσης του 

Ριζοσπαστικού Κόµµατος που βρισκόταν εκείνη την περίοδο στην εξουσία. 

Είχαν προηγηθεί δύο αποτυχηµένα πραξικοπήµατα το 1893 και το 1905, τα 

οποία όµως διαπνέονταν από ριζοσπαστικές ιδέες.31 Μετά τη λήξη του 

πραξικοπήµατος το 1932 οι συντηρητικές δυνάµεις προσπάθησαν να δώσουν στο 

πολιτικό σύστηµα τη µορφή που αυτό είχε κατά την ολιγαρχική περίοδο 

διακυβέρνησης.32 Μετά την παρένθεση του στρατιωτικού πραξικοπήµατος του 

1943 ο ολιγαρχικός κοινοβουλευτισµός εξέλειπε εντελώς και άκµασε ο αστικός 

λαϊκισµός. Οι µάζες άρχισαν να εντάσσονται στην πολιτική, αλλά συνέχισαν να 

παραµένουν ελεγχόµενες και την ίδια στιγµή, οι ένοπλες δυνάµεις συνέχιζαν να 

αποτελούν ρυθµιστικό και αποφασιστικό παράγοντα της πολιτικής ζωής.33 Η 

ιδεολογία του λαϊκισµού χαρακτηρίζονταν από εθνικισµό, αντι-φιλελευθερισµό 

καθώς και λατρεία στο πρόσωπο του ηγέτη.34 

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα αναπτύχθηκε αρκετά νωρίς µε τη 

βοήθεια µεταναστών και αναρχο-σοσιαλιστικών ιδεών από την Ευρώπη.35 Ο 

Περόν, όµως, (είχε εκλεγεί Πρόεδρος το 1946) κατάφερε να υπονοµεύσει την 

αυτονοµία και το δυναµισµό των συνδικάτων,36 και µε αυτόν τον τρόπο να 

ελέγξει και να καταστείλει το εργατικό κίνηµα. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και 

µε το στρατό, δίνοντάς του πλούσιες παροχές και παράλληλα ευνοώντας τις 

διαµάχες µεταξύ των Σωµάτων, αυξάνοντας υπέρµετρα τη δύναµη της 

αστυνοµίας και εξοπλίζοντας τους φιλοπερονιστές συνδικαλισµένους εργάτες 

µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα του 1952.37 Εντέλει ο Περόν δεν τα 

κατάφερε αφού ανατράπηκε από το στρατό το 1955 και διέφυγε στην Ισπανία. 

                                                           
29

 Βλ. στο ίδιο σ. 62. 
30

 Βλ. στο ίδιο σ. 186. 
31

 Βλ. στο ίδιο σ. 172. 
32

 Βλ. στο ίδιο σ. 63-64. 
33

 Βλ. στο ίδιο σ. 173. 
34

 Ο Τρίτος Κόσμος, Πολιτική, Κοινωνία, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, οπ.αν.παρ. σ. 158. 
35

 Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια, οπ.αν.παρ. σ. 125. 
36

 Βλ. στο ίδιο σ. 128. 
37

 Βλ. στο ίδιο σ. 174-175. 
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Από εκεί και µετά ξεκίνησε µια διαδικασία από-περονικοποίησης και σε επίπεδο 

προσώπων και σε επίπεδο πολιτικής (αφού υπήρξε προσήλωση στους κανόνες 

της ελεύθερης οικονοµίας και πρόσδεση στο «άρµα» των Η.Π.Α, µε το δόγµα 

ενάντια στην «εσωτερική απειλή»)38. Στα τέλη του `50 και στη δεκαετία του `60 

καταγράφεται επάνοδος του περονισµού και ραγδαία ριζοσπαστικοποίηση.39 

Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν στο πραξικόπηµα του 1966 και στην κατάργηση 

του κοινοβουλευτισµού. Το 1973 ο Περόν επέστρεψε από την εξορία και 

σχηµάτισε βραχύβια κυβέρνηση µέχρι το θάνατό του το 1974. Κάνοντας την 

αποτίµηση του Περονισµού σηµειώνουµε την υποστήριξη της εργατικής τάξης, 

µέσω κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τουλάχιστον στην αρχική 

φάση της διακυβέρνησης του. Από εκεί και ύστερα η προσπάθεια ελέγχου των 

συνδικάτων και των σωµάτων ασφαλείας που προσπάθησε, ενίσχυσε τα 

λαϊκιστικά στοιχεία της εξουσίας του και δεν επέτρεψε την αυτονόµηση του 

κοινωνικού συνόλου από τις διαθέσεις των πολιτικών ταγών. Αυτός ήταν και ο 

βασικός λόγος που οι επιβαλλόµενες έξωθεν δικτατορίες δεν αποκρούστηκαν 

από τις λαϊκές µάζες. 

Η ∆ηµοκρατία επανήλθε τη δεκαετία του 1980. Η κυβέρνηση του Ραούλ 

Αλφονσίν προσπάθησε να διαµορφώσει συνθήκες κοινωνικής ειρήνης µε την 

αποκατάσταση των διωγµένων της δικτατορίας και την αποκατάσταση των 

δηµοκρατικών θεσµών. Οι ένοπλες δυνάµεις µπήκαν υπό πολιτικό έλεγχο. 

Έκτοτε η διαδοχή στην εξουσία γίνεται δηµοκρατικά µε περιοδικές εκλογές. 

Β. Βραζιλία 

Η Βραζιλία αποτέλεσε αποικία της Πορτογαλίας από το 1500 έως το 

1822, οπότε και ανεξαρτητοποιήθηκε, µε τη βοήθεια της στήριξης που παρείχαν 

στη µοναρχία γαιοκτήµονες, έµποροι και λευκοί αστοί. Ανακαλύφθηκε από τον 

Πέντρο Άλβαρες Καµπράλ. Το πρώτο της Σύνταγµα το απέκτησε πολύ νωρίς, 

µόλις δυο χρόνια από την ανεξαρτησία της. Το πολίτευµά της ορίστηκε για 

πρώτη φορά ως δηµοκρατικό το 1889, αλλά η διάκριση των εξουσιών 

πραγµατοποιήθηκε αρκετά νωρίτερα. 

                                                           
38

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 251-255. 
39

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 258-259. 
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Στην αρχή της αποικιοκρατικής περιόδου που γνώρισε η χώρα, τη µεγάλη 

δεξαµενή εργατικού δυναµικού αποτελούσαν οι Ινδιάνοι. Από το 1850 και µετά 

άρχισαν να καταφθάνουν στην περιοχή Αφρικανοί δούλοι. Η δουλεία 

καταργήθηκε πολύ αργότερα, µε το «χρυσό νόµο» του 1888. Η Βραζιλία ήταν η 

τελευταία αµερικανική χώρα στην οποία έγινε κατάργηση της δουλείας. Οι 

Πορτογάλοι άποικοι είχαν προσανατολίσει την τοπική οικονοµία προς την 

κατεύθυνση της εξαγωγής αγροτικών προϊόντων. Εκτός από την αγροτική 

παραγωγή, η βραζιλιάνικη γη προµήθευε τους κατακτητές και µε χρυσό.  

Η δηµοκρατική διακυβέρνηση της χώρας διακόπηκε τρεις φορές από 

στρατιωτικές δικτατορίες. Το 1930-1934, το 1937-1945 κάτω από το Ζετούλιο 

Βάργκας και το 1964-1985 κάτω από µια διαδοχή στρατηγών. 

Μέχρι το 1870 οι διαµάχες της πολιτικής εξουσίας µε την Καθολική 

Εκκλησία, τους ιδιοκτήτες των δούλων και το στρατό αποδυνάµωσαν σηµαντικά 

τον αυτοκρατορικό έλεγχο. Η ολιγαρχική εξουσία έπαψε να ασκείται µόνο από 

τον περίγυρο του αυτοκράτορα και επεκτάθηκε και σε άλλους κοινωνικούς 

πυλώνες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ευρύτερα λαϊκά στρώµατα κατάφεραν να 

εκφραστούν. Επιπροσθέτως, η εξουσία άρχισε να ασκείται περισσότερο 

περιφερειακά µε αποτέλεσµα το σύστηµα διακυβέρνησης να τείνει να γίνει 

οµοσπονδιακό. Το µακρύ διάστηµα µέχρι την έκλειψη του ολιγαρχισµού 

ξεκίνησε το 1920 µε ενδιάµεσο σταθµό την επανάσταση του 1930. Η ολιγαρχία 

έσπασε µε την επέµβαση του στρατού και ο λαϊκισµός αναπτύχθηκε σε κατοπινό 

στάδιο. Σε αυτό το διάστηµα τέθηκε τέρµα στην αυτονοµία των περιφερειών που 

ευνοούσε την αγροτική ολιγαρχία, ο στρατός οργανώθηκε σε εθνική βάση, νέοι 

άνδρες µπήκαν στην πολιτική και συγκεντροποιήθηκε το κράτος µε αποτέλεσµα 

να αυξηθεί η παρέµβασή του.40 Το εργατικό κίνηµα, εδώ, παρέµενε κατά κανόνα 

εξασθενηµένο και δεν µπόρεσε να κάνει κάτι για να αποτρέψει τη δικτατορία του 

1964. Παρ` όλες τις εµφανείς αδυναµίες του λαϊκού κινήµατος, µετά τη 

δικτατορία του 1964 άρχισαν να διαπλάθονται συνειδήσεις που θα βοηθήσουν η 

καθεµία ξεχωριστά και όλες µαζί στην εδραίωση της δηµοκρατίας και την 

ψήφιση του σηµερινού οµοσπονδιακού συντάγµατος το 1988. 

                                                           
40

 Βλ. στο ίδιο σ. 65. 
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Γ. Χιλή 

Οµοίως µε τις χώρες που εξετάσαµε προηγουµένως (Αργεντινή, 

Βραζιλία), και η Χιλή βρέθηκε κάτω από αποικιακή κατοχή. Οι Ισπανοί έγιναν 

κύριοι της περιοχής το 16ο αιώνα. Βέβαια, αυτή η κατάκτηση δεν έγινε εύκολα, 

καθώς ο τοπικός πληθυσµός προέβαλλε σθεναρή αντίσταση. Κατά την 

αποικιοκρατία η οικονοµία αναπτύχθηκε µε πολύ αργούς ρυθµούς. Στηριζόταν 

στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, εξόρυξη χαλκού). 

Αυτές τις εργασίες τις πραγµατοποιούσαν οι ιθαγενείς µε εξουθενωτικό τρόπο. 

Στο κοινωνικό πεδίο άρχισε σταδιακή να αναπτύσσεται µια αντίθεση ανάµεσα 

στη µητροπολιτική Ισπανία και την ανώτερη τάξη των γεννηµένων στη Χιλή 

Ισπανών. Η αντιπαράθεση που παρατηρήθηκε δηµιούργησε της συνθήκες για τη 

µετάβαση στη µετα-αποικιακή περίοδο. 

Η Χιλή ανεξαρτητοποιήθηκε το 1818. Η οικογενειοκρατία και η 

επέµβαση της Καθολικής Εκκλησίας στα κοινά ταλάνιζαν την κοινωνία µέχρι ο 

εκάστοτε πρόεδρος να ενισχύσει σηµαντικά τη θέση και την εξουσία του και το 

πολιτικό σύστηµα να αρχίσει να φιλελευθεροποιείται. Οι µόνοι που δεν είδαν 

την πολιτική τους επιρροή να µειώνεται ήταν οι γαιοκτήµονες. Ο εµφύλιος 

πόλεµος που ξέσπασε στα τέλη του 19ου αιώνα οδήγησε στην εκχώρηση 

εξουσιών από τον πρόεδρο στο κοινοβούλιο. Όπως στη Βραζιλία, έτσι και στη 

Χιλή η επέµβαση του στρατού το 1924 έγινε ο καταλύτης της πτώσης της 

ολιγαρχικής πολιτικής. Μέχρι το 1932 που η χώρα σταθεροποιήθηκε 

κοινοβουλευτικά, µε ισχυρό κοµµατικό σύστηµα
41, πέρασε από τη δίνη 

διαδοχικών πραξικοπηµάτων και αντιπραξικοπηµάτων. Αλλά και αργότερα δεν 

εξέλειπαν ανεπιτυχείς απόπειρες στρατιωτικής εξέγερσης και ισχυρή έµµεση 

επιρροή από το στρατό επί των πολιτικών πραγµάτων. 

Στη Χιλή δε συναντάµε κοινότητες µικρο-ιδιοκτητών γης σε µεγάλη 

κλίµακα µε αποτέλεσµα οι αγρότες να µην οργανώνονται πολιτικά. Αυτό 

υποβοηθήθηκε από την ανοχή που επέδειξαν πολιτικές δυνάµεις των πόλεων 

στην κυριαρχία των γαιοκτηµόνων, ακόµη και µέχρι τα µισά του 20ου αιώνα.42 

Παρά τις λαϊκιστικές τάσεις που εµφανίστηκαν η σχετική αυτονοµία και δύναµη 

του εργατικού κινήµατος δεν άφησε µεγάλα περιθώρια για ανάπτυξη λαϊκισµού 

                                                           
41

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 177-179. 
42

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 189-190. 
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από τα πάνω.43 Η ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος είχε ξεκινήσει από την 

επαρχία αφού εκεί βρίσκονταν τα ορυχεία χαλκού και τα πεδία νιτρικού 

άλατος.44 Αλλά ούτε και εδώ ο καταλύτης των αλλαγών ήταν το εργατικό 

κίνηµα. Έτσι, ο Εργατικός Κώδικας του 1924 ήρθε να αποδυναµώσει ακόµη 

περισσότερο το κίνηµα µε την επιβολή οικονοµικής εξάρτησης από το κράτος45, 

ανάθεση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων σε κάθε εργοστασιακό σωµατείο 

ξεχωριστά και προνοµιακή µεταχείριση των υπαλληλικών σωµατείων σε σχέση 

µε αυτά των χειρωνακτών. Ο εναγκαλισµός της Χιλής από τις Η.Π.Α έγινε πιο 

σφιχτός µετά το Β` Παγκόσµιο Πόλεµο.46 Το πρότυπο της καθοδηγούµενης 

ενάντια στον κοµµουνισµό δηµοκρατίας έπαιρνε σάρκα και οστά.47 

Η άνοδος του σοσιαλιστή Αλιέντε στην εξουσία της Χιλής έδειξε ένα µη 

ένοπλο δρόµο για την εφαρµογή του σοσιαλισµού, τις εθνικοποιήσεις και τη 

δηµιουργία κοινωνικής ιδιοκτησίας.48 Ο Αλιέντε ήταν πολιτικά φιλελεύθερος και 

δεν επεδίωξε δικτατορία του προλεταριάτου ή άλλη µορφή ολοκληρωτικού 

αριστερού καθεστώτος. Αυτή η διαδροµή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η οικονοµική 

κρίση που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται από το 1967 εντάθηκε εξαιτίας της 

διαφυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό και της πτώσης των επενδύσεων. Με αυτόν 

τον τρόπο η Χιλιανή οικονοµία µπήκε σε πτωτική τροχιά, η παραγωγή 

µειωνόταν και η ανεργία αυξανόταν. Ο Αλιέντε προσπάθησε να τονώσει τις 

δηµόσιες επενδύσεις και εφάρµοσε επεκτατική οικονοµική πολιτική. Στα 

προβλήµατα της οικονοµίας ήρθαν να προστεθούν οι εντάσεις στις εξωτερικές 

σχέσεις της χώρας, µε πρώτες αυτές µε τις ΗΠΑ. Η απειλή των συµφερόντων 

των Ηνωµένων Πολιτειών είχε ως αποτέλεσµα την προσπάθεια της ανατροπής 

του προέδρου της Χιλής. Μυστικές υπηρεσίες, δηµοσιογράφοι και διπλωµάτες 

καλλιεργούσαν ένα αρνητικό προφίλ για τον Αλιέντε τόσο στο εσωτερικό της 

χώρας όσο και στο εξωτερικό. Η πόλωση που δηµιουργήθηκε έφερνε πολλές 

φορές σε σύγκρουση τους υποστηρικτές και τους αντιπάλους του προέδρου. 
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 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 67-68. 
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 Βλ. στο ίδιο σ. 118. 
45

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 121-122. 
46

 Βλ. στο ίδιο σ. 272. 
47

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 273-274. 
48

 Harnecker M. Πραγματοποιώντας το Αδύνατο, Η Αριστερά στο κατώφλι του 21
ου

 αιώνα, Εκδόσεις 

Οδυσσέας, Αθήνα 2007, σ. 72. 
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Ο Αλιέντε δολοφονήθηκε το 1973, οπότε και επιβλήθηκε δικτατορία, η 

οποία διήρκησε συνολικά δεκαεπτά χρόνια. Η Χιλή του δικτάτορα Πινοσέτ ήταν 

η πρώτη χώρα στην οποία εφαρµόστηκε συστηµατικά ο νεοφιλελευθερισµός49. 

Αυτό, όπως σηµειώνει ο Έρικ Χόµπσµπαουµ, καταδεικνύει ότι δεν είναι 

αναγκαία η δηµοκρατία και ο πολιτικός φιλελευθερισµός για την εφαρµογή του 

οικονοµικού φιλελευθερισµού. 

Η δικτατορία του Πινοσέτ ήταν µία προσωποπαγής δικτατορία. Ας 

σηµειώσουµε εδώ πως τα προσωποπαγή καθεστώτα αποτελούν τη µία κατηγορία 

δικτατοριών. Η άλλη κατηγορία εφαρµόζει συλλογική στρατιωτική κυβέρνηση.50 

Στην κυβέρνηση εκπροσωπούνται και τα τρία σώµατα ενόπλων δυνάµεων: ο 

στρατός ξηράς, η αεροπορία και το ναυτικό. 

Η δηµοκρατία αποκαταστάθηκε το 1990, αν και ο Πινοσέτ συνέχισε να 

παραµένει αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων. Έκτοτε οι κυβερνήσεις και οι 

πρόεδροι εναλλάσσονται οµαλά στην εξουσία. Η κοινωνία δύναται να επιλέγει 

τους καταλληλότερους και αξιότερους να την κυβερνήσουν. 

 

Δ. Κοινά στοιχεία στην εξέλιξη των κρατών 

Η εκβιοµηχάνιση ήταν µία διαδικασία που µετέβαλε τις δοµές της 

οικονοµίας. Αυτή η αλλαγή µε τη σειρά της επηρέασε και τις κοινωνικές δοµές. 

Η εκβιοµηχάνιση ξεκίνησε ήδη από το 19ο αιώνα ως συµπλήρωµα του εµπορίου 

και για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών των πόλεων και επεκτάθηκε 

µετά τον Α` Παγκόσµιο Πόλεµο.51 Μέχρι την ύφεση του 1929 είχε παρατηρηθεί 

µεγάλη ανάπτυξη των παραδοσιακών βιοµηχανιών που απαιτούσαν σχετικά 

απλή τεχνολογία.52 Η εκβιοµηχάνιση πραγµατοποιούνταν κυρίως για την 

υποκατάσταση των εισαγωγών. Στην ανάπτυξη των βιοµηχανιών βοήθησαν οι 

υποδοµές που υπήρχαν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα.53 Οι οικονοµίες έπαψαν 

να έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό εξαιτίας της µείωσης των εξαγωγών (άρα 

και του απαιτούµενου συναλλάγµατος για εισαγωγές), του διευρυµένου 

χάσµατος αγροτικών και βιοµηχανικών προϊόντων και της παγκόσµιας 
                                                           
49

 Βλ. στο ίδιο σ. 179. 
50

 Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες, οπ.αν.παρ. σ. 128. 
51

 Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια, οπ.αν.παρ. σ.σ. 101-102. 
52

 Βλ. στο ίδιο σ. 102. 
53

 Βλ. στο ίδιο σ. 103. 
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οικονοµικής κρίσης του 1929,54 η οποία µείωσε δραµατικά τις εξαγωγές και 

αύξησε την ανεργία. Η εργατική τάξη που διαµορφώθηκε βαθµιαία από την 

ανάπτυξη της βιοµηχανίας δεν είχε πολλά περιθώρια πολιτικής χειραφέτησης και 

παρέµβασης, σε ένα επόµενο στάδιο, αφού το κράτος είχε διογκωθεί, 

παρεµβατικά και κατασταλτικά.55 Για παράδειγµα, οργάνωσε νέα συνδικάτα για 

να αντιπαρατεθεί στα ελεγχόµενα από σοσιαλιστές και κοµµουνιστές 

παλαιότερα.56 Η µεσαία τάξη σχηµατοποιήθηκε καλύτερα και αποτελούνταν από 

ελεύθερους επαγγελµατίες, υπαλλήλους και µικρούς εµπόρους.57 

Η υποκατάσταση των εισαγωγών συνεχίστηκε µετά το Β` Παγκόσµιο 

Πόλεµο, ενώ η οικονοµική άνοδος ευνοούσε και αυτή, τη βιοµηχανία.58  Όµως 

κατά τις δεκαετίες του `50 και του `60 αυτό το οικονοµικό µοντέλο εξάντλησε τη 

δυναµική του και απαιτούνταν βάθεµα της βιοµηχανικής παραγωγής και αύξηση 

των εξαγωγών. Αυτό καθίστατο δύσκολο από τη διάρθρωση του δευτερογενούς 

τοµέα, τη µικρή παραγωγικότητα του πρωτογενούς (εξαιτίας των γαιοκτηµόνων 

που εµπόδιζαν τον εκσυγχρονισµό)59 και την υπερδιόγκωση του τριτογενούς. Η 

κρίση εκδηλώθηκε µε τη µορφή στασιµοπληθωρισµού και ελλείµµατος στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Κατά τη δεκαετία του `60 αυξήθηκαν οι 

επενδύσεις ξένου κεφαλαίου στις Αργεντινή και Χιλή στους τοµείς των διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών και της βαριάς βιοµηχανίας, και της βιοµηχανίας και της 

χηµικής βιοµηχανίας αντίστοιχα.60 Η έλλειψη µιας σχετικά ανεξάρτητης 

τεχνολογικής βάσης και βιοµηχανιών παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών 

δηµιούργησε δυσκολίες σε περιόδους ταχύτατης τεχνολογικής ανάπτυξης.61 Μια 

ακόµη δυσκολία ήταν ότι η εκβιοµηχάνιση εµφανιζόταν περιορισµένη σε σχέση 

µε το ποσοστό των εργαζοµένων που απασχολούνταν σε καπιταλιστικές 

επιχειρήσεις και άνιση σε σχέση µε την ετερογένεια του βιοµηχανικού τοµέα και 

όλων των οικονοµικών τοµέων µεταξύ τους. Το παραπάνω πρόβληµα 

µεταφράζεται σε εισοδηµατικές ανισότητες62, οι οποίες µε τη σειρά τους 
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 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 104-105. 
55

 Βλ. στο ίδιο σ. 109. 
56

 Βλ. στο ίδιο σ. 118. 
57

 Ο Τρίτος Κόσμος, Πολιτική, Κοινωνία, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, οπ.αν.παρ. σ. 155. 
58

 Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια, οπ.αν.παρ. σ. 193. 
59

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 196-197. 
60

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 199-200. 
61

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 204-208. 
62

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 211-212. 
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βοηθούν, αν όχι προκαλούν τη ριζοσπαστικοποίηση των µαζών. Βέβαια, η 

µετάφραση της ριζοσπαστικοποίησης σε επαναστατική διάθεση προϋποθέτει 

περιοχές πυκνοκατοικηµένες όπου η κεντρική εξουσία δεν µπορεί να 

επιβάλλεται εύκολα.63 Τέτοιες περιοχές δεν απαντώνται στις Χιλή και 

Αργεντινή. 

Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, πως και η βιοµηχανική αστική τάξη των 

κρατών αυτών είχε σχέση εξάρτησης µε το κράτος σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό σε 

σύγκριση µε δυτικές χώρες,64 στις οποίες οι ανώτερες τάξεις µπορούσαν να 

ελέγχουν τις πολιτικές αποφάσεις χωρίς να εµπλέκονται άµεσα στη νοµή της 

εξουσίας. 

Ο στρατός άρχισε να λαµβάνει αναβαθµισµένο ρόλο από την 

επαγγελµατοποίησή του και µετά, δηλαδή από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 

20ου αιώνα. Η ισχύς του ρόλου του ήταν αντιστρόφως ανάλογη της ικανότητας 

των ολιγαρχικών δυνάµεων να οργανώνονται και να εντάσσονται επιτυχώς στο 

κοµµατικό σύστηµα,65 διότι όποτε το επιτύγχαναν αυτό, δεν επιθυµούσαν 

εµπλοκή του στρατού στην πολιτική καθώς δεν τους ήταν χρήσιµη στην 

εξυπηρέτηση των συµφερόντων των ξένων δυνάµεων και της ανώτερης εθνικής 

αστικής τάξης. Ποτέ, πάντως, η υπεροχή του στρατού δεν έγινε συντριπτική στις 

χώρες της ηµιπεριφέρειας.  

Την περίοδο από την παύση της αποικιοκρατίας και κυρίως από την 

εκβιοµηχάνιση µέχρι την εδραίωση των δηµοκρατικών θεσµών στις χώρες της 

Λατινικής υποηπείρου αυξανόµενη αστυφιλία. Η σηµασία του «εξαστισµού»  

έχει να κάνει όµως και µε το πότε ακριβώς κορυφώθηκε. Στη Βενεζουέλα, όπου 

ο «εξαστισµός» έλαβε χώρα µετά το 1950, το κοµµατικό σύστηµα είναι πολύ πιο 

ασταθές από ότι στην Αργεντινή και τη Χιλή.66 

Στην κάθετη και λαϊκιστική πολιτική κινητοποίηση και συσσωµάτωση 

των µαζών πρέπει να προσθέσουµε και το γεγονός του αποκλεισµού 

οργανωµένων οµάδων και κοµµάτων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν απειλή 

για το σύστηµα και να ενισχύσουν τις οριζόντιες µορφές πολιτικής 
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 Βλ. στο ίδιο σ. 217. 
64

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 130-131. 
65

 Βλ. στο ίδιο σ. 182. 
66

 Βλ. στο ίδιο σ.σ. 218-220. 
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εκπροσώπησης.67 Στην ηµιπεριφέρεια δεν έχουµε κοινωνία πολιτών, πολιτικά 

κόµµατα και συνδικαλισµό ισχυρά, αλλά σαφώς υπάρχουν και τη διακρίνουν 

από τον Τρίτο Κόσµο.68 Βέβαια οι µάζες δεν έγινε δυνατό να ελεγχθούν καθώς η 

πολιτικοποίησή τους εξαιτίας της ανισοκατανοµής του πλούτου εντεινόταν.69 Τα 

ταυτόχρονα προβλήµατα οικονοµικής και πολιτικής κατανοµής έφεραν 

προβλήµατα σε όλο το σύστηµα.70 Η ριζοσπαστικοποίηση των µαζών και στις 

πόλεις και στην ύπαιθρο (µετά την εξασθένιση των συντηρητικών ελέγχων) 

έκανε τις κυρίαρχες τάξεις και το στρατό να νιώθουν πως απειλούνται.71 Αυτό δε 

σηµαίνει όµως πως η µάζες έφτασαν στο ανώτερο επίπεδο της ουσιαστικής 

απειλής ανατροπής του πολιτικού συστήµατος ή της διαφύλαξης των 

δηµοκρατικών κατακτήσεων από τις δικτατορίες. 

Η οικονοµική εξάρτηση της Λατινικής Αµερικής από τις ΗΠΑ την 

περίοδο του `50 και `60 ήταν πολύ µεγάλη. Εκµεταλλευόµενες την οικονοµική 

επιρροή οι ΗΠΑ ήθελαν να χωρίσουν την υποήπειρο σε µικρά και αντίπαλα 

µεταξύ τους στρατόπεδα72, προφανώς για να τα ελέγχουν εύκολα. Οι Ηνωµένες 

Πολιτείες έβρισκαν πρόθυµους συµµάχους στα πρόσωπα των ανθρώπων των 

ανώτερων αστικών τάξεων των χωρών της Λατινικής Αµερικής. Παρόλη τη 

διάθεση και τη βοήθεια που προσέφεραν στις ντόπιες αστικές τάξεις, αυτές δεν 

επιθυµούσαν κανέναν εκσυγχρονισµό για να µην διακινδυνεύσουν τα κεκτηµένα 

τους.73 

Βέβαια, η ιστορία της Λατινικής Αµερικής είναι γεµάτη από εξεγέρσεις 

που δεν µπορούν να διαγραφούν από τον ενδοτισµό κάποιων κυβερνητών κατά 

την περίοδο που αναφέρεται παραπάνω. Στο Περού, αξίζει να σηµειώσουµε τη 

στρατιωτική αντιιµπεριαλιστική κυβέρνηση που πήρε την εξουσία µε 

πραξικόπηµα το 1968 και προχώρησε σε εθνικοποιήσεις, συνδιοικήσεις των 

επιχειρήσεων από τους εργαζοµένους και δηµιουργία κοινωνικής ιδιοκτησίας.74 

Η περουβιανή επαναστατική διαδικασία τερµατίστηκε το 1975 µε το πέρασµα 
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 Βλ. στο ίδιο σ. 222. 
68

 Βλ. στο ίδιο σ. 225. 
69

 Βλ. στο ίδιο σ. 227. 
70

 Βλ. στο ίδιο σ. 229. 
71

 Βλ. στο ίδιο σ. 234. 
72

 Πραγματοποιώντας το Αδύνατο, Η Αριστερά στο κατώφλι του 21
ου

 αιώνα, οπ.αν.παρ. σ. 49. 
73

 Βλ. στο ίδιο σ. 53. 
74

 Βλ. στο ίδιο σ. 70. 
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της εξουσίας στο συντηρητικό στρατηγό BermÚdez. Προοδευτικοί στρατιωτικοί 

κατέλαβαν την εξουσία και στον Παναµά το 1968 και έλαβαν παρόµοια µέτρα. 

Οι δικτατορίες των δεκαετιών του 1960 και 1970 εκπροσωπούσαν 

περισσότερο «τεχνοκρατικές τροµοκρατίες» και είχαν στόχο την 

αποπολιτικοποίηση της κοινωνίας στο όνοµα της οικονοµικής οµαλότητας.75 

Μπορούµε να συνοψίσουµε την ιδεολογία τους στο τρίπτυχο «Θεός - Πατρίδα - 

Ιδιοκτησία». Το στοιχείο αυτό τις κάνει να διαφέρουν από τις περισσότερο 

«πολιτικές» δικτατορίες που γνώρισε η Ευρώπη και η χώρα µας. Σε περιόδους 

που δεν υπήρχαν δικτατορίες, το ρόλο της αποπολιτικοποίησης και της εγγύησης 

της οικονοµικής οµαλότητας έπαιζε ο γραφειοκρατικός αυταρχισµός. 

Επιπροσθέτως, η γραφειοκρατία µετέφερε τις κρατικές κοινωνικές δαπάνες σε 

υποδοµές που εξυπηρετούσαν τις ξένες επενδύσεις (Καρντόσο).76 Οι 

κατασταλτικοί µηχανισµοί συνεχίζουν να είναι ισχυροί. Αλλά, σύµφωνα µε τον 

Στεπάν, ο γραφειοκρατικός αυταρχισµός δεν αποτελεί τύπο κράτους αλλά 

κορπορατιστικό µοντέλο.77 

Κατά µία άλλη άποψη, οι δικτατορίες αποτέλεσαν το ενδιάµεσο στάδιο 

στη µετάβαση στη µετα-αποικιακή κατάσταση.78 Φυσικά, οι θέσεις κλειδιά 

καταλαµβάνονται µε βάση τη θέση των ατόµων στη στρατιωτική ιεραρχία και τη 

στάση που τηρούν απέναντι στο καθεστώς και όχι ανάλογα µε τη µόρφωση, τις 

ικανότητες και τις δεξιότητές τους.79 Με αυτόν τον τρόπο η αποτελεσµατικότητα 

και η αποδοτικότητα του κρατικού µηχανισµού παρουσιάζονται µειωµένες. 

Στις περισσότερες χώρες η µετάβαση από την περίοδο των δικτατοριών 

στη δηµοκρατία πραγµατοποιήθηκε οµαλά. Οι λαοί βιώνουν δηµοκρατικά 

καθεστώτα και οµαλές εναλλαγές των κοµµάτων στην εξουσία. Η κοινωνία των 

πολιτών αποκτάει βάθος µε την επανασύσταση των συνδικάτων και άλλων 

µαζικών οργανώσεων. Πάντως, αδυναµίες στην επαρκή αντιπροσώπευση όλων 

των πληθυσµιακών στρωµάτων εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά το πλαίσιο 

δοµών, θεσµών και κινηµάτων µπορούν να συµβάλλουν στη µείωση του 

προβλήµατος. 
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 Κράτος και Πολιτική Θεωρία, οπ.αν.παρ. σ.σ. 277-278. 
76

 Βλ. στο ίδιο σ. 279. 
77

 Βλ. στο ίδιο σ. 281. 
78

 Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες, οπ.αν.παρ. σ. 125. 
79

 Βλ. στο ίδιο σ. 127. 



26 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Η κοινωνίες, είτε ως έθνη είτε ως κοινότητες προσπαθούν διαχρονικά να 

οργανώνονται µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Κι αυτό για να καλύπτουν τις 

ανάγκες των µελών τους στο µέγιστο βαθµό µε το βέλτιστο τρόπο. Ο σκοπός 

αυτός προσεγγίζεται µε τη δηµιουργία θεσµών, µε πιο σηµαντική αυτήν των 

κρατικών θεσµών. Σε έναν κόσµο-µοντέλο το κράτος θα έπρεπε να αντλεί την 

εξουσία από το λαό, να την ασκεί υπέρ αυτού και να ελέγχει τα άτοµα και τις 

πράξεις τους σύµφωνα µε το κοινό καλό. Πολλές φορές, όµως, η 

πραγµατικότητα διαφέρει. Κράτος και κοινωνία ανταγωνίζονται στον έλεγχο της 

εξουσίας, καθώς το πρώτο τείνει να αυτονοµηθεί από τη δεύτερη. Σχεδόν πάντα 

η βούληση της κοινωνίας δεν είναι ενιαία. Τάξεις, συµφέροντα και οργανώσεις 

προσπαθούν να επηρεάσουν το κράτος να λαµβάνει αποφάσεις προς όφελός 

τους. Άλλες πάλι φορές, ξένες δυνάµεις συνεργάζονται µε ανώτερες τάξεις και 

χρησιµοποιούν τον κρατικό µηχανισµό αναπτυσσόµενης χώρας για την 

προώθηση των δικών τους συµφερόντων. Και όταν κάτι τέτοιο δεν µπορεί να 

γίνει µε τους δηµοκρατικούς θεσµούς σε ισχύ, τους αδρανοποιούν και 

επιβάλλουν ή υποκινούν δικτατορίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα για το 

τελευταίο αποτελούν οι χώρες της Λατινικής υποηπείρου.  

Γενικά, η Λατινική Αµερική αναπτύσσεται γύρω από το 

βορειοαµερικανικό πόλο της παγκόσµιας οικονοµίας.80 Το γεγονός ότι βρίσκεται 

αρκετά κοντά στην υπερδύναµη δίνει στις Ηνωµένες Πολιτείες ένα ακόµα 

κίνητρο, εκτός των πρώτων υλών και των αναπτυσσόµενων αγορών που 

διαθέτει, να επιθυµούν τον έλεγχό της. Ο κόσµος µας αναπτυσσόταν και 

συνεχίζει να αναπτύσσεται. ∆ιαφορετικές χώρες παρουσιάζουν διαφορετικούς 

βαθµούς και ρυθµούς ανάπτυξης. Είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, το ερώτηµα γιατί 

ανακύπτουν αυτές οι διαφορές από περιφέρεια σε περιφέρεια και από κράτος σε 

κράτος. Πώς συνδέεται η ανάπτυξη µε την έννοια του κράτους και της 

κοινωνίας; Και συγκεκριµένα συνδέεται η κρατική και κοινωνική δοµή των 

χωρών της Λατινικής Αµερικής µε την ανάπτυξή τους; 
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 Πραγματοποιώντας το Αδύνατο, Η Αριστερά στο κατώφλι του 21
ου

 αιώνα, οπ.αν.παρ. σ. 172. 
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Έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες που προσπαθούν να περιγράψουν τον 

τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ανάπτυξη στις αναπτυσσόµενες χώρες και τα 

αποτελέσµατα που οι διαφορετικές προσεγγίσεις µπορούν να φέρουν. Τέτοιες 

είναι οι θεωρίες της Οικονοµικής Μεγέθυνσης, του εκσυγχρονισµού, ο 

µαρξισµός και η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση. 

Η θεωρία της Οικονοµικής Μεγέθυνσης
81 στηρίζεται στους οικονοµικούς 

δείκτες, κυρίως του κατά κεφαλήν εισοδήµατος αλλά είναι δύσκολο να 

καταδείξει την ισορροπία αυτής της ανάπτυξης. Αρκετές φορές είναι δύσκολο οι 

οικονοµικοί δείκτες να παρουσιάσουν την απόκλιση των άκρων της κοινωνίας, 

των πλουσιότερων και των φτωχότερων στρωµάτων. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις 

υπάρχει τόσο αυξηµένη παραοικονοµία που το αριθµητικό αποτέλεσµα 

εµφανίζεται αλλοιωµένο. Η Οικονοµική Μεγέθυνση δεν παύει, όµως, να συνιστά 

ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στη µελέτη των κοινωνιών, αρκεί να συνδυάζεται 

και µε άλλες επιστηµονικές προσεγγίσεις. Μία από αυτές µας λέει ακριβώς πως 

η Αύξηση της Ευηµερίας συνδέεται µε την Ανθρώπινη Ανάπτυξη αλλά όχι 

γραµµικά. Το εισόδηµα είναι µέσο για την επίτευξη ευηµερίας αλλά δεν αποτελεί 

την ίδια την ευηµερία.82 Η έκθεση των Ηνωµένων Εθνών για την Ανθρώπινη 

Ανάπτυξη ορίζει την Ανάπτυξη  ως διαδικασία διεύρυνσης των επιλογών των 

ανθρώπων, καταρχάς στους τοµείς της µακροηµέρευσης, της µόρφωσης και του 

αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Ο Εκσυγχρονισµός βρίσκεται στην πλευρά 

των αντιλήψεων της ανάπτυξης µε οικονοµικό και αριθµητικό προσανατολισµό. 

Ένα από τα βασικά ζητήµατα του κεφαλαίου είναι η Εξάρτηση των 

χωρών της περιφέρειας από αυτές του κέντρου. Οι λόγοι για τους οποίους 

δηµιουργήθηκε αυτή η εξάρτηση και τρόποι µε τους οποίους θα αντιµετωπιστεί 

θα επιχειρήσουµε να παρουσιαστούν στη συνέχεια. Η Εξάλειψη της Εξάρτησης 

ήταν ο στόχος µαρξιστών θεωρητικών για τις τρίτες χώρες, και αφορούσε και 

στα εσωτερικά ζητήµατα της οικονοµίας, της δηµοκρατίας και της ανάπτυξης 

και στη θέση ισχύος των χωρών στο παγκόσµιο γίγνεσθαι. Χειρότερη µοίρα 

µεταξύ των εξαρτηµένων κρατών έχουν τα κράτη των αποικιών. Όπως σηµειώνει 

ο Chandra, οι µητροπόλεις δεν αρκούνται απλά στο να προσποριστούν οφέλη 

από τις αποικίες. Στοχεύουν στο να υποτάξουν ολόκληρη την οικονοµική δοµή 
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και το κράτος της αποικίας στις επιδιώξεις τους.83 Για το σκοπό αυτό όλες οι 

κοινωνικές τάξεις που υπάρχουν στην αποικία βρίσκονται κάτω από τη 

µητροπολιτική καπιταλιστική τάξη. 

Ο ∆ιαλεκτικός Μετασχηµατισµός περιγράφει τη σχέση της παράδοσης 

και των ιδιαίτερων συνθηκών των κοινωνιών µε τους σύγχρονους θεσµούς και 

προσπαθεί να εξετάσει τον Εκσυγχρονισµό µέσα από το πρίσµα αυτό.84 Η 

∆ηµιουργία Ικανοτήτων και η Ανάπτυξη από το λαό επικεντρώνεται στη 

συµµετοχή των πολιτών στον πυρήνα της διαδικασίας της ανάπτυξης ως 

αυτοσκοπό και όχι απλά ως µέσο για την ανάπτυξη.85 Μόνο όταν ο λαός 

καθίσταται κοινωνός της εξέλιξης η ανάπτυξη αποκτάει βάσεις στέρεες και 

γίνεται αυτοτροφοδοτούµενη. Η σηµασία που δίνεται στη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

έχει αρχίσει να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. Τα προβλήµατα αυτά έχουν αποκτήσει τέτοια µορφή και ένταση 

που απειλούν να σταµατήσουν την ανάπτυξη ολόκληρης της ανθρωπότητας άπαξ 

δια παντός.  

Ένα ακόµα σηµαντικό ζήτηµα που ανακύπτει στις µέρες µας είναι το 

δίλληµα µεταξύ Ανάπτυξης-Ελευθερίας και Ασφάλειας. Η Ανάπτυξη συνδέεται 

µε την Ασφάλεια µε ανταγωνιστικό τρόπο, αφού η καθεµιά χρειάζεται 

οικονοµικούς πόρους. Βέβαια, κανένας δεν µπορεί να καρπωθεί την ανάπτυξη 

χωρίς να είναι ελεύθερος να το κάνει.86 Το ζητούµενο είναι να βρίσκουµε την 

ισορροπία, τη «χρυσή τοµή». Τέλος, η Ανάπτυξη ως Ιστορία είναι µια 

προσέγγιση της σύγχρονης κοινωνικής ανθρωπολογίας και υποστηρίζει ότι η 

ανάπτυξη αντικατοπτρίζει την ιστορία του κάθε λαού, δεν µπορεί να επιβληθεί 

και η κατανόηση και ο σεβασµός των διαφορών µπορούν να βοηθήσουν τους 

λαούς στην ανάπτυξη όπως την επιθυµούν. 

Τα οικονοµικά της ανάπτυξης προσεγγίζονται από τους δοµιστές 

οικονοµολόγους που θεωρούν πως οι βασικές οικονοµικές δοµές δεν µπορούν να 

αλλάξουν εύκολα µέσω της συσσώρευσης κεφαλαίου, της παραγωγής και της 

κατανάλωσης, τους νεοκλασικούς οι οποίοι θεωρούν τις οικονοµικές δοµές πιο 

ευπροσάρµοστες και τους εκσυγχρονιστές οι οποίοι βρίσκονται κάπου ανάµεσα 
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στις δύο προηγούµενες προσεγγίσεις.87 Η κατανόηση των βασικών τους 

απόψεων µας βοηθά να περιγράψουµε το οικοδόµηµα της οικονοµίας και να 

σκιαγραφήσουµε το εποικοδόµηµα του κράτους και της κοινωνίας, και τελικά 

τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η Ανάπτυξη λαών και πολιτών στη 

Λατινική Αµερική. 

 

Η γέννηση των θεωριών της Εξάρτησης 

Πριν αναφερθούµε στις υπόλοιπες θεωρίες της ανάπτυξης θα 

ξεκινήσουµε από τις θεωρίες της εξάρτησης των χωρών της περιφέρειας από 

αυτές του κέντρου. Αυτές βρίσκονται στον πυρήνα των αναζητήσεων του γιατί 

κάποιες χώρες έχουν υπαναπτυχθεί. Ποιες είναι οι αιτίες της άνισης ανάπτυξης 

που παρατηρείται; Το παραπάνω ερώτηµα απασχολήσει εξίσου πολιτικούς και 

επιστήµονες. Υπάρχουν δύο γενικές προσεγγίσεις της υπανάπτυξης. Η 

νεοφιλελεύθερη εντοπίζει τα αίτια σε ενδογενείς παράγοντες, στα στοιχεία της 

οικονοµίας και της κοινωνίας των χωρών της περιφέρειας. Σε αντίθετη 

κατεύθυνση κινείται η µαρξιστική θεώρηση, η οποία «ενοχοποιεί» εξωτερικούς 

ως προς την υπαναπτυσσόµενη χώρα παράγοντες, µε κορυφαίο τον ιµπεριαλισµό 

των χωρών του κέντρου. Πάντως, και οι δύο προσεγγίσεις συµφωνούν πως η 

καπιταλιστική ανάπτυξη µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στις υπανάπτυκτες 

χώρες, καθώς αυτές οι χώρες βρίσκονται σε ένα µεταβατικό στάδιο, από την 

προ-καπιταλιστική στην καπιταλιστική κοινωνία.88 Οι νεοµαρξιστές (είτε της 

εξάρτησης είτε του ιµπεριαλισµού) διαφέρουν στο ότι υποστηρίζουν πως η 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τρίτος κόσµος δεν αποτελεί ένα µεταβατικό 

προς τον καπιταλισµό στάδιο αλλά µια παράλληλη µε τον καπιταλισµό του 

κέντρου και διαρκή διαδικασία. 

Η εκσυγχρονιστική θεωρία έχει ως στόχο την κοινωνική αλλαγή στις 

υπανάπτυκτες χώρες, µέσα από την εξάπλωση κεφαλαίων, τεχνολογίας και 

σύγχρονων θεσµών και την ενσωµάτωση των χωρών αυτών στην παγκόσµια 

οικονοµία. Η κριτική στον εκσυγχρονισµό εντοπίζεται στο ότι ενδέχεται να µη 

λάβει υπ` όψιν του τα στοιχεία της κοινωνίας πριν επιβάλλει αλλαγές σε αυτήν. 
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Από την άλλη, η ιδεατή κατάσταση στην οποία προσβλέπει ίσως να µην 

επιτευχθεί ποτέ. Σε αρκετές περιπτώσεις υπανάπτυκτων κρατών παρατηρείται το 

φαινόµενο του δυϊσµού, κατά τη διάρκεια του οποίου υπάρχει διαχωρισµός 

ανάµεσα στο µοντέρνο-εκσυγχρονισµένο και το παραδοσιακό-στάσιµο κοµµάτι 

της οικονοµίας και κατ` επέκταση της κοινωνίας. Ο δυϊσµός µπορεί να 

ευδοκιµήσει σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας ή σε διαφορετικούς τοµείς 

της οικονοµίας της. Ο Μυρντάλ διαχώρισε το Βορρά από το Νότο και o 

Friedmann τον πυρήνα (ενν. το µεγάλο αστικό κέντρο ενός κράτους) από την 

περιφέρεια, δίνοντας αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα περιφερειακού δυϊσµού. 

Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση δέχεται το εξωτερικό εµπόριο των 

αναπτυγµένων χωρών σαν ένα µέσο για την ανάπτυξή τους. Η εξειδίκευση σε 

τοµείς στους οποίους θα ήταν αποδοτική η κάθε χώρα θα αύξανε την 

παραγωγικότητα και θα οδηγούσε στην ανάπτυξη. Όπως, όµως, υποστηρίζουν οι 

µαρξιστές οικονοµολόγοι, κάτι τέτοιο δε συµβαίνει καθώς µε το διεθνές 

ελεύθερο εµπόριο έχουµε µεταφορά υπεραξίας προς τον ανεπτυγµένο κόσµο. 

Αιτία για αυτό είναι η διαφορά στους µισθούς και την αγοραστική δύναµη που 

έχουν τη βάση τους στη µεγάλη απόκλιση της παραγωγικότητας της εργασίας 

στη µονάδα του χρόνου, καθώς και στο πλεονάζον εργατικό δυναµικό. Η 

συνεχής επιδείνωση των όρων εµπορίου για τις υπανάπτυκτες χώρες έχει σα 

συνέπεια τη µείωση των εξαγωγών και την αύξηση των εισαγωγών. 

Η µη-ανάπτυξη κάποιων χωρών σε σχέση µε κάποιες άλλες απασχόλησε 

το Μαρξ ο οποίος θεωρούσε πως η καπιταλιστική ανάπτυξη θα εξαπλωθεί αργά 

η γρήγορα παντού. Και αυτό θα ήταν το µεταβατικό στάδιο για το πέρασµα στο 

σοσιαλισµό. Οι λόγοι για τους οποίους αυτό δε συνέβη απασχολούν τους 

θεωρητικούς του ιµπεριαλισµού και τους νεοµαρξιστές. Οι θεωρητικοί του 

ιµπεριαλισµού περιγράφουν πώς ο ανεπτυγµένος κόσµος εκµεταλλεύεται τις 

αγορές που «ανοίγουν» στον αναπτυσσόµενο, πρώτες ύλες και εργατική δύναµη 

για να αποκοµίζει όλο και µεγαλύτερο ποσοστό κέρδους και να συσσωρεύει 

κεφάλαιο. Για την επιτυχία του, ο ιµπεριαλισµός βασίστηκε στην πολιτική 

επιρροή και την υποτέλεια του αναπτυσσόµενου κόσµου στον αναπτυγµένο. Οι 

παραπάνω διαδικασίες είχαν ως αποτέλεσµα, εκτός της άνισης ανταλλαγής 

πρώτων υλών µε έτοιµα προϊόντα, τη συνεχή αύξησης του δηµόσιου χρέους των 

καθυστερηµένων χωρών, η οποία µε τη σειρά της διαιώνιζε την πολιτική και 
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οικονοµική τους υποτέλεια. Στην υποτέλεια συνέβαλλαν και συµβάλλουν οι 

ανώτερες τάξεις του υποανάπτυκτου κράτους. 

Οι νεοµαρξιστές επικεντρώθηκαν στην επίδραση του ιµπεριαλισµού στην 

ανάπτυξη των καθυστερηµένων κρατών.89 Το παραγόµενο πλεόνασµα στις 

τελευταίες µεταφέρονταν στο εξωτερικό. Έτσι, δεν καθίστατο δυνατή µια 

πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου η οποία µε τη σειρά της θα επέτρεπε πιο 

δυναµική ανάπτυξη. Όσο κεφάλαιο παρέµενε στη χώρα και στα χέρια των 

µεγαλοκτηµατιών και των εµπόρων ξοδευόταν κυρίως σε µη παραγωγικές 

δραστηριότητες. Το υπόλοιπο µικρό κοµµάτι προτιµούσε το γρήγορο κέρδος και 

τις µεγάλες αποδόσεις από τη µακροπρόθεσµη επένδυση στο δευτερογενή τοµέα 

της οικονοµίας. Η βιοµηχανία ελέγχεται από ξένες µονοπωλιακές επιχειρήσεις. 

Το αποτέλεσµα των παραπάνω διεργασιών είναι η οικονοµία να µην µπορεί να 

περάσει από το στάδιο του εµπορικού καπιταλισµού σε αυτό του βιοµηχανικού 

καπιταλισµού, δηλαδή σε ένα υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Στο κοινωνικό 

πεδίο ανελίσσονται οι έµποροι, οι µεγαλοκτηµατίες και οι ντόπιοι ιδιοκτήτες 

µονοπωλίων. Η κρατική διοίκηση δυσλειτουργεί εξαιτίας των υπεράριθµων 

προσλήψεων που επιτρέπουν τη διασφάλιση οικονοµικών συµφερόντων στη 

σφαίρα της πολιτικής. Νεοµαρξιστές όπως ο Baran, βγάζουν το πόρισµα πως 

τελικός στόχος του ιµπεριαλισµού είναι η διατήρηση των παραδοσιακών δοµών 

στον Τρίτο Κόσµο και η εµπόδιση της ανάπτυξής του. Αυτή είναι και η 

βασικότερη διαφορά τους από την κλασσική µαρξιστική θεωρία η οποία πιστεύει 

στην «ιστορική προοδευτικότητα του καπιταλισµού». 

Όπως έχουµε δει, µια από τις βασικές αιτίες της άνισης ανάπτυξης είναι η 

µεταφορά αξίας από την περιφέρεια στο κέντρο. ∆εν είναι, όµως, µόνο αυτή. Η 

ανταλλαγή προϊόντων διαφορετικού βαθµού επεξεργασίας προκαλεί 

διαφορετικές επιδράσεις στο εσωτερικό του κέντρου και της περιφέρειας (spin-

off-effects). Εκτός από τον οικονοµικό τοµέα επηρεάζονται και άλλοι τοµείς, 

όπως ο πολιτικός και ο πολιτιστικός. Έτσι, οι Galtung και Senghaas µε τη σειρά 

τους προτείνουν την αποσύνδεση της περιφέρειας από το κέντρο και την 

επιδίωξη µιας αυτόνοµης ανάπτυξης.90  
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Οι θεωρίες της εξάρτησης έρχονται σα συνέχεια των θεωριών του 

ιµπεριαλισµού και ανήκουν στην κατηγορία των µαρξιστικών και των 

νεοµαρξιστικών θεωριών.  Αποτελούν το γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

µπορούν να ενταχθούν διάφορες περιπτώσεις, από τη Λατινική Αµερική µέχρι 

την Αφρική και την Ασία. Ερευνούν τις αιτίες της υπανάπτυξης στο εσωτερικό 

των χωρών από τη σκοπιά της περιφέρειας. 

Το άρθρο του Φρανκ για την «ανάπτυξη της υπανάπτυξης» εισήγαγε για 

πρώτη φορά το παράδειγµα της εξάρτησης. Ο Φρανκ υποστήριζε ότι ο δρόµος 

για την απόσπαση υπεραξίας είναι το εµπόριο. Η Λατινική Αµερική ήταν 

αναπόσπαστο µέρος του παγκόσµιου καπιταλιστικού συστήµατος91 και δεν 

έπρεπε να εξεταστεί έξω από αυτό. Ο Φρανκ όριζε το παγκόσµιο καπιταλιστικό 

σύστηµα ως πυραµίδα, µε τη βάση να αποτελείται από τους αγρ-εργάτες της 

περιφέρειας, την κορυφή από την παγκόσµια οικονοµική ελίτ και κάθε επίπεδο 

να συµπεριλαµβάνει τοπικά κέντρα συγκέντρωσης κεφαλαίου που «δούλευαν» 

για τα ανώτερά τους. Η πυραµίδα συνέδεε τα επίπεδα της µέσω του εµπορίου. Οι 

ιµπεριαλιστικές µητροπόλεις προάγουν το διεθνή καταµερισµό εργασίας.92  

Σήµερα, υπάρχει και η παράλληλη σύνδεση µέσω του παγκόσµιου 

χρηµατοοικονοµικού τοµέα. Και µάλιστα, είναι τόσο ισχυρή που δείχνει 

απαραίτητη για την επιβίωση του οικοδοµήµατος. Αυτό ανέδειξε και η 

πρόσφατη οικονοµική κρίση που ξεκίνησε από την πλασµατική ανάπτυξη του 

χρηµατοοικονοµικού τοµέα και επεκτάθηκε σε όλα τα επίπεδα, µε ακαθόριστο 

ακόµη το πλήθος και το µέγεθος των συνεπειών στην οικονοµία και στον ίδιο 

τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Για αυτόν το λόγο, ο Φρανκ προέκρινε την 

αποσύνδεση από την παγκόσµια αγορά. 

Σύµφωνα µε το Φρανκ, οι διαθέσιµοι πόροι ανέπτυξαν διαφορετικά τις 

διάφορες περιοχές. Αλλά πέρα από τους φυσικούς πόρους, η κοινωνική δοµή 

είναι πιο σηµαντική για την ανάπτυξη ή την υπανάπτυξη.93 Εξίσου σηµαντικό µε 

την κοινωνική δοµή είναι το αν στον οικονοµικό τοµέα η χώρα ελέγχει τη 

διαδικασία των εξαγωγών της, ή αν αντιθέτως έχει αφεθεί στα χέρια 
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ισχυρότερων κρατών. Σε καµία περίπτωση όµως δεν µπορούµε να συνάγουµε το 

συµπέρασµα πως αν η εξαγωγική διαδικασία ελέγχεται από τη χώρα που παράγει 

τα προς εξαγωγή αγαθά, η χώρα αυτή θα έχει ισχυρή ανάπτυξη και απουσία 

εξαρτήσεων. 

Τα αποτελέσµατα της εξάρτησης της Λατινικής Αµερικής ήταν η 

δηµιουργία κάθετης ταξικής δοµής. Για να ελεγχθεί πολιτικά η κοινωνία οι 

ανώτερες τάξεις χρησιµοποίησαν τις κυβερνήσεις και το κράτος. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα η υπανάπτυξη να επεκταθεί σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής 

ζωής. Ο Φρανκ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εξάρτηση προκαλείται 

εξωτερικά, δηλαδή από τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις, αλλά παράγεται εσωτερικά, 

από την εθνική αστική τάξη. Για αυτό το λόγο συµπλήρωσε τη θέση του για 

αποσύνδεση του τρίτου κόσµου από την παγκόσµια αγορά µε την προτροπή για 

ένοπλες σοσιαλιστικές επαναστάσεις. 

Ο Καρντόσο συµφώνησε µε το Φρανκ πως ανάπτυξη και υπανάπτυξη 

είναι δύο όψεις της παγκόσµιας καπιταλιστικής ανάπτυξης. Υποστήριξε πως οι 

εξωτερικοί παράγοντες µπορούν να έχουν πολύ διαφορετικές επιπτώσεις 

ανάλογα µε τις εσωτερικές συνθήκες που επικρατούν στις καθυστερηµένες 

χώρες.94 Οι εσωτερικές συνθήκες έχουν να κάνουν µε τις ταξικές συγκρούσεις ή 

συµµαχίες που αναπτύσσονται µέσα στην κοινωνία τις αναπτυσσόµενης χώρας 

και ανάµεσα στις τοπικές τάξεις και την αστική τάξη της µητρόπολης.95 Το 

ιστορικό κάθε χώρας καθορίζει την αντίδραση αυτής και του πληθυσµού της στις 

µεταβολές των γενικών συνθηκών. Πάντως διαχώρισε τη θέση του από το Φρανκ 

στο ότι µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και στην περιφέρεια, φυσικά εξαρτηµένη 

από το κέντρο. Φυσικά, η εξαρτηµένη ανάπτυξη δεν δύναται να λύσει τα 

προβλήµατα των πολιτών. 

 

Δομιστικές θεωρίες 

Προηγουµένως επικεντρωθήκαµε στις θεωρίες τις εξάρτησης και στον 

τρόπο µε τον οποίο περιγράφουν την κατάσταση στον αναπτυσσόµενο κόσµο. 

Στη συνέχεια θα δούµε τις γενικές αρχές θεωριών που επηρέασαν σηµαντικά την 
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οργάνωση της οικονοµίας και της κοινωνίας. Οι δοµιστές και οι νεοδοµιστές, οι 

νεοµαρξιστές και οι µετα-µαρξιστές ασχολήθηκαν περισσότερο από τα υπόλοιπα 

ρεύµατα µε τις χώρες της περιφέρειας και της ηµι-περιφέρειας.  

Οι δοµιστές ενδιαφέρονταν πρωτίστως για το µετασχηµατισµό των 

κοινωνιών της Λατινικής Αµερικής.96 Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε την 

εκβιοµηχάνιση που θα ανέπτυσσε τα µικρά µεγέθη των αγορών και θα 

προσέλκυαν κεφάλαια, καθώς είναι γνωστό πως τα κεφάλαια ψάχνουν αποδόσεις 

και ευκαιρίες που µεγιστοποιούνται σε ικανού µεγέθους αγορες. Η πορεία ήταν η 

µεταφορά εργατικού δυναµικού στις πιο παραγωγικές δραστηριότητες, πράγµα 

µε το οποίο συµφωνούσαν και οι θεωρητικοί της µεγέθυνσης και αυτοί του 

εκσυγχρονισµού, και η αύξηση των µισθών στο σύγχρονο τοµέα για να αυξηθεί 

µε τη σειρά της η συνολική αγοραστική δύναµη. Η εκβιοµηχάνιση δεν ήταν 

δυνατό να στηριχθεί στη διεθνή ζήτηση και τις εξαγωγές. ∆εν µπορούσαν να 

στηριχθούν µόνο στις εξαγωγές πρώτων υλών διότι ήδη από το 19ο αιώνα οι 

τιµές τους άρχιζαν να µειώνονται. Παρόλη την αύξηση της παραγωγικότητας, τα 

κέρδη και τις αυξήσεις των µισθών τις καρπώνονταν οι βιοµηχανικές χώρες 

εξαιτίας των ισχυρών εργατικών κινηµάτων. Αυτό ήταν άλλο ένα στοιχείο που 

ανεδείκνυε την αναγκαιότητα της εκβιοµηχάνισης. Οι αναπτυσσόµενες χώρες 

έπρεπε να ξεκινήσουν την εκβιοµηχάνιση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γιατί οι 

όροι εµπορίου διαρκώς επιδεινώνονταν. Η όλη διαδικασία όφειλε να λάβει χώρα 

µε την αρωγή του κράτους για την αντιµετώπιση του διεθνούς ανταγωνισµού 

(βιοµηχανικός προγραµµατισµός). 

Τις δεκαετίες του `60 και του `70 πολλές χώρες της Λατινικής Αµερικής 

εφάρµοσαν τις δοµιστικές προσεγγίσεις, υποκαθιστώντας τις εισαγωγές 

καταναλωτικών αγαθών, δηµιουργώντας κοινωνικές υποδοµές (υγεία, παιδεία), 

προστατεύοντας τις επιχειρήσεις από το διεθνή ανταγωνισµό. (Μια άλλη 

στρατηγική υποκατάστασης εισαγωγών θα µπορούσε να είναι και η άµεση 

οργάνωση κρατικής βαριάς βιοµηχανίας, όπως συνέβη στη Βραζιλία).97 ∆εν 

µπόρεσαν, όµως, να προχωρήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο υποκατάστασης 

εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών και διαρκών καταναλωτικών αγαθών διότι 

αντιµετώπιζαν έλλειψη κεφαλαίων και τεχνογνωσίας. Για να µειώσουν τα 
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ογκούµενα ελλείµµατα προσπάθησαν να αυξήσουν τις εξαγωγές, αλλά και πάλι 

αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα αφού οι επιχειρήσεις δεν ήταν 

προετοιµασµένες να ανταπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισµό. Αλλά και η όποια 

διαδικασία εκβιοµηχάνισης δεν ωφέλησε όλα τα πληθυσµιακά στρώµατα.98 

Μέσα από τη συνειδητοποίηση των παραπάνω η δοµιστική θεωρία 

άρχισε να τροποποιείται από τους νεοδοµιστές, οι οποίοι επιθυµούσαν πιο 

υποβοηθητικό ρόλο για το κράτος καθώς και τη δηµιουργία µιας επιχειρηµατικής 

τάξης που θα ανταγωνίζονταν µε αξιώσεις στις διεθνείς αγορές και κατά 

συνέπεια θα αύξανε τις εξαγωγές. Ο Μυρντάλ συµπεριέλαβε στην ανάλυσή του 

και µη οικονοµικές µεταβλητές για να δείξει ότι δεν είναι µόνο το κεφάλαιο που 

πρέπει να υπάρχει σε µια οικονοµία για να αυξηθεί το προϊόν της.99 Υποστήριζε 

ότι ο αγροτικός τοµέας θα µπορούσε να απορροφήσει κοµµάτι των ανέργων και 

να διαχύσει την ανάπτυξη σε ευρύτερα πληθυσµιακά σύνολα, αλλά µόνο µε 

µεταρρυθµίσεις όπως η αναδιανοµή της γης, που θα αύξαναν την αποδοτικότητα 

και την παραγωγικότητα του τοµέα (στηριγµένη στον αγροτικό τοµέα 

εκβιοµηχάνιση). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θεωρούσε την ανάπτυξη της 

οικονοµίας και την επίτευξη κοινωνικής ισότητας συµβατά γεγονότα. Από τους 

λατινοαµερικανούς δοµιστές επηρεάστηκαν οι νέο-µαρξιστικές θεωρίες για την 

ανάπτυξη και την εξάρτηση της περιφέρειας από το κέντρο.100 

 

Νέο-μαρξιστές 

Η υπεραξία στις αναπτυσσόµενες χώρες κατευθυνόταν στους 

γαιοκτήµονες µέσω της γαιοπροσόδου, στους δανειστές µέσω των τόκων, στους 

εµπόρους και από το βιοµηχανικό τοµέα στους κεφαλαιοκράτες.101 Αυτές οι 

ευνοηµένες κατηγορίες δεν είχαν συµφέρον να εκβιοµηχανιστούν οι οικονοµίες. 

Ο Μπάραν προτείνει ως απάντηση την ελεγχόµενη από το κράτος βαριά 

βιοµηχανία η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη και άλλων τοµέων της 

βιοµηχανίας, θέτοντας σε κίνηση τον τροχό της οικονοµικής ανάπτυξης.  
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Η στρέβλωση στην παραγωγή και η εξάρτηση δίνουν το πλεονέκτηµα 

στις χώρες του κέντρου. Έτσι, εξάγουν στις περιφερειακές χώρες κεφαλαιουχικό 

εξοπλισµό και αγαθά µαζικής κατανάλωσης και αγοράζουν φθηνή εργατική 

δύναµη και πρώτες ύλες.102 Σύµφωνα µε τον Εµµανουήλ, µεταφορά αξίας από 

την  περιφέρεια στο κέντρο γινόταν και µε την αγορά από τις υπανάπτυκτες 

χώρες προϊόντων που θα µπορούσαν να παραχθούν και στις αναπτυγµένες, αλλά 

µε υψηλότερο εργατικό κόστος. Με άλλα λόγια, πραγµατοποιείται µεταφορά 

πλεονάσµατος εξαιτίας της διαφοράς των τιµών των αγαθών. Όλα τα παραπάνω 

µοντέλα είναι αρκετά απλοποιηµένες περιγραφές που δεν µπορούν να ορίσουν τη 

συνθετότητα και τις διεργασίες στις χώρες του Τρίτου Κόσµου. 

Είναι γνωστές οι απόψεις του Λένιν για την εξάρτηση. (Οι θεωρίες της 

εξάρτησης αναπτύχθηκαν αναλυτικά παραπάνω, στο υποκεφάλαιο Η γέννηση 

των θεωριών της Εξάρτησης). Θεωρεί τον Ιµπεριαλισµό ως το ανώτατο στάδιο 

του καπιταλισµού. Η µείωση του ποσοστού κέρδους στις προηγµένες οικονοµίες 

οδηγεί τους καπιταλιστές στην αναζήτηση κερδών σε λιγότερο ανεπτυγµένες 

περιοχές.103 Και κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συµβεί αν µαζί µε τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες του κεφαλαίου δεν επεκταθεί και ο 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Ο σηµαντικότερος, όµως, λόγος της 

ιµπεριαλιστικής – επεκτατικής πολιτικής στην οικονοµία είναι ο ανταγωνισµός 

στον αγώνα για την ηγεµονία. Από την άλλη πλευρά, νεοµαρξιστές όπως ο 

Warren θεωρούν άκρως θετική την παρέµβαση του καπιταλισµού στις 

αναπτυσσόµενες χώρες καθώς αναπτύσσονται οι παραγωγικές και εργατικές 

δυνάµεις για τη µετάβαση στο σοσιαλισµό.104 Οι Λένιν και Roy συµφωνούσαν 

ότι στις χώρες στις οποίες οι κοµµουνιστές είχαν επιβάλλει την κυριαρχία τους 

στο εργατικό κίνηµα, µπορούσαν οι µάζες των αγροτών να περάσουν στο 

σοσιαλισµό χωρίς να περάσουν από το καπιταλιστικό στάδιο.105 Αυτό έρχεται σε 

αντιπαράθεση µε τις απόψεις για το υποχρεωτικό πέρασµα από το στάδιο του 

καπιταλισµού πριν την έλευση του σοσιαλισµού. 
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Σύµφωνα µε το Βάλερσταϊν, οι χώρες χωρίζονται σε αυτές του κέντρου, 

σε χώρες της ηµιπεριφέρειας και της περιφέρειας.106 Η µετακίνηση, όµως, µιας 

χώρας από τη µία κατηγορία στην άλλη έχει να κάνει περισσότερο µε τη φύση 

του παγκόσµιου συστήµατος παρά µε τις εσωτερικές τους δοµές. Αυτό το 

δικαιολογεί ο Βάλερσταϊν µε το επιχείρηµα πως όσο πιο ανίσχυρη είναι µια 

χώρα, τόσο πιο ευάλωτη καθίσταται στις εξωτερικές πιέσεις και περιορισµούς. 

Είναι, όµως, εφικτή η ανάπτυξη των χωρών του Τρίτου Κόσµου στις 

οποίες έχει εισαχθεί ο καπιταλισµός εκτός εξάρτησης; Ο Γουόρεν απαντάει 

θετικά στο ανωτέρω ερώτηµα. Θα υπάρξει, δηλαδή, ανάπτυξη εκτός εξάρτησης 

λόγω της φύσης του ίδιου του καπιταλισµού,107 ο οποίος ευνοεί τον άκρατο 

ανταγωνισµό µεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων και µεταξύ των χωρών του 

κέντρου. Βέβαια, µέχρι σήµερα δεν έχουν επαληθευτεί οι θεωρίες του καθώς, 

ακόµη και µε το στυγνό ανταγωνισµό (αν και όποτε υπάρχει) δεν υποσκάπτονται 

τα κοινά συµφέροντα της κατίσχυσης πάνω σε ασθενέστερες χώρες και 

αναπτυσσόµενες αγορές. Ο Γουόρεν υποστηρίζει τη θεωρία της εξάρτησης 

ανεστραµµένη, ότι δηλαδή οι παγκόσµια αγορά θα έβαζε σε κίνηση τη 

διαδικασία της ανάπτυξης. 

Οι µετα-µαρξιστές τείνουν να βλέπουν το ρόλο των κοινωνικών τάξεων 

στην ανάπτυξη ως ευκαιρίες και περιορισµούς παρά ως καθοριστικό 

παράγοντα.108 

Ο Ρέµερ προσπάθησε να περιγράψει τη δοµή µιας αναπτυσσόµενης 

κοινωνίας. ∆ιέκρινε πέντε τάξεις, ανάλογα µε το αν κατέχουν γη ή κεφάλαιο, αν 

εκµισθώνουν εργασία και αν εργάζονται για άλλους. Είναι οι γαιοκτήµονες ή 

αλλιώς εισοδηµατίες, οι πλούσιοι αγρότες και οι επιχειρηµατίες, οι µεσαίοι 

αγρότες/µικροί καπιταλιστές, οι φτωχοί αγρότες και µικροαστοί και τέλος, οι 

εργάτες.109 

Η βιοµηχανική δοµή είναι πολύ σηµαντική για την ανάπτυξη. Το 

διτοµεακό µοντέλο της καπιταλιστικής διαδικασίας παραγωγής περιλαµβάνει τον 

τοµέα παραγωγής κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και τον τοµέα παραγωγής 
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καταναλωτικών αγαθών.110 Κατά κανόνα, όποια οικονοµία εστιάζει στον πρώτο 

τοµέα απολαµβάνει ισχυρότερη ανάπτυξη σε σχέση µε κάποια που επενδύει στο 

δεύτερο. Πολύ σηµαντικό για τις χώρες, όµως, είναι το κατά πόσον οι 

βιοµηχανίες βρίσκονται υπό ξένο έλεγχο. Ακόµη, ο βαθµός εξάρτησης µιας 

περιφερειακής οικονοµίας αναφέρεται στο βαθµό που οι εισαγωγές που κάνει η 

χώρα είναι στρατηγικής σηµασίας για την αναπαραγωγή των κεφαλαίων. 

Φυσικά, σηµασία για την οικονοµική κατάσταση έχουν η ανταγωνιστικότητα 

των εξαγώγιµων προϊόντων και τα πιθανά ολιγοψώνια που ανακύπτουν. 

 

Ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

Πολυεθνικές ονοµάζονται οι επιχειρήσεις που εκτός από την 

πραγµατοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών, επεκτείνουν τις παραγωγικές τους 

δραστηριότητες και εκτός των εθνικών συνόρων της έδρας τους.111 Αυτός τους ο 

προσανατολισµός τις κάνει να συνδέουν το κέντρο µε την περιφέρεια και να 

µεταφέρουν ή να συγκεντρώνουν κεφάλαια. 

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είχαν και εξακολουθούν να έχουν ισχυρή 

επίδραση στις οικονοµίες των αναπτυσσόµενων χωρών, και µάλιστα σε πλήθος 

τοµέων, όπως σε αυτόν της µεταποίησης, των υποδοµών, των επιχειρήσεων 

κοινής ωφέλειας και των υπηρεσιών γενικότερα.112 Εκεί που διαφωνούν οι 

οικονοµολόγοι είναι στο πρόσηµο αυτής της επίδρασης. Οι νεοκλασικοί 

οικονοµολόγοι πιστεύουν πως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και όµιλοι βοηθούν 

στην ανάπτυξη των οικονοµιών και άρα έχουν καθαρή θετική επίδραση.113 

Αντίθετα, οι µαρξιστές εστιάζουν στις αρνητικές επιπτώσεις των πολυεθνικών 

τόσο σε επίπεδο οικονοµικό, όσο και κοινωνικό και τις θεωρούν κύριες µονάδες 

του σύγχρονου µονοπωλιακού καπιταλισµού.114 Σύµφωνα µε την άποψή τους οι 

πολυεθνικές επεκτείνουν απλά την εσωτερική αγορά των µητροπολιτικών χωρών 

στο εξωτερικό και χρησιµεύουν ως εργαλείο µεταφοράς κεφαλαίων από τον 
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υπανάπτυκτο στον ανεπτυγµένο κόσµο. Κάπου στη µέση τοποθετούνται οι 

οικονοµολόγοι της ανάπτυξης. 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί στέκονται στα θετικά του ρόλου των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και εκτιµούν πως αυτές µπορούν να βοηθήσουν τις 

χώρες υποδοχής. Καταρχάς, µε τα κεφάλαια που επενδύουν. Μπορούν επίσης, να 

εισάγουν τεχνογνωσία η οποία βρίσκεται σε έλλειψη. Έπειτα, έχουν πρόσβαση 

στα παγκόσµια δίκτυα διανοµής και έτσι έχουν την ευκαιρία και οι 

αναπτυσσόµενες χώρες να αυξήσουν τις εξαγωγές τους, πράγµα αναγκαίο για 

την οικονοµική ανάπτυξη ενός κράτους, τη µείωση των ελλειµµάτων του και σε 

ένα επόµενο στάδιο, την αποκόµιση πλεονάσµατος. Ακόµη, µε τις επενδύσεις 

που πραγµατοποιούν αυτές οι επιχειρήσεις, δηµιουργούνται νέες θέσεις 

απασχόλησης και µπορεί να µειωθεί η ανεργία. Τέλος, µπορούν να συµβάλλουν 

στη «διαφοροποίηση και την εµβάθυνση της βιοµηχανικής δοµής». Αυτό δε 

σηµαίνει ότι το αποτέλεσµα είναι πάντα θετικό για τις χώρες φιλοξενίας. Τις 

περισσότερες φορές δεν προσελκύουν νέα κεφάλαια στις χώρες υποδοχής αλλά 

«καταναλώνουν» τα λιγοστά που υπάρχουν εκεί και πλήττουν, έτσι, την τοπική 

βιοµηχανία. Είναι διαδεδοµένη η άποψη πως ο έλεγχος των πόρων και της 

συσσώρευσης κεφαλαίων µιας τυπικής πολυεθνικής επιχείρησης καθορίζονται 

από το εξωτερικό και όχι από την αναπτυσσόµενη χώρα στην οποία εδρεύουν οι 

θυγατρικές.115 Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µεταφορά πόρων και υπεραξιών από 

τις αναπτυσσόµενες στις ανεπτυγµένες οικονοµίες. Σε ό,τι αφορά στη µεταφορά 

τεχνολογίας, αυτή πραγµατοποιείται µε υψηλό κόστος. 

Όπως οι περισσότεροι θεσµοί και δοµές, έτσι και οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις δεν είναι εξ ορισµού «καλές» ή «κακές». Ο τρόπος µε τον οποίο θα 

λειτουργήσουν, τα αποτελέσµατα που θα φέρουν στην παγκόσµια οικονοµία και 

οι επιπτώσεις στους εργαζόµενούς τους και στις κοινωνικές σχέσεις και δοµές 

εξαρτώνται από τις προτεραιότητες των µετόχων τους και το πολιτικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο αναπτύσσονται και γιγαντώνονται. 
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Η αγροτική ανάπτυξη του τρίτου κόσμου 

Ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας προϋπήρξε των άλλων δύο, του 

βιοµηχανικού και αυτού των υπηρεσιών. Σήµερα δεν αποτελεί τη βάση των 

οικονοµιών, αλλά συµβάλλει στην ανάπτυξη των άλλων δύο τοµέων και 

επηρεάζει την κατανοµή των πολιτών γεωγραφικά. 

Ο αγροτικός τοµέας αποτέλεσε πηγή διαφωνιών µεταξύ των επιστηµόνων 

για το κατά πόσο συµβάλλει στην ανάπτυξη των οικονοµιών. Ο Κούζνετς 

θεωρούσε ότι ο αγροτικός τοµέας µε την αγοραπωλησία σε άλλους τοµείς 

εισροών και εκροών αντίστοιχα βοηθά στην ανάπτυξη.116 Με τη «συµβολή στους 

συντελεστές» παρείχε στους άλλους τοµείς πόρους που αξιοποιούνταν πιο 

αποτελεσµατικά και πιο αποδοτικά. Η µεγέθυνση του ίδιου του αγροτικού τοµέα 

ασφαλώς και µεγέθυνε την οικονοµία των αναπτυσσόµενων χωρών. Αυτό το 

τελευταίο ονοµάστηκε «συµβολή στο προϊόν». 

Κατά κανόνα παρατηρείται τεχνητή µικρή τιµή των αγροτικών προϊόντων 

και υψηλότερη των βιοµηχανικών για να υπάρχει µεταβίβαση αξίας από τον 

αγροτικό στο βιοµηχανικό τοµέα, του οποίου η ανάπτυξη πιστεύεται ότι είναι 

υψηλότερη. Αυτό δε συµβαίνει µόνο σε αναπτυσσόµενες οικονοµικές δοµές 

αλλά και σε ήδη αναπτυγµένες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μια ανάλογη µεταφορά αξίας από τον αγροτικό προς τους υπόλοιπους τοµείς 

µπορεί να επιτευχθεί από το κράτος µε το εργαλείο της φορολογίας. Αν η 

φορολογία του αγροτικού τοµέα είναι λιγότερο ανταποδοτική προς αυτόν, 

ευνοούνται άλλοι οικονοµικοί τοµείς.117 Οι παραπάνω πολιτικές µειώνουν την 

απασχόληση και τη συµβολή του αγροτικού τοµέα στο συνολικό Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). 

Τα µέσα αγροτικά εισοδήµατα ανέρχονται, περίπου, στο ένα τρίτο των 

εισοδηµάτων των αστικών κέντρων.118 Αυτό είναι απότοκο της µεταφοράς 

πόρων που περιγράφεται παραπάνω, από τον αγροτικό στον αστικό τοµέα 

παραγωγής. 
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Οι οικονοµολόγοι της ανάπτυξης απέδειξαν τον υψηλό βαθµό συσχέτισης 

της µεγέθυνσης του αγροτικού και του βιοµηχανικού τοµέα και ως εκ τούτου 

υποστήριξαν την άποψη να µην αποµυζείται ο αγροτικός τοµέας σε βάρος του 

βιοµηχανικού, καθώς αυτό αργά ή γρήγορα θα προκαλέσει γενικότερη ανάσχεση 

της ανάπτυξης.119 Επίσης, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του 

αγροτικού τοµέα για να µειωθεί η φτώχια µεταξύ των µικρών αγροτών και των 

ακτηµόνων. 

Έτσι, τέθηκε το πρόβληµα της µεγέθυνσης του αγροτικού προϊόντος. Ο 

Σουλτζ προέκρινε ως µοναδικό τρόπο για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής 

την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, στην οποία τεχνολογία πρόσβαση θα είχαν οι 

περισσότεροι αγρότες.120 Βέβαια, µπορούν να πραγµατοποιηθούν και θεσµικές 

µεταρρυθµίσεις, όπως είναι η αναδιανοµή της γης. Αρκετοί µελετητές 

υποστηρίζουν πως υπάρχει αντίστροφη σχέση µεταξύ µεγέθους ιδιοκτησίας και 

παραγωγής ανά µονάδα έκτασης.121 Αυτό ενισχύει την άποψη περί αναδιανοµής 

της γης στους ακτήµονες. Πάνω σε αυτό το επιχείρηµα στηρίζεται η πολιτική 

αναδιανοµής της γης που εφαρµόζει η Βενεζουέλα σε όσες εκτάσεις παραµένουν 

ακαλλιέργητες και ανεκµετάλλευτες. Άλλοι βέβαια υποστηρίζουν πως η σχέση 

µεγέθους ιδιοκτησίας και παραγωγικότητας δεν είναι γραµµική αλλά έχει τη 

µορφή καµπύλης σχήµατος U. Πέρα από ένα όριο µόνο η παραγωγικότητα θα 

αρχίσει να µειώνεται. 

Επιπλέον διευκολύνσεις που πρέπει να δοθούν στον αγροτικό τοµέα για 

να αυξήσει την παραγωγικότητά του αποτελούν η άµεση υποστήριξη των µικρών 

αγροτών, η πρόσβασή τους στις πιστωτικές αγορές και η δηµιουργία 

συνεταιριστικών ενώσεων. Ο κίνδυνος για µεγάλες διακυµάνσεις στην αγροτική 

παραγωγή εξαιτίας καιρικών συνθηκών και όλο και συχνότερα εµφανιζόµενων 

ακραίων φαινοµένων καθιστά απαραίτητη την πίστωση στο µικροκαλλιεργητή. 

Το τελευταίο διάστηµα έχουν διατυπωθεί αρκετές προτάσεις για τη 

διαφοροποίηση των καλλιεργειών µε στόχο υψηλότερες αποδόσεις. Μια από 

αυτές, η «πράσινη επανάσταση» στη γεωργία, ορίζεται ως η εισαγωγή νέων 

ποικιλιών υψηλών αποδόσεων σε βασικές καλλιέργειες (σιτάρι, ρύζι). Αν 
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επιτύχουν, αυξάνουν την παραγωγικότητα και την απασχόληση, αξιοποιούν 

αποτελεσµατικά το κεφάλαιο και τη γη και τέλος, βοηθούν στην αυτάρκεια και 

τις εξαγωγές των χωρών. Για να πετύχει η «πράσινη επανάσταση» θα πρέπει να 

συνδυάζεται µε τις αγροτικές µεταρρυθµίσεις. Ειδάλλως, θα µπορούν να 

επωφεληθούν από αυτή µόνο οι µεγάλοι αγρότες. 

 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

Στην όλη συζήτηση για την ανάπτυξη και τις κατάλληλες αναπτυξιακές 

πολιτικές για τον Τρίτο Κόσµο και ειδικότερα τη Λατινική Αµερική θα πρέπει να 

συµπεριλάβουµε τα όλο και οξύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Αυτά 

αναλύονται σε προβλήµατα που δηµιουργεί ο υπερπληθυσµός και η µόλυνση του 

περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της αποδάσωσης και της ερηµοποίησης 

εδαφών. 

Η συνεχής αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού, ιδίως των 

αναπτυσσόµενων χωρών, έχει φέρει στα όρια τους τα αποθέµατα πρώτων υλών 

και απόδοσης της γης. Αν και τεχνολογικές αλλαγές µπορούν και αυξάνουν την 

παραγωγικότητα βραχυπρόθεσµα, είναι διαδεδοµένο στους επιστήµονες πως 

µακροπρόθεσµα ο πλανήτης θα φτάσει σε κορεσµό. 

Η µόλυνση του περιβάλλοντος µπορεί να επιταχύνει την εξάντληση των 

φυσικών πόρων. Αυτό συµβαίνει µε την αχρήστευση των ήδη υπαρχόντων 

εξαιτίας της µόλυνσης τους και µε τη σπατάλη που πραγµατοποιείται για την 

ανάσχεση των συνεπειών της µόλυνσης. Οι αναπτυσσόµενες χώρες είναι πιο 

ευάλωτες από τις ανεπτυγµένες καθώς τα περιθώρια επιβίωσης είναι 

περιορισµένα. Ακόµη και µικρές µειώσεις στη σοδειά έχουν  καταστροφικές 

συνέπειες στην κοινωνία και την οικονοµία.122 

Οι ασταθείς κοινωνικές δοµές των περιφερειακών χωρών δύναται να 

επηρεαστούν από τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η µόλυνση των 

περιορισµένων σε χρήση φυσικών πόρων, οι ασθένειες του πληθυσµού καθώς 

και οι απουσία αντιµετώπισης των άµεσων, τουλάχιστο, συνεπειών των ανωτέρω 

προβληµάτων εµποδίζει τις προοπτικές ανάπτυξης, οικονοµικής και κοινωνικής, 

των χωρών του τρίτου κόσµου. 
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Το στοίχηµα στον τοµέα του περιβάλλοντος συµπυκνώνεται σε δύο 

λέξεις: βιώσιµη ανάπτυξη. Ως τέτοια ορίζεται η οικονοµική ανάπτυξη που δε 

γίνεται σε βάρος των επόµενων γενεών. Περιλαµβάνει τη χρησιµοποίηση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και φυσικών πόρων, την ελάχιστη δυνατή 

µόλυνση του περιβάλλοντος και την πρόβλεψη για τις ανάγκες των επόµενων 

γενιών. Το ζητούµενο είναι η οικονοµική ανάπτυξη να συµβαδίζει µε την 

προστασία του περιβάλλοντος και όχι να γίνεται σε βάρος του. 

Ένα ακόµη ερώτηµα που τίθεται είναι πώς θα ρυθµιστεί η βιώσιµη 

ανάπτυξη; Θα είναι το κράτος, αυτό που θα σχεδιάσει και θα επιβάλλει τον τύπο 

της ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος ή η αγορά µε την 

αυτορρύθµισή της και τις τιµές που δίνει στα διάφορα αγαθά και φυσικούς 

πόρους θα φέρει µια επιθυµητή ή έστω ανεκτή ισορροπία; Μέχρι σήµερα έχει 

αποδειχθεί πως µε την κυριαρχία των νόµων της αγοράς δεν έχει προστατευτεί το 

περιβάλλον επαρκώς. Το βραχυπρόθεσµο κέρδος που προκρίνεται από πολλούς 

επιχειρηµατίες και διευθύνοντες συµβούλους έχει µειώσει τη σηµασία του 

µακροπρόθεσµου οφέλους επιχείρησης και κοινωνίας, της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και του «κέρδους» του κοινωνικού συνόλου. Η εγγύηση του κράτους 

στην ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι 

επαρκής. Τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα, σήµερα, είναι 

παγκόσµια και χρειάζονται διακρατική και ίσως υπερ-κρατική αντιµετώπιση. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η υπερθέρµανση του πλανήτη 

εξαιτίας της έκλυσης στην ατµόσφαιρα αερίων του θερµοκηπίου. Αν και δεν 

ευθύνονται όλες οι χώρες, το γεγονός ότι τις επηρεάζει τώρα και πολύ 

περισσότερο στο µέλλον, τις παρέχει το δικαίωµα να οργανώσουν ένα σύστηµα 

παγκόσµιας επιβολής ποινών και κυρώσεων για τη µείωση του προβλήµατος. 

Ένα τέτοιο σύστηµα αποτελεί το χρηµατιστήριο των ρύπων όπου κάθε χώρα 

είναι υποχρεωµένη να αγοράζει τη δυνατότητα να εκλύει ρύπους πέραν όσων 

δικαιούται. Το µέλλον θα δείξει κατά πόσον αυτό ή παρόµοιο σύστηµα θα φέρει 

αποτελέσµατα. 
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Πολιτική ανάπτυξη και κράτος 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα των χωρών της περιφέρειας που τις 

οδηγεί στην υπανάπτυξη είναι ο ρόλος των πολιτικών τους συστηµάτων. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του κλασικού πολιτικού εκσυγχρονισµού, τις δεκαετίες 

του 1960 και του 1970, τα πολιτικά συστήµατα στη Λατινική Αµερική ήταν 

υπανάπτυκτα και προσκολληµένα στις παραδόσεις.123 Έπρεπε να εισαχθούν 

δυτικοί θεσµοί για να εκσυγχρονιστούν. Υποστηρίζουν πως για την υπανάπτυξη 

δεν ευθύνονταν οι βιοµηχανικές και αποικιακές χώρες, αλλά οι εσωτερικές τους 

δυναµίες. 

Τέσσερις βασικές διαδικασίες λαµβάνουν χώρα σε ένα πολιτικό 

σύστηµα: πολιτική κοινωνικοποίηση, πολιτική στράτευση, άρθρωση 

συµφερόντων (έκφραση αιτηµάτων στους διαµορφωτές αποφάσεων) και 

συνάθροιση συµφερόντων (όπου εκπεφρασµένα αιτήµατα συνδυάζονται µε 

προγράµµατα).124 Ένα πολιτικό σύστηµα κινδυνεύει µε κατάρρευση αν δεν 

εκπληρώνει σε ικανοποιητικό βαθµό τις παρακάτω πέντε κύριες λειτουργίες: την 

ικανότητα κινητοποίησης ανθρώπινων και φυσικών πόρων, την  ικανότητα 

γενικής ρύθµισης, την ικανότητα δίκαιης διανοµής αγαθών, υπηρεσιών και 

ευκαιριών, τον ισχυρό συµβολισµό και την ικανότητα ανταπόκρισης στις εισροές 

που δέχεται. Ως εισροές του συστήµατος λογίζονται τα αιτήµατα και η 

υποστήριξη που του παρέχονται, όπως αναπτύσσει ο Ίστον στο µοντέλο του. 

Οι αναπτυσσόµενες χώρες έχουν να αντιµετωπίσουν µια σειρά 

προκλήσεις που απορρέουν από τα µη ισχυρά πολιτικά τους συστήµατα. 

Καταρχάς, ένα αδύναµο πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί να δηµιουργήσει ένα 

ισχυρό κράτος, και ένα αδύναµο κράτος δεν µπορεί να διατηρήσει το υφιστάµενο 

πολιτικό σύστηµα. Έπειτα, το πρόβληµα της δηµιουργίας εθνικής συνείδησης 

και το ξεπέρασµα των διαφόρων τύπων διαχωρισµών. Τέτοιο πρόβληµα 

αντιµετώπισε στο παρελθόν η Βενεζουέλα µε την πολυφυλετική της σύνθεση. 

Όταν ξεπερνιόνται τα παραπάνω βασικά εµπόδια φτάνει η ώρα της 

κινητοποίησης των πολιτών για την υποστήριξη των πολιτικών και κοινωνικών 

διαδικασιών του κράτους. Τέλος, η επίτευξη αναδιανοµής υπέρ των 

ασθενέστερων θα βοηθήσει στην αποδοχή του συστήµατος, την πολιτική 
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στήριξη της κυβέρνησης και την οικονοµική και γενικότερη κοινωνική 

ανάπτυξη. 

Η θεωρία του διαλεκτικού εκσυγχρονισµού επισηµαίνει ότι η παράδοση 

δεν είναι απαραίτητο να εµποδίζει την ανάπτυξη. Πολλές φορές την υποβοηθά. 

Οι αναπτυσσόµενες κοινωνίες ακολουθούν διάφορους δρόµους ανάπτυξης 

προσδιορισµένους από τους παραδοσιακούς τους θεσµούς. Οι θεωρίες του 

διαλεκτικού εκσυγχρονισµού δεν είναι αµιγώς πολιτικές.125 Ασχολούνται µε τις 

ευρύτερες αλληλεπιδράσεις κράτους και κοινωνίας. 

Μπορεί να υπάρξει ισχυρό και συγχρόνως αποτελεσµατικό κράτος δίχως 

ανάπτυξη; Ο Χάντινγκτον τονίζει την αναγκαιότητα της συγκρότησης ισχυρού 

κράτους και γραφειοκρατίας πριν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.126 

Αυτό, βέβαια, ενέχει τον κίνδυνο έλλειψης δηµοκρατίας και δηµιουργίας 

αυταρχικού κράτους. 

Ο Άπτερ, κρατώντας ίσες αποστάσεις από τις θεωρίες του 

εκσυγχρονισµού και της εξάρτησης, εισάγει την έννοια της προδιάθεσης για 

βία.127 Αυτή η προδιάθεση δηµιουργείται όταν η καινοτοµία που λαµβάνει χώρα 

την περίοδο της ανάπτυξης παράγει κερδισµένους και χαµένους. Οι χαµένοι 

επιλέγουν ως µέσω αντίδρασης τη βία και βάζουν τα λεγόµενα κοινωνικά όρια 

στη µεγέθυνση. ∆εν αναγνωρίζουν το µονοπώλιο του κράτους στη 

νοµιµοποιηµένη χρήση βίας. 

Ένα ενδιαφέρον ερώτηµα που ανακύπτει κατά τη διάρκεια της µελέτης 

των πολιτικών θεωριών που αφορούν στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι κατά 

πόσον οι εξωτερικές ή οι εσωτερικές συνθήκες είναι αυτές που επηρεάζουν 

περισσότερο τη µορφή και τον τρόπο λειτουργίας τους; Φυσικά η απάντηση δεν 

µπορεί να είναι µονοσήµαντη. Και βέβαια µπορεί να διαφέρει από κράτος σε 

κράτος, από περιοχή σε περιοχή, από περίοδο σε περίοδο και ανάλογα µε τα 

ιδεολογικά εργαλεία του ερµηνευτή. Θεωρώ σε γενικές γραµµές και όσον αφορά 

τις χώρες της Λατινικής Αµερικής πως έχουµε περάσει από το στάδιο που οι 

εξωτερικές επιδράσεις και επιβουλές είχαν το πάνω χέρι µε τα κατευθυνόµενα 

πραξικοπήµατα και την οικονοµική κυριαρχία, σε ένα στάδιο στο οποίο οι 
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εσωτερικές διεργασίες και προσπάθειες κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής 

αυτάρκειας χαράσσουν το δρόµο. 

Οι θεωρίες των τάξεων και του κράτους υποστηρίζουν πως ο καθορισµός 

της µορφής του κράτους και του πολιτεύµατος πραγµατοποιείται κατά βάση από 

τις κοινωνικές τάξεις και το αποτέλεσµα του µεταξύ τους ανταγωνισµού καθώς 

και από στρατιωτικές και πολιτικές γραφειοκρατίες.128 Τον πιο σηµαντικό ρόλο 

από τις κοινωνικές οµάδες κατέχει η εθνική αστική τάξη. Ο ρόλος και η ισχύς 

της καθορίζουν τη µορφή του καθεστώτος.129 Ο Μουρ πηγαίνει ακόµη παραπέρα 

και αναλύοντας την επίδραση των τάξεων στο πολιτικό σύστηµα τονίζει ότι η 

ανάδυση και η διατήρηση της δηµοκρατίας εξαρτάται από την παρουσία ισχυρής 

αστικής τάξης. Βέβαια η αστική τάξη πρέπει να διοχετεύει την ισχύ της στη 

νοµοθετική και όχι τόσο στην εκτελεστική οργάνωση και εξουσία του κράτους, 

ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει κάποιας µορφής αυταρχικό καθεστώς. 

Οι Φρανκ και Αµίν θεωρούν τις αστικές τάξεις στις τριτοκοσµικές χώρες σχετικά 

αδύναµες, σε σχέση µε τις ιµπεριαλιστικές αστικές τάξεις. Αυτό ωθεί τις πρώτες 

στην ενίσχυση του τοπικού κράτους και έτσι αυτό τείνει να γίνει αυτόνοµο και 

ως ένα βαθµό, ανεξέλεγκτο.130 

Στις περιπτώσεις όπου οι κατώτερες τάξεις προσπαθούν και πιέζουν 

αποτελεσµατικά για την αύξηση του µεριδίου τους στον παραγόµενο πλούτο, 

έχει παρατηρηθεί η στροφή σε στρατοκρατικά καθεστώτα. Η κατάλυση κάθε 

έννοιας δηµοκρατίας βοηθάει στην κατίσχυση της αστικής τάξης ενάντια στην 

εργατική, και σε ένα δεύτερο επίπεδο στην ηγεµονία µέσα στην ίδια την 

άρχουσα τάξη του κοµµατιού της εκείνου που συνδέεται µε τον ιµπεριαλισµό.131 

Το κράτος προσπαθεί µε ποικίλους τρόπους να κατευθύνει την πολιτική 

ανάπτυξη στην κατεύθυνση που εξυπηρετεί καλύτερα τις άρχουσες τάξεις, ενώ 

την ίδια στιγµή διαδικασίες πολιτικής ανάπτυξης που πηγάζουν από τα κάτω 

τείνουν να το µεταβάλλουν. Ο Πουλαντζάς πιστεύει στον αγώνα για τον έλεγχο 

του κράτους και τη µετέπειτα χρησιµοποίησή του από την εργατική τάξη. Ο 

ίδιος, σε ότι αφορά στη Λατινική Αµερική αναφέρει πως η έννοια του έθνους 

λειτούργησε περισσότερο ως κατευναστική των κινηµάτων παρά για να 
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αποµονώσει το άτοµο από την τάξη του µέσω των πολιτικών δικαιωµάτων που 

του παρείχε.132 

Ο ρόλος του κράτους στην αναπτυξιακή διαδικασία 

Το κράτος, µε το δικαίωµα της νοµιµοποιηµένης χρήσης βίας που έχει 

κατακτήσει για τον εαυτό του, του δίνει τη δυνατότητα να ρυθµίζει 

αποφασιστικά την ανάπτυξη και το πρόσηµο το οποίο θα έχει, αν θα είναι 

δηλαδή θετική ή αν αντιθέτως θα µιλάµε για υπανάπτυξη. Έτσι, έχει καταστεί 

πεδίο συγκρούσεων µεταξύ της αστικής και της εργατικής τάξης για το ποιος θα 

το ελέγχει. Στις χώρες της περιφέρειας το κράτος ελέγχεται από την ανώτερη 

αστική τάξη καθώς και από την ιµπεριαλιστική αστική τάξη του κέντρου. Το 

ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι αν και σε ποιο βαθµό το κράτος µπορεί να είναι 

ανεξάρτητο από τα ταξικά συµφέροντα; 

Έχει αποδειχτεί ότι το κράτος και η γραφειοκρατία του µπορούν να είναι 

περισσότερο ανεξάρτητοι στις ανεπαρκώς βιοµηχανικές κοινωνίες και λιγότερο 

στις βιοµηχανικές χώρες.133 Αυτό συµβαίνει διότι στις βιοµηχανοποιηµένες 

κοινωνίες αυτή η εκβιοµηχάνιση έχει οδηγήσει στη δηµιουργία ισχυρών 

οικονοµικών οµάδων συµφερόντων, ως αντίβαρα στην κρατική εξουσία και 

επιβολή. Οι Κλαρκ και Ντίαρ όµως επισηµαίνουν πως το κράτος είναι αυτό που 

εξασφαλίζει τη διατήρηση του καπιταλισµού. Σύµφωνα µε τον Ροζενστάιν-

Ροντάν το κράτος και όχι η αγορά είναι αυτό που µπορεί να διασφαλίσει τη 

βέλτιστη κατανοµή των επενδύσεων στην οικονοµία.134 Οι µεµονωµένοι 

επενδυτές αποσκοπούν στη µεγιστοποίηση του ατοµικού τους κέρδους και όχι 

του κέρδους της κοινωνίας. Άλλωστε, η πραγµατοποίηση µεγάλων επενδύσεων 

υπερβαίνει πολλές φορές τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. 

Οι θεωρητικοί του προγραµµατισµού συγκλίνουν στο ότι δεν υπάρχει µια 

συγκεκριµένη θεωρία – «µπούσουλας» στην οποία µπορούν να στηριχτούν και 

να δουν αποτελέσµατα όλες οι αναπτυσσόµενες χώρες. Οι  γενικές κατευθύνσεις 

που δίνονται περιλαµβάνουν την εξέταση των αναγκών, των επιθυµιών και των 

δυνατοτήτων των χωρών και των πολιτών. Αυτός ο καθορισµός πρέπει να 

λαµβάνει χώρα στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
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συµµετοχή του πληθυσµού,135 γιατί οι κοινότητες γνωρίζουν καλύτερα τις 

ανάγκες τους αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες. Αν ο τοπικός πληθυσµός 

νιώσει συµµέτοχος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα συµβάλλει στην 

εφαρµογή αυτών των αποφάσεων. Ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος να απορριφθούν 

ως ξένο προς την κοινωνία σώµα. 

Κατά τον Μυρντάλ, µια παθογένεια που καλούνται να αντιµετωπίσουν τα 

αναπτυσσόµενα κράτη είναι η απροθυµία των κυβερνώντων να επιβάλλουν 

δεσµεύσεις στους κυβερνωµένους καθώς και η απροθυµία των κυβερνωµένων να 

συµµορφώνονται σε κανόνες.136 Αυτή η απουσία κανόνων στα «ήπια κράτη» 

ευνοεί τις ισχυρότερες οµάδες και συµφέροντα και δε συµβάλλει στη συνολική 

ανάπτυξη. 

Έχει διατυπωθεί διαχωρισµός των κρατών σύµφωνα µε τις δυνατότητες 

που έχουν για ανάπτυξη. Ο Πίτερ Έβανς κάνει την εξής διάκριση στα κράτη: τα 

διαχωρίζει στα ληστρικά όπου η κρατική διοίκηση δεν µπορεί να προάγει την 

ανάπτυξη, στα αναπτυξιακά στα οποία η καλά ανεπτυγµένη και συνεκτική 

γραφειοκρατία συµβάλλει στην ανάπτυξη και στα ενδιάµεσα137. 

Ο Carnoy υποστηρίζει πως τα ανεπτυγµένα κράτη που ελέγχουν ή 

εξουσιάζουν αναπτυσσόµενες χώρες ακολουθούν πολιτικές οι οποίες 

µακροπρόθεσµα αντιστρατεύονται την ανάπτυξη. Αυτό συµβαίνει για το λόγο 

ότι επιβάλλουν πολιτικές στα αναπτυσσόµενα κράτη όχι σύµφωνες προς την 

κατάσταση και τις ανάγκες τους, αλλά σύµφωνες προς τις συνθήκες της 

µητρόπολης.138 Με αυτόν τον τρόπο αναπτυσσόµενες χώρες φτάνουν σε 

αδιέξοδα καθώς δεν έχουν διαµορφώσει συνθήκες αυτοτροφοδοτούµενης 

ανάπτυξης που να συνδέεται µε πολιτική εµβάθυνση του συστήµατος εξουσίας. 

 

Τα αναπτυξιακά μοντέλα της Λατινικής Αμερικής 

Πώς αναπτύχθηκε, όµως, η Λατινική Αµερική; Ποιους τρόπους επέλεξε 

για τη δηµιουργία οικονοµικού και κοινωνικού πλεονάσµατος και γιατί κάθε 
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φορά; Ήταν η επιτευχθείσα ανάπτυξη ικανοποιητική ή η προσπάθεια έµεινε 

ηµιτελής; Και ποιες προοπτικές ανοίγονται στο παρόν και το µέλλον; 

Στη Λατινική Αµερική είχαν επικρατήσει κατά σειρά, τριών ειδών 

αναπτυξιακά µοντέλα:139 

Το πρώτο βασιζόταν στην εξαγωγή πρώτων υλών και αγροτικών 

προϊόντων και εισαγωγή βιοµηχανικών προϊόντων και τεχνολογίας και 

επικρατούσε µέχρι τη δεκαετία του 1960. Ο στόχος του παγκόσµιου κεφαλαίου 

δεν ήταν κατά κύριο λόγο η εκµετάλλευση της εργασίας στον τρίτο κόσµο αλλά 

το άνοιγµα νέων αγορών για την προώθηση προϊόντων.140 Η επιδείνωση των 

όρων εµπορίου των πρώτων υλών σε σχέση µε τα βιοµηχανικά προϊόντα, η 

αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας που συνεπαγόταν την αύξηση της 

προσφοράς πρώτων υλών στις ανεπτυγµένες χώρες και η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας που επέτρεψε την υποκατάσταση πρώτων υλών από συνθετικά 

προϊόντα αποτέλεσαν τις αιτίες για τις οποίες το πρώτο µοντέλο έγινε ασύµφορο 

για τις χώρες της Λατινικής υποηπείρου. 

Το επόµενο µοντέλο έδωσε έµφαση στην ανάπτυξη του δευτερογενούς 

τοµέα παραγωγής. Η υποκατάσταση των εισαγωγών επιδιώχθηκε ιδίως στη 

Βραζιλία, τη Χιλή και την Αργεντινή. Αυτό το µοντέλο άντεξε µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και περιελάµβανε την εθνική-κρατική εκβιοµηχάνιση για να 

υποκατασταθούν οι εξαγωγές και να βελτιωθεί το ισοζύγιο εισαγωγών-

εξαγωγών. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι τη δεκαετία του 1970 η παγκόσµια τάση 

ήταν ένας αυξανόµενος αριθµός επιχειρήσεων να µεταφέρει µέρος της 

παραγωγής του σε περιοχές της Λατινικής Αµερικής µε χαµηλούς µισθούς.141 

Στην ουσία επρόκειτο για προστασία της εσωτερικής αγοράς και των 

επιχειρήσεων από το κράτος. Αυτό συνέβη και εξαιτίας της ισχυροποίησης της 

εθνικής αστικής τάξης, που συµβαίνει µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας σε 

επίπεδο να παράγει κεφαλαιουχικά αγαθά. Αυτή η ισχυροποίηση δε συνεπάγεται 

αυτόµατα τη µείωση της επιρροής του διεθνούς κεφαλαίου στις χώρες.142 Ακόµη 

και σε αυτό το µοντέλο το ξένο κεφάλαιο είχε µεγάλη επιρροή. Επρόκειτο για 
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ένα µοντέλο που βασιζόταν στο πετρέλαιο, δηµιούργησε υψηλό πληθωρισµό και 

µείωσε τις αποταµιεύσεις. Έτσι, και η εσωτερική ζήτηση µειώθηκε. 

Επιπροσθέτως, η µείωση των εξαγωγών από τη δεκαετία του 1970, µε εξαίρεση 

το πετρέλαιο, µείωσε τη ροή συναλλάγµατος και πλέον οι χώρες ήταν 

αναγκασµένες να δανείζονται για να µπορούν  να παράγουν. 

Το επόµενο µοντέλο προσπάθησε να εκµεταλλευτεί τα «συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα κόστους για την απόκτηση µεριδίων αγοράς στην παγκόσµια 

οικονοµία», όπως έκαναν οι ασιατικές οικονοµίες. Περιελάµβανε τη µείωση στα 

κόστη παραγωγής και ιδιαίτερο στο εργατικό κόστος. Η αποτυχία προσαρµογής 

της λατινοαµερικανικής οικονοµίας και σε αυτό το πρότυπο, το κάνει να 

παρακµάζει τη δεκαετία του 1980. Ο Φρανκ, άλλωστε, σηµειώνει πως οι πιο 

δυναµικές βιοµηχανίες συγκεντρώνονται στις µητροπόλεις. Το γεγονός αυτό δεν 

αφήνει έδαφος στον Τρίτο Κόσµο παρά µόνο για την ανάπτυξη βιοµηχανίας 

ορισµένων καταναλωτικών αγαθών ή κεφαλαιουχικών αγαθών που δεν είναι 

πρωτεύοντα ή κερδοφόρα.143 Έτσι, δεν µπορεί να λάβει χώρα εύκολα κάποιος 

οικονοµικός και κατ` επέκταση και κάποιος πολιτικός «απογαλακτισµός» του 

Τρίτου Κόσµου, που θα µπορούσε να προκύψει µε τη δηµιουργία βιοµηχανίας 

κεφαλαιουχικών αγαθών, µιας ατµοµηχανής της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Μετά τη δεκαετία του 1980 στη λατινική υποήπειρο δεν υπάρχει ένα 

συγκεκριµένο µοντέλο που να δοµείται σε δεδοµένα χαρακτηριστικά και να 

ακολουθείται από την πλειοψηφία των οικονοµιών της περιοχής. Αυτό δεν 

εµπόδισε την οικονοµία της Λατινικής περιοχής να αρχίσει να ανακάµπτει, µε 

σκαµπανεβάσµατα βέβαια, από την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και µετά. 

Ο Σαµίρ Αµίν τονίζει ότι η πολιτική βούληση για αναδιανοµή του παραγόµενου 

πλούτου θα πρέπει να συνδέεται ποιοτικά µε την προσπάθεια υποκατάστασης 

των εισαγωγών. Πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι η παροχή στις λαϊκές τάξεις 

προϊόντων τα οποία συµβάλλουν στην καλή διατροφή, υγεία και παιδεία, να 

ικανοποιείται δηλαδή η βάση της πυραµίδας του Maslow. Τα παραπάνω αγαθά 

δε θα πρέπει να τα διανέµει η αγορά. Η ανάπτυξη, όµως, δεν µπορεί και δεν 

πρέπει να είναι εξαρτηµένη από το κέντρο. Σε διαφορετική περίπτωση η 

καπιταλιστική και εξαρτηµένη ανάπτυξη για την υποκατάσταση των εισαγωγών 

θα οδηγήσει σε υπερεκµετάλλευση του αγροτικού και βιοµηχανικού εργάτη 
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καθώς και των πόρων της περιφέρειας. Από την άλλη, οι µισθοί, αντί για πηγή 

αύξησης της αγοραστικής δύναµης του λαού, θα λαµβάνονται απλά υπόψη ως 

συντελεστής κόστους που πρέπει να µειωθεί. Αυτό θα κρατήσει καθηλωµένη την 

οικονοµία και οι µόνοι από την περιφέρεια οι οποίοι θα ευνοηθούν µε την 

µεταφορά υπεραξίας θα είναι οι µεγάλοι γαιοκτήµονες, οι µεταπράτες και οι 

γραφειοκράτες. 

Η δεκαετία του 1980 υπήρξε χαµένη οικονοµικά για τις χώρες της 

Λατινικής Αµερικής. Τα δάνεια που είχαν λάβει από τις διεθνείς χρηµαταγορές 

την προηγούµενη περίοδο δεν µπορούσαν να τα αποπληρώσουν εξαιτίας της 

πτώσης των τιµών των εξαγωγών τους. Έτσι αναγκάστηκαν να συνάψουν νέα 

δάνεια προκειµένου να αναχρηµατοδοτήσουν τα παλιά. Αυτή η διαδικασία 

οδήγησε σε υπερχρέωση, καθώς και στην επιτήρηση των οικονοµιών της 

περιοχής από τους δανειστές τους. Τη δεκαετία του 1990 έχουµε ανάπτυξη περί 

το 4% αλλά την ίδια στιγµή η απασχόληση µειωνόταν.144 Αυτό δε σηµαίνει ότι 

απουσίαζαν οι οικονοµικές κρίσεις. Οι πλειονότητα των καινούργιων θέσεων 

εργασίας που δηµιουργούνταν ήταν ελαστικές (ορισµένου χρόνου, µερικής 

απασχόλησης, µαθητείας, συµβάσεις έργου).145 Στα µέσα της προηγούµενης 

δεκαετίας οι µισοί εργαζόµενοι της Λατινικής Αµερικής απασχολούνταν σε 

αβέβαιες ή χαµηλής παραγωγικότητας εργασίες. Μειώνεται σταδιακά η σχετική 

σηµασία του τοµέα της βιοµηχανίας και αυξάνεται αυτή του εµπορίου και των 

υπηρεσιών, όπου οι γυναίκες αυξάνουν την εµπλοκή τους. Επίσης, αυξάνεται και 

ο εργάσιµος χρόνος. Η µείωση της ευηµερίας οδήγησε στην απάθεια και τον 

ατοµικισµό. 

Κατά τις παραπάνω περιόδους, τα κράτη τις Λατινικής Αµερικής 

θέλησαν να µεταρρυθµίσουν τις κοινωνίες τους για να δέχονται και να από-

δέχονται το παγκόσµιο µοντέλο καπιταλιστικής συσσώρευσης µε κέντρο τις 

µητροπόλεις.146 Οι φιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις που έλαβαν χώρα απέσπασαν 

εδάφη από την Καθολική Εκκλησία και τους Ινδιάνους και τα εκχώρησαν σε 

ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους κατοίκους 

των χωρών αυτών να εργάζονται ως κατώτεροι εργάτες. 
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Στη Λατινική Αµερική γενικά, αναπτύχθηκε το µοντέλο του κρατικού 

καπιταλισµού. Αυτό το µοντέλο έχει παρατηρηθεί πως ευδοκιµεί στον τρίτο 

κόσµο, όταν αυτός προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγικότητά του. Η απουσία 

ισχυρής αστικής τάξης έχει ως συνέπεια και την επέκταση του κράτους εις βάρος 

της. 
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Τα οικονοµικά προβλήµατα και η δυσαρέσκεια της κοινωνίας από την πολιτική 

των αυταρχικών γραφειοκρατιών της Λατινικής Αµερικής διαµόρφωσαν τις 

συνθήκες για την επικράτηση της δηµοκρατίας στην περιοχή. Αυτή η µετάβαση 

πραγµατοποιήθηκε σε διαφορετικές φάσεις και όχι ταυτόχρονα σε όλες τις 

χώρες. 

Στη Λατινική Αµερική έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια διαφόρων 

ειδών κινήµατα: κοινωνικά, οικολογικά, φεµινιστικά, στρατιωτικά, αγροτικά. 

Αυτά αποτέλεσαν καταλύτες αλλαγών και αποτελούν ελπίδες για ένα καλύτερο 

µέλλον. Τα προβλήµατα της ∆ηµοκρατίας στη Λατινική Αµερική, όπως και σε 

πολλά µέρη του κόσµου, αναλύονται σε προβλήµατα αντιπροσωπευτικότητας, 

πολιτικών δικαιωµάτων και ισότητας και σε προβλήµατα συµµετοχής όλων των 

στρωµάτων του πληθυσµού και όλων των πολιτών στις διαδικασίες λήψης, 

εφαρµογής και αξιολόγησης αποφάσεων. 

Τα προβλήµατα αντιπροσωπευτικότητας των αστικών δηµοκρατιών 

έχουν να κάνουν µε το ότι δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς όλα τα τµήµατα του 

πληθυσµού. Υπάρχει ασυµµετρία ανάµεσα στα συµφέροντα που προωθούνται 

και σε αυτά που έχει η πλειοψηφία. Το 80% του πληθυσµού σε µία αστική 

δηµοκρατία σαν την Ελλάδα, που οικονοµικά βρίσκεται στο χαµηλό επίπεδο των 

ανεπτυγµένων χωρών, ανήκουν στην ευρύτερη εργατική τάξη. ∆ηλαδή, 

χρησιµοποιούν είτε το µυαλό είτε τα χέρια τους για να αποκτήσουν εισοδήµατα 

ως µισθωτοί. ∆εν κατέχουν µέσα παραγωγής παρά µόνο την εργατική τους 

δύναµη. Ασχέτως της ύπαρξης διαφορών και αντιθέσεων µέσα σε αυτήν την 

πολύ µεγάλη πλειοψηφία, η περιορισµένη δηµοκρατία µέσα στην οποία 

προσπαθεί να αναπτυχθεί η εργατική τάξη δεν αφήνει το περιθώριο ούτε καν για 

την προώθηση του γενικού και αφηρηµένου στόχου της βελτίωσης της θέσης και 

του βιοτικού επιπέδου της σε σχέση µε τα αντίστοιχα του κεφαλαίου. Και όχι 

µόνο δε συµβαίνει αυτό, αλλά λαµβάνει χώρα το ακριβώς αντίθετο και µάλιστα, 

µε αυξανόµενη ένταση. Οι ανισότητες ανάµεσα στα άκρα των πληθυσµών 

αυξάνονται µε την πάροδο του χρόνου. 
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Τα προβλήµατα ισότητας δεν έχουν να κάνουν τόσο µε την απουσία ίσων 

ευκαιριών σε όλα τα άτοµα του πληθυσµού ή ενός υποσυνόλου όσο στην παροχή 

ίσων δυνατοτήτων ακριβώς για να επωφεληθούν όλοι στο έπακρο τις ίσες 

ευκαιρίες µε απώτερο σκοπό τη µεγιστοποίηση του οφέλους του συνόλου. Σε 

µερικές χώρες, φυσικά, ακόµη και το πρώτο, η ισότητα των ευκαιριών, 

παραµένει ακόµα ζητούµενο. 

Ο περιορισµός της συµµετοχής των ανθρώπων στα δηµοκρατικά 

συστήµατα µπορεί να λάβει χώρα είτε εξαιτίας της απάθειας των πολιτών είτε 

εξαιτίας των περιορισµών και των στρεβλώσεων των ίδιων των συστηµάτων.147 

Αν κάνουµε, όµως, µια σύντοµη ανάλυση των δύο παραπάνω αιτίων θα 

εξάγουµε το συµπέρασµα πως η µία αιτία αποτελεί απότοκο της άλλης. Αν το 

σύστηµα αποκλείει τους πολίτες από τις σηµαντικές αποφάσεις, όπως για 

παράδειγµα µε τη µη διενέργεια δηµοψηφισµάτων για σοβαρά ζητήµατα, τότε 

είναι πολύ πιθανό οι πολίτες να διαλέξουν το δρόµο της απάθειας. Από την άλλη 

πλευρά, αν οι πολίτες εµφανίζονται απαθείς και ως ένα βαθµό «συµβιβασµένοι» 

µε αυτά που συµβαίνουν στα κοινά, µην πηγαίνοντας για παράδειγµα να 

ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, το σύστηµα βρίσκει την ευκαιρία και τους 

περιθωριοποιεί ακόµα περισσότερο, θεωρώντας τους ευάλωτους και απαθείς. 

Πάντως, είναι αλήθεια πως για να µπορέσουν να αναπαραχθούν οι αστικές 

δηµοκρατίες δυτικού τύπου, πρέπει να βρουν µια µέση λύση, µια χρυσή τοµή, 

µεταξύ των στόχων που θέτουν προς επίτευξη και των ενδιαφερόντων όλων των 

πολιτών. Σε αυτά, λοιπόν, τα ενδιαφέροντα το σύστηµα θεσπίζει τους 

περιορισµούς του. 

Στη Λατινική Αµερική γίνονται αξιόλογες προσπάθειες να υπερβούν το 

έλλειµµα δηµοκρατίας, κυρίως σε τοπικό επίπεδο.148 Σε ένα πλήθος δηµαρχιών, 

µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα το Καράκας, το Σάο Πάολο, το Καρονί, 

την Ιντεντένσια του Μοντεβιδέο και το Πόρτο Αλέγκρε, οι δηµοτικές αρχές 

προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν µέχρι και τον τελευταίο πολίτη και να τον 

κάνουν συµµέτοχο στη διαδικασία λήψης και ελέγχου της εφαρµογής των 

αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε ίση πρόσβαση στην πληροφόρηση για όλους 

και είναι κάτι που µπορεί να συµβεί παγκόσµια µέσα από το διαδίκτυο και τις 
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 Πολιτική Επιστήμη και Ιδεολογίες, οπ.αν.παρ. σ.σ. 82-83. 
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 Κράτος και Πολιτική Θεωρία, οπ.αν.παρ. σ.σ. 362-366. 
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δηµοκρατικές δοµές που αναπτύσσει. Άλλωστε, πάνω σε αυτή τη θεώρηση για 

τη δύναµη της πληροφορίας βασίζονται αρκετοί πολιτικοί επιστήµονες, 

ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, ακόµη και οικονοµολόγοι για να προβλέψουν ότι η 

επόµενη µεγάλη επανάσταση της ανθρωπότητας θα διοργανωθεί και θα λάβει 

χώρα µέσα στον και από, τον παγκόσµιο ιστό. Για να ξαναγυρίσουµε όµως στα 

της Λατινικής υποηπείρου, οι δηµοτικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω 

επιδιώκουν τη συµµετοχή των πολιτών, όχι µόνο στα λόγια δίνοντας το δικαίωµα 

επίσηµης καταγραφής των αιτηµάτων τους, αλλά και µε την κατάρτιση 

συµµετοχικού προϋπολογισµού. Ο κάθε πολίτης σε πρώτη φάση και µέσω 

αντιπροσώπων στις επόµενες αποφασίζει για την κατάρτιση της λίστας εσόδων 

και δαπανών, για το ποια έργα θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε τις δεδοµένες 

οικονοµικές δυνατότητες καθώς και αν τελικά η χρήση των πόρων έγινε µε 

τρόπο αποδοτικό και πλήρως διαφανή. Πέρα από τις διαδικασίες κατάρτισης του 

Συµµετοχικού Προϋπολογισµού πολλές δηµαρχίες διοργανώνουν θεµατικά 

φόρα, κυρίως για κοινωνικά ζητήµατα, τα οποία επιτείνουν το γόνιµο 

προβληµατισµό των πολιτών, ανοίγουν νέους ορίζοντες σκέψης και 

διευκολύνουν τη διαδικασία της πολιτικοποίησης µε τη µεταφορά επιπλέον 

πληροφοριών. 

Οι θεωρίες του κλασικού εκσυγχρονισµού θωρούν την ενεργό λαϊκή 

συµµετοχή ανασχετικό παράγοντα της ανάπτυξης.149 Άλλες θεωρίες του 

εκσυγχρονισµού, όµως, πιστεύουν πως η ευρεία συµµετοχή των µαζών στα κοινά 

µπορεί να συµβαδίσει µε την οικονοµική πρόοδο και αξίζει να επιδιώκεται. Οι 

µαρξιστές θεωρούν το κράτος αφενός τόπο ταξικής σύγκρουσης και συνεχούς 

αγώνα για την κατάκτησή του και αφετέρου αντανάκλαση και έκφραση της 

ταξικής κυριαρχίας. Για αυτό και ευνοεί την πολιτική συµµετοχή των κυρίαρχων 

τάξεων. Γύρω στα µέσα της δεκαετίας του 1970 εµφανίστηκαν θεωρίες που 

κινούνταν ανάµεσα στις εκσυγχρονιστικές και τις µαρξιστικές. Από τη µία 

υποστήριζαν ότι η λαϊκή συµµετοχή βοηθά στην ανάπτυξη και από την άλλη πως 

θα ήταν δυνατό να κινητοποιηθούν τα φτωχά τµήµατα του πληθυσµού µε την 

ενεργό υποστήριξη του κράτους.150 Αυτό θα γινόταν µε την υποχώρηση των 

κοινωνικών συγκρούσεων µπροστά στο συνολικό όφελος όλων.  
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 Κοινωνία, Κράτος, Αγορά, Θεωρίες της Ανάπτυξης, οπ.αν.παρ. σ. 367. 
150

 Βλ. στο ίδιο σ. 369. 



56 

 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΒΟΛΙΒΙΑ 

Μελετώντας τη Λατινική Αµερική, τα ερωτήµατα που ανακύπτουν στους 

πολίτες και καλούνται να απαντήσουν πολιτικοί επιστήµονες είναι εάν µπορεί να 

σπάσει η εξάρτηση της περιφέρειας από το κέντρο και εάν µπορεί να ανατραπεί 

το νεοαποικιακό µοντέλο; Βασική προϋπόθεση της ανατροπής αποτελεί η 

λειτουργία δηµοκρατιών µε υγιείς βάσεις. Πράγµα που σηµαίνει πως ευρύτερα 

κοινωνικά στρώµατα εκφράζονται µέσω πολιτικών κοµµάτων, και όχι µόνο οι 

κοινωνικές ελίτ. Πρωτοπόρες στην προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός πόλου 

δηµοκρατίας και απεξάρτησης από το κέντρο είναι η Βενεζουέλα, η Βραζιλία και 

η Βολιβία. Οι τρεις χώρες έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι κυβερνώνται από 

ηγέτες αριστερής ιδεολογίας, οι οποίοι δίνουν έµφαση στο κοινωνικό κράτος 

χωρίς να απαρνούνται την οικονοµική ανάπτυξη µέσα στο καπιταλιστικό 

σύστηµα και θέτουν ως προτεραιότητα την πολιτική και πολιτιστικών ανάπτυξη 

των πληθυσµών τους. 

Πριν δούµε τις περιπτώσεις των τριών παραπάνω χωρών αναλυτικά, ας 

κάνουµε µια σύντοµη αναδροµή στο πώς εξελίχτηκαν η υπόθεση της 

δηµοκρατίας στη Λατινική υποήπειρο τα τριάντα τελευταία χρόνια. Η ανέλπιστη 

νίκη των Σαντινίστας το 1979 έδωσε νέα ώθηση στην υπόθεση της αριστεράς 

στη Λατινική Αµερική.151 Αντάρτικα δηµιουργήθηκαν και σε χώρες της 

Κεντρικής Αµερικής, όπως στο Ελ Σαλβαδόρ και τη Γουατεµάλα, αλλά και στην 

Κολοµβία. 

Από το πρώτο µισό της δεκαετίας του `80 οι στρατιωτικές δικτατορίες 

άρχισαν να υποχωρούν και να παραδίδουν τη σκυτάλη της εξουσίας σε 

δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις. Σε αυτό συνέβαλαν η πεποίθηση ότι θα 

µπορούσαν να κηδεµονεύουν τις δηµοκρατικές διαδικασίες χωρίς να ασκούν οι 

ίδιοι τη διακυβέρνηση και η εκτίµηση πως είναι καλύτερα να διαχειριστούν 

άλλοι τη νεοφιλελεύθερη στροφή που εκ των πραγµάτων υπαγόρευε η 

αποδυνάµωση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου,152 χωρίς να είναι µικρή η 

σηµασία του αντιδικτατορικού κινήµατος. 

Γενικά, οι δεκαετίες του 1980 και του 1990 χαρακτηρίστηκαν από την 

«ήπια προσαρµογή» των χωρών της Νότιας Αµερικής από τα στυγνά 
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 Πραγματοποιώντας το Αδύνατο, Η Αριστερά στο κατώφλι του 21
ου

 αιώνα. οπ.αν.παρ. σ. 77. 
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 Βλ. στο ίδιο σ. 86. 
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δικτατορικά καθεστώτα σε αστικές δηµοκρατίες δυτικού τύπου, πάντα υπό των 

έλεγχο των στρατιωτικών. Σε ορισµένες χώρες, όπως στην Αργεντινή, το Περού, 

τη Χιλή και τη Βραζιλία, ο εκδηµοκρατισµός έχει προωθηθεί από οργανωµένα 

κινήµατα πολιτικής αντίστασης.153 

Στις αρχές της δεκαετίας του `90 η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

έφερε σε δύσκολη θέση και προβληµατισµό την αριστερά της Λατινικής 

Αµερικής. Παρόλα αυτά η Αριστερά άρχισε σιγά – σιγά να ενισχύει τις θέσεις 

της, µε επιτυχίες που σηµείωνε στον εκλογικό στίβο και µε κορύφωση την 

εκλογή του Ούγκο Τσάβες στη Βενεζουέλα, του Λούλα ντα Σίλβα στη Βραζιλία 

και του ιθαγενή Έβο Μοράλες στη Βολιβία.  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ 

Η Βενεζουέλα είναι µια χώρα µε φυσικό πλούτο: εξάγει πετρέλαιο, 

αλουµίνιο, καφέ, σίδηρο και ατσάλι. Αυτό αναβαθµίζει τη διεθνή της θέση και 

τις δυνατότητες για οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη. Είναι πέµπτη 

πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο και στο πετρέλαιο οφείλει το ένα τρίτο 

του ΑΕΠ της.154 Το πετρέλαιο, παρότι αποτελεί πρόκληση για τα συµφέροντα 

των ΗΠΑ, την ίδια στιγµή παρέχει ασφάλεια στο ενδεχόµενο στρατιωτικής 

επέµβασης της Υπερδύναµης στη χώρα.155 Κι αυτό διότι µια ενδεχόµενη επίθεση 

σε µεγάλη πετρελαιοπαραγωγό χώρα θα εκτινάξει τις διεθνείς τιµές του 

πετρελαίου στα ύψη µε αποτέλεσµα να αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος 

παραγωγής των αγαθών, να πληγεί η βιοµηχανική δραστηριότητα και η 

παγκόσµια οικονοµία να βυθιστεί σε ακόµη µεγαλύτερη ύφεση. 

Η Βενεζουέλα είναι πολύ αστικοποιηµένη καθώς το 87% του πληθυσµού 

της ζει στις πόλεις.156 Το 70% ανήκει στην εργατική τάξη ενώ µόνο το 13% στην 

αγροτική.157 Το 23% ανήκει στη βιοµηχανική εργατική τάξη, το 2-3% στην 

πετρελαϊκή βιοµηχανία και το υπόλοιπο ποσοστό είναι ηµι-άνεργοι, ηµι-

εργαζόµενοι σε άθλιες συνθήκες στις φαβέλες, καθώς και εργάτες γης. Άρα, 

περίπου το 25% ανήκε στην εργατική αριστοκρατία που είχε προνοµιακές 
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 Συλλογική εργασία, Το πείραμα Τσάβες και η Μπολιβαριανή Επανάσταση, Εκδόσεις ΚΨΜ, Αθήνα 

2006, σελ. 58. 
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σχέσεις µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Αυτοί οι τελευταίοι είχαν το 

αποκλειστικό έλεγχο στο συνδικαλισµό µε αποτέλεσµα το συνδικαλιστικό 

κίνηµα να µετατραπεί σε ξεπουληµένη γραφειοκρατία που εξυπηρετούσε τα 

συµφέροντα των αστών. 

Η ανακάλυψη του Χριστόφορου Κολόµβου σηµατοδότησε την αρχή της 

Ισπανικής κατοχής.158 Επί αιώνες οι Ισπανοί εκµεταλλεύονταν τις πρώτες ύλες 

και τους πόρους της Βενεζουέλας. Ο Σιµόν Μπολίβαρ επέτυχε την ανεξαρτησία 

της Βενεζουέλας το 1819. Για εκατό και πλέον χρόνια υπήρχαν έντονα 

προβλήµατα διακυβέρνησης που σηµαδεύτηκαν από δικτατορίες και εµφύλιες 

ταραχές και µόλις το 1947 εξελέγη κυβέρνηση µε κάλπες. Οι δικτατορίες 

πραγµατοποιούνταν µε την ενθάρρυνση των ΗΠΑ οι οποίες επιθυµούσαν όσο 

δυνατόν µεγαλύτερο έλεγχο στα κοιτάσµατα πετρελαίου της περιοχής. Τη 

δεκαετία του 1950 και του 1960 το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κούβας ανέπτυξε 

αντάρτικο ενάντια στην παραπάνω κατάσταση αλλά οδηγήθηκε σε σοβαρή 

πολιτικο-στρατιωτική ήττα.159 Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισαν να 

ξεσπούν κοινωνικές ταραχές εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. ∆ύο στρατιωτικά 

φιλολαϊκά πραξικοπήµατα έλαβαν χώρα το 1992 και καταπνίγηκαν στο αίµα. Το 

πρώτο, οργανώθηκε από τον τότε συνταγµατάρχη των αλεξιπτωτιστών και νυν 

πρόεδρο της χώρας Ούγκο Τσάβες. Και τα δύο ήταν απότοκα της πολιτικής 

λιτότητας που έπληττε τα λαϊκά στρώµατα. Μέχρι το 1998 πάνω από τα τρία 

τέταρτα του πληθυσµού ζούσαν κάτω από τα όρια της φτώχιας. 

Το 2002 οργανώθηκε εκτροπή από τις ΗΠΑ, τους επιχειρηµατίες και την 

ξεπουληµένη σε αυτούς συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Πραξικόπηµα τον 

Απρίλιο που απέτυχε και γενική απεργία εξήντα τριών ηµερών στο τέλος του 

έτους µε παράλληλο λοκ άουτ από την πλευρά της εργοδοσίας. Και η τελευταία 

προσπάθεια είχε την τύχη του πραξικοπήµατος. Το 2004 πραγµατοποιήθηκε 

δηµοψήφισµα µε το ερώτηµα της παραµονής ή όχι του Τσάβες στην προεδρία. 

Το ναι έλαβε περίπου το 60% τον ψήφων. Το αποτέλεσµα ήταν άκρως πολωτικό 

και ταξικό καθώς οι ανώτερες τάξεις είχαν ψηφίσει σύσσωµες υπέρ της 

αποµάκρυνσής του και οι κατώτερες το αντίθετο.160  
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Η εκλογή του Ούγκο Τσάβες στην προεδρία της Βενεζουέλας το 1998 

άνοιξε το δρόµο για ένα σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας της χώρας 

αυτής. Στόχος του είναι η βαθιά αλλαγή σε όλα τα πεδία, από το οικονοµικό και 

το θεσµικό µέχρι το πολιτισµικό, η οποία να διαρκέσει για πολύ καιρό.161 

Πρώτο µέληµά του η σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης για να αλλάξει 

εκ βάθρων το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο περιστρεφόταν και αναπτυσσόταν 

η κοινωνική ζωή. Κι αυτό διότι, µε τον υπάρχον κρατικό µηχανισµό και τις 

θεσµικές δοµές δεν ήταν εφικτό όχι µόνο να ακολουθήσει ριζοσπαστική 

πολιτική, αλλά ούτε και να προχωρήσει σε µικρές αλλαγές που δε θα έθιγαν το 

σύστηµα. Πραγµατοποιείται, λοιπόν, δηµοψήφισµα για την αναγκαιότητα 

αναθεώρησης του Συντάγµατος. Το 72% των Βενεζουελανών απάντησε θετικά 

στην αδήριτη ανάγκη να ανατραπεί ο αρτηριοσκληρωτικός γραφειοκρατικός 

µηχανισµός. Η Συντακτική Συνέλευση (που προέκυψε από εκλογές) 

στοχοποίησε και το διεφθαρµένο δικαστικό σώµα εγκαθιδρύοντας για αυτόν το 

σκοπό ∆ικαστική Επιτροπή Ανάγκης.162 Το νέο Σύνταγµα εγκρίθηκε το 

∆εκέµβριο του 1999 µε αυξηµένη πλειοψηφία και ποσοστό 71,78%. 

Περιλαµβάνει 350 άρθρα. Άλλαξε την επίσηµη ονοµασία της χώρα από 

«∆ηµοκρατία της Βενεζουέλας» σε «Μπολιβαριανή ∆ηµοκρατία της 

Βενεζουέλας», συµβολίζοντας την επαναστατική διαδικασία στην οποία είχε 

εισέλθει η χώρα. Η προεδρική θητεία απέκτησε ανακλητό χαρακτήρα, καθώς 

ήταν δυνατή η ανάκληση της θητείας του Προέδρου πριν τη λήξη της µε τη 

συγκέντρωση ενός αριθµού υπογραφών και την καταψήφιση του Προέδρου στο 

δηµοψήφισµα που θα ακολουθούσε. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες 

να επεµβαίνουν στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια των 

έξι ετών που κρατάει η προεδρική θητεία. Βασική πρόβλεψη του νέου 

Συντάγµατος αποτελεί η ενεργή συµµετοχή του ατόµου στις δηµόσιες υποθέσεις 

και η εξ αυτής ανάπτυξη, τόσο του εαυτού του όσο και του συνόλου. Της 

ψήφισης οποιουδήποτε νόµου πρέπει να προηγείται παλλαϊκή συζήτηση µε τη 

συµµετοχή ατόµων, οργανώσεων και κοινωνικών οµάδων. Οι παρατηρήσεις που 

σηµειώνονται σε αυτήν τη διαδικασία λαµβάνονται υπόψη για την τελική 
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έγκριση από την Εθνοσυνέλευση.163 Για την αντιµετώπιση της διαφθοράς στο 

δικαστικό σύστηµα αποφασίστηκε ο διορισµός των δικαστών µε δηµόσιες 

εξετάσεις και όχι από το κοινοβούλιο όπως συνέβαινε παλαιότερα. Το Άρθρο 70 

αναφέρει τους τρόπους µε τους οποίους ο λαός θα αναπτύξει τις ικανότητες και 

δεξιότητές του. Αυτοί οι τρόποι είναι η αυτοδιεύθυνση, οι συνεταιρισµοί, ο 

δηµοκρατικός σχεδιασµός και οι συµµετοχικοί προϋπολογισµοί. Αξίζει να 

σηµειωθεί εδώ ότι το 2005 δηµιουργήθηκε το υπουργείο Λαϊκής Συµµετοχής και 

Κοινωνικής Ανάπτυξης για να προωθηθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι καλύτερα. 

Τα κοινοτικά συµβούλια και η λαϊκή τοπική εξουσία αποτελούν το µέσο 

για την αµεσοδηµοκρατική µορφή διοίκησης που επιδιώκει ο Τσάβες. Στη 

Βενεζουέλα των είκοσι έξι εκατοµµυρίων κατοίκων µπορούν να υπάρξουν 

περίπου 52.000 κοινότητες. Κάθε κοινότητα εκλέγει το κοινοτικό της συµβούλιο. 

Μέσα σε κάθε κοινότητα αναπτύσσονται διάφορες κοινοτικές θεµατικές 

οργανώσεις, είτε αυθόρµητα «από τα κάτω» είτε µε πρωτοβουλία και 

χρηµατοδότηση «από τα πάνω» και ένθερµη συµµετοχή της βάσης. Κοινοτικές 

οργανώσεις µπορούν να συνεργαστούν για ένα έργο που ορίζει η κοινότητα. Η 

κοινότητα, λοιπόν, συνενώνει τις διάφορες οργανώσεις, προσκαλεί κάθε έναν να 

συν-διαµορφώσει το συµµετοχικό προϋπολογισµό καθώς και να ελέγχει τη 

διάφανη χρήση των διαθέσιµων πόρων και όλες τις δραστηριότητες (κοινοτικές, 

κρατικές, ιδιωτικές) που λαµβάνουν χώρα στον τοµέα ευθύνης της. Για να 

εκτελεί απρόσκοπτα το κοινοτικό συµβούλιο όλες τις απαραίτητες λειτουργίες 

έπρεπε να σχηµατιστούν τρία όργανα: ένα εκτελεστικό, ένα ελεγκτικό και ένα 

χρηµατοδότησης. Ανώτερο όργανο, φυσικά, παραµένει η συνέλευση των 

πολιτών. Η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να δηµιουργήσει συνελεύσεις 

βάσης σε κάθε γειτονιά, έτσι που στο τέλος να παίρνουν µέρος όλοι οι 

Βενεζουελάνοι.164 Κάθε απόφαση πρέπει να µπορεί να παίρνεται στο µικρότερο 

δυνατό επίπεδο. Αν αυτή η απόφαση αφορά ζήτηµα γενικότερης πολιτικής υφής, 

όπως είναι για παράδειγµα η εγκληµατικότητα, αυτό θα προωθείται από 

εκπροσώπους (και όχι αντιπροσώπους) µαζί µε την άποψη της βάσης σε ανώτερο 

όργανο. Αλλά και πάλι η απόφαση δεν θα λαµβάνεται εκεί. Η γνωµοδότηση του 

οργάνου θα επιστρέψει ξανά στη βάση και οι τοπικές συνελεύσεις θα 
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αποφασίσουν για την τελική λύση. Με αυτόν τον τρόπο περιγράφουν το µοντέλο 

της συµµετοχικής δηµοκρατίας, και δεν επιθυµούν να αντιγράψουν ούτε ένα 

γραφειοκρατικό µοντέλο κρατισµού τύπου ΕΣΣ∆, ούτε κάποια µορφή 

κοµµουνιστικής δικτατορίας. 

Οι πρώτες «αποστολές» που τέθηκαν σε εφαρµογή αφορούσαν την 

εκπαίδευση
165. Μέχρι τότε η εκπαίδευση παρέπαιε και ήταν ταξική. Πρόσβαση 

σε αξιοπρεπή µόρφωση είχαν αποκλειστικά τα παιδιά των ανώτερων τάξεων, 

µέσω της ιδιωτικής παιδείας που ανθούσε σε ολόκληρη τη Λατινική Αµερική 

πλην της Κούβας. Η εκπαίδευση, η παιδεία και ο πολιτισµός αποτελούν πολύ 

σηµαντικά στοιχεία για την αλλαγή και την «εµβάθυνση» του κοινωνικού 

µετασχηµατισµού µιας κοινωνίας, στη συγκεκριµένη περίπτωση της 

βενεζουελάνικης. Αυτό εξηγεί την προτεραιότητα που πήρε αυτός ο τοµέας. 

Η «αποστολή Ρόµπινσον» χρησιµοποιεί εθελοντές για να διδάξουν 

ανάγνωση, γραφή και αριθµητική στους αναλφάβητους ενήλικες, ακόµη και στις 

πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Κάθε εκπαιδευόµενος πληρωνόταν για να 

παρακολουθεί τα µαθήµατα, αφού παράλληλα έπρεπε να δίνει και τη «µάχη» για 

το µεροκάµατο! Ήδη έχει τεθεί σε εφαρµογή η «αποστολή ΡόµπινσονΙΙ» που 

έχει στόχο να βοηθήσει τους πρώην αναλφάβητους να αποκτήσουν το 

απολυτήριο της εξατάξιας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε δύο χρόνια. Είναι 

αξιοµνηµόνευτο ότι ο αναλφαβητισµός σχεδόν εξαλείφθηκε, σε λιγότερο από 

δύο χρόνια.166 

Η «αποστολή Ρίµπας» έχει στόχο να βοηθήσει όσους είχαν εγκαταλείψει 

τις σπουδές τους να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Η «αποστολή Σούκρε» προσπαθεί να ανοίξει τις πύλες της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά που προέρχονται από τα κατώτερα στρώµατα. Ένα 

εκτεταµένο σύστηµα κρατικών υποτροφιών απευθύνεται σε όλους όσους έχουν 

πραγµατική ανάγκη.167 Η «αποστολή Σούκρε», όπως και οι υπόλοιπες 

«αποστολές» για την Παιδεία, εξελίσσεται παράλληλα µε την κρατική πολιτική, 

η οποία δηµιουργεί υποδοµές και εστιάζει στην ποιότητα της διδασκαλίας και 

των παρεχόµενων υπηρεσιών. Χτίστηκαν εκατοντάδες καινούργιοι παιδικοί 
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σταθµοί και ιδρύθηκαν πέντε νέα πανεπιστήµια και τέσσερις πολυτεχνικές 

σχολές. Ένα από αυτά τα Πανεπιστήµια, το Μπολιβαριανό, λειτουργεί στο χώρο 

των γραφείων που άφησαν ελεύθερο τα διευθυντικά στελέχη της κρατικής 

πετρελαϊκής εταιρίας που ανήκαν στην αντιτσαβική αντιπολίτευση και 

απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν µετά το δίµηνο lock out που είχαν επιβάλει στα 

τέλη του 2002.168 Το Μπολιβαριανό πανεπιστήµιο συνδέεται στενά µε την 

τοπική κοινωνία σε βαθµό οι φοιτητές να συνδυάζουν την µάθηση και την 

πρακτική άσκηση µε την προσφορά στους κατοίκους και να βαθµολογούνται από 

τους καθηγητές αλλά και τους κατοίκους της κοινότητας. 

Η «αποστολή Επιστήµη» έχει σκοπό να φέρει την επιστήµη και τις 

κατακτήσεις της κοντά στο λαό αλλά και να προάγει την έρευνα και την 

επιστηµο-τεχνολογική ανάπτυξη. Η χρηµατοδότησή της από το κράτος φτάνει τα 

150 εκατοµµύρια δολάρια. Στα πλαίσια αυτής της αποστολής αναπτύσσεται το 

πρόγραµµα που θα θέσει σε λειτουργία τον πρώτο βενεζουελάνικο δορυφόρο, ο 

οποίος θα αγοραστεί από την Κίνα.169 

Στον τοµέα της υγείας αναπτύχθηκε η «αποστολή Μέσα στη Γειτονιά». 

Σκοπός της η δωρεάν και υψηλής ποιότητας παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών σε 

όλους τους πολίτες. ∆όθηκε έµφαση στη δηµιουργία υποδοµών και στη 

στελέχωσή τους. 15.000 Κουβανοί γιατροί που πληρώνονταν µε το ένα τρίτο του 

µισθού που λάµβαναν ήρθαν στη Βενεζουέλα για να καλύψουν τα µεγάλα κενά 

στο ιατρικό προσωπικό. Σε αντάλλαγµα η Βενεζουέλα προσφέρει στην Κούβα 

φτηνό πετρέλαιο. 

Η «αποστολή Μέσα στη Γειτονιά ΙΙ» αποσκοπεί στην οικοδόµηση ενός 

δικτύου µεγαλύτερων κλινικών από αυτό των πρωτοβάθµιων, ενώ η «αποστολή 

Μέσα στη Γειτονιά ΙΙΙ» έχει σκοπό τη δηµιουργία µεγάλων υπερσύγχρονων 

νοσοκοµείων και τον εκσυγχρονισµό των ήδη υπαρχόντων. Το 2009 το 

προσδόκιµο ζωής στο σύνολο του πληθυσµού υπολογίστηκε σε 73,61 χρόνια.170 

Στον τοµέα της στέγασης δρα η «αποστολή Κατοικία». Στα πλαίσια 

αυτής της «αποστολής», χτίζονται καινούργιες κατοικίες και οικισµοί µε 
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ολοκληρωµένο σύστηµα ύδρευσης, αποχέτευσης, εκπαίδευσης και περίθαλψης 

για φτωχούς και άστεγους των πόλεων. 

Στον τοµέα της σίτισης η «αποστολή Mercal» θέλει να «σπάσει» τη 

φτώχια, την ανύπαρκτη παραγωγική βάση στη γεωργία και την κτηνοτροφία και 

τα µονοπώλια στην αγορά τροφίµων, προσφέροντας τα βασικά είδη διατροφής 

σε πολύ χαµηλές τιµές στα εκατοµµύρια των υποσιτιζόµενων Βενεζουελάνων. 

Στο ζήτηµα της γης και των γαιοκτηµόνων το τσαβικό µπλοκ έθεσε ως 

στόχους την αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής για να γίνει η 

χώρα αυτάρκης και από την άλλη την κοινωνικοποίηση της γης για να 

αποκτήσουν και οι ακτήµονες πρόσβαση στα µέσα παραγωγής.171 Βέβαια, οι δύο 

αυτοί στόχοι συνδέονται µεταξύ τους. Πολλοί άκληροι αγρότες αποκτούν 

κτήµατα µέσα από τη διαδικασία του αναδασµού της γης.172 Πρόκειται για 

κρατικά κτήµατα ή για ιδιωτικά που µένουν ακαλλιέργητα και απαλλοτριώνονται 

µε πλήρη αποζηµίωση στους νόµιµους προηγούµενους ιδιοκτήτες. Βέβαια, η 

πολιτική αναδασµού προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Οι µεγαλογαιοκτήµονες 

έχουν κηρύξει πόλεµο, κρυφό και φανερό µε ιδιωτικούς στρατούς, στη 

µεταρρύθµιση και σε κάθε προσπάθεια να µειωθεί η έκτασή τους. Η κυβέρνηση 

προσπαθεί να καθοδηγήσει αυτούς που απέκτησαν γη µέσα από τον αναδασµό 

ώστε να οργανώσουν την παραγωγή αποδοτικά.173 Την προσπάθεια αυτή 

εξειδικεύουν οι κατά τόπους συνεταιρισµοί. Η ενίσχυση της αγροτικής 

παραγωγής και η αναδιανοµή γης βοηθούν στην αποκέντρωση και στη 

µετακίνηση πληθυσµών από τα αστικά κέντρα στην περιφέρεια. 

Μια άλλη αξιοσηµείωτη «αποστολή» που συνδέεται έµµεσα µε το 

ζήτηµα της ιδιοκτησίας της γης είναι η Guaicaipuro. Αναφέρεται στην 

αποκατάσταση όλων των δικαιωµάτων των  ιθαγενών, ακόµα και στην 

επαναφορά των κοινοτικών τίτλων ιδιοκτησίας της γης. Φιλοδοξεί οι ιθαγενείς 

να πάψουν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 

Υπάρχουν και περισσότερο εξειδικευµένες «αποστολές», όπως η 

«αποστολή Πιάρ», που θέλει να βοηθήσει τους εργαζοµένους στην εξορυκτική 
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βιοµηχανία να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσής τους και παράλληλα να 

συµβάλλει στην περιβαλλοντική σταθερότητα.174 

Για πολλά χρόνια η παροχή ταυτότητας στους πολίτες ήταν µια δύσκολη 

και δύσκαµπτη διαδικασία, µε αποτέλεσµα πολλοί να βρίσκονται στην 

παρανοµία, όχι από επιλογή. Με την «αποστολή Ταυτότητα» παρέχονται εθνικές 

ταυτότητες σε όλους τους Βενεζουελάνους και κάτι σαν τις δυτικού τύπου 

«πράσινες κάρτες» σε όλους τους ξένους που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια 

της Βενεζουέλας. 

Η «αποστολή Στροφή κατά Μέτωπο» θέλει να ενισχύσει την 

πολιτικοποίηση και την ενασχόληση µε τα κοινά όλων ανεξαιρέτως των 

Βενεζουλάνων. Αυτή η πολιτικοποίηση θα βοηθήσει στην εφαρµογή των 

αµεσοδηµοκρατικών διαδικασιών που επιθυµεί η Μπολιβαριανή επαναστατική 

διαδικασία. Ακόµη και βιβλία λογοτεχνίας µοιράζονται στο λαό.175 

Αλλά και στον τοµέα της παραγωγής έχουν γίνει βήµατα προς την 

κατεύθυνση του σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι 

συνεταιρισµοί, έχουν δηµιουργηθεί κοινωνικές επιχειρήσεις που ξεφεύγουν από 

τη λογική της αποκόµισης κέρδους, έχει γίνει προσπάθεια εισαγωγής 

συνδιοίκησης κράτους – εργαζοµένων σε ορισµένες κρατικές εταιρείες. Οι 

συνεταιρισµοί µέχρι στιγµής δραστηριοποιούνται τοπικά και περιλαµβάνουν από 

καταστήµατα ρούχων µέχρι µικρές κατασκευαστικές εταιρίες.176 Ο στόχος είναι 

να δηµιουργηθούν και άλλοι συνεταιρισµοί οι οποίοι να επεκταθούν στο πεδίο 

του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, όπως είναι τα ηλεκτρονικά συστήµατα και οι 

υπολογιστές, καθώς και σε τοµείς όπως η εξόρυξη (ορυχεία) και οι 

αεροµεταφορές. 

Αναλυτικότερα, ο Τσάβες έθεσε ναυαρχίδα της εθνικής παραγωγής το 

πετρέλαιο. Κρατικοποίησε την άντλησή του, ενώ οι ιδιωτικές εταιρίες 

µπορούσαν να δραστηριοποιούνται πλήρως µόνο στο χώρο της επεξεργασίας και 

της διανοµής του.177 Παράλληλα, αυξήθηκε θεαµατικά η φορολογία που 

καλούνταν να πληρώσουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
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Οι δηµόσιες επιχειρήσεις διοικούνται κατά 49% από τους ίδιους τους 

εργαζοµένους και κατά 51% από την κυβέρνηση (συν-διαχείριση).178 Το 2003 

δηµιουργήθηκε καινούργια συνοµοσπονδία εργατών ενάντια στην ξεπουληµένη 

και αντιτσαβική παλιά. Η καινούργια συνοµοσπονδία έθεσε ως στόχο να 

ενεργοποιήσει πολιτικά και να εντάξει σε συνδικάτα όλους ανεξαιρέτως τους 

εργαζοµένους της χώρας, µια προσπάθεια που συνδέεται µε την πολιτικοποίηση 

των µαζών. Πολλά εγκαταλελειµµένα εργοστάσια καταλαµβάνονται και 

λειτουργούν πλέον, κάτω από τη διεύθυνση των εργατών. Ο ίδιος ο Τσάβες 

τόνισε πως όποιο εργοστάσιο σταµατήσει να λειτουργεί θα απαλλοτριώνεται από 

το κράτος και θα δίνεται στους εργάτες για να συνεχιστεί η λειτουργία του.179 

Πάντως, τα εργοστάσια που βρίσκονται αυτήν τη στιγµή υπό κατάληψη είναι 

σχετικά λίγα και σε µη νευραλγικούς τοµείς της οικονοµίας και είναι άξιο 

προσοχής το πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτηµα στο µέλλον. 

Με πρωτοβουλία της Βενεζουέλας οργανώνεται η οικονοµική 

συνεργασία της Λατινικής Αµερικής, πράγµα απαραίτητο για την επιβίωση και 

την εµβάθυνση επαναστατικών και σοσιαλιστικών προσπαθειών. Στα σκαριά 

βρίσκεται συντονισµένη συνεργασία των χωρών της Λατινικής Αµερικής µε 

συνεισφορά από την κάθε µία του είδους που έχει σε πλεόνασµα: η Βενεζουέλα 

θα συνεισφέρει πετρέλαιο, η Κούβα ιατρούς, η Αργεντινή κρέας.180 Επόµενος 

στόχος είναι η ένωση των πετρελαϊκών κοιτασµάτων όλων των χωρών της 

περιοχής, που φτάνουν στο 12% των παγκόσµιων αποθεµάτων καθώς και η 

δηµιουργία λατινοαµερικανικής τράπεζας. Στο µέλλον, δεν µπορεί να 

αποκλειστεί και η στρατιωτική τους συνεργασία, σε µια προσπάθεια 

ολοκλήρωσης της Λατινικής Αµερικής. Στον τοµέα της εκπαίδευσης ιδρύεται 

µεγάλο ιατρικό πανεπιστήµιο από κοινού µε την Κούβα. Επίσης, υλοποιείται το 

σχέδιο για τη δηµιουργία του δορυφορικού τηλεοπτικού σταθµού Telesur στην 

περιοχή. Σκοπός του είναι ο ιδεολογικός και επικοινωνιακός ανταγωνισµός του 

µε το CNN, το οποίο σε αυτές τις χώρες εκπέµπει και στα ισπανικά! Η βάση του 

θα βρίσκεται στο Καράκας αλλά θα έχει γραφεία σε όλες σχεδόν τις χώρες της 

υποηπείρου. Έκτος από το Telesur, έχει δηµιουργηθεί και ο εθνικής εµβέλειας 
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σταθµός VIVE, ο οποίος παρακινεί τους πολίτες να φτιάξουν τα δικά τους 

φιλµάκια και να πουν την άποψή τους µοιράζοντας για το σκοπό αυτό 

κάµερες.181 ∆ε χρηµατοδοτείται από διαφηµίσεις για να µην εξαρτάται καθόλου 

από επιχειρηµατικά συµφέροντα. 

Ο αριθµός των γυναικών εργαζοµένων προσεγγίζει αυτόν των ανδρών.182 

Για τις ίδιες δουλειές τα δύο φύλα αµείβονται το ίδιο. Επίσης, το Μπολιβαριανό 

Σύνταγµα προωθεί την ασφαλιστική κάλυψη των γυναικών που απασχολούνται 

σε οικιακές εργασίες. Τα παραπάνω δε σηµαίνουν, όµως, ότι έχει διατυπωθεί µια 

σαφής φεµινιστική πολιτική. 

Η Βενεζουέλα προσπαθεί να βοηθήσει πλήθος κινηµάτων που 

αναπτύσσουν τη δράση τους στη Λατινική Αµερική, χρηµατικά και πολιτικά. 

Το ερώτηµα είναι αν η Βενεζουέλα βρίσκεται σε επαναστατική ή έστω σε 

προεπαναστατική περίοδο, ή αν απλά κάνει µια ριζοσπαστική διαχείριση της 

αστικής δηµοκρατίας; Σύµφωνα µε τους ορισµούς, ακόµη, βρίσκεται σε µια 

αστική αντιπροσωπευτική δηµοκρατία δυτικού τύπου. Οι επιτροπές στις 

γειτονιές και στα εργοστάσια απέχουν πολύ σε αριθµό, συµµετοχή και εξουσία 

από το να χαρακτηριστούν όργανα λαϊκής και εργατικής αυτο-διεύθυνσης.183 

Ακόµη, οι παλιοί θεσµοί κατά κανόνα δεν γκρεµίζονται. Η προσπάθεια είναι να 

«χτιστούν» οι νέοι πάνω σε αυτούς. Μέσα στο ίδιο το τσαβικό µπλοκ 

εξελίσσεται η µεγάλη µάχη για το πού θα γύρει η πλάστιγγα. Εκτιµώ πως αυτή η 

ρευστότητα δεν βοηθά τις επαναστατικές διαδικασίες καθώς γνώρισµά τους σε 

διάφορες εποχές και τόπους ήταν η γρήγορη και αποφασιστική εξέλιξη. Ίσως για 

άλλη µια φορά η Βενεζουέλα να αποτελέσει την εξαίρεση, ίσως και όχι. Η 

διαδικασία στη Βενεζουέλα εξελίσσεται προσωποπαγώς και αυτό δηµιουργεί 

επιπλέον ερωτήµατα για το αν θα µπορέσει να συνεχιστεί το εγχείρηµα και χωρίς 

την πολιτική ή φυσική παρουσία του Τσάβες. Οι µάζες εµπνέονται από τον 

Τσάβες και τον παρασύρουν ακόµη πιο αριστερά, υπάρχει µια αλληλοεπίδραση. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει το Επαναστατικό Κόµµα που θα ενοποιήσει τις διαδικασίες 

και τις διάφορες επαναστατικές οµάδες, που θα επιταχύνει το βηµατισµό προς το 

Σοσιαλισµό και θα δηµιουργήσει τις συνθήκες για περισσότερο συλλογική και 
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λιγότερο προσωποπαγή εξουσία. ∆εν ξέρω αν η σε τόσο µεγάλο βαθµό 

πολιτικοποίηση του λαού της Βενεζουέλας δείχνει το δρόµο για κάτι. Όταν λέω 

πολιτικοποίηση δεν αναφέροµαι, φυσικά, σε κοµµατικοποίηση και σε ένταξη σε 

κοµµατικό φορέα. Άλλωστε και ο ίδιος ο Τσάβες δεν πιστεύει στα κόµµατα αλλά 

στα κινήµατα, δε θεωρεί ότι οι αυστηρές δοµές, η κάθετη οργάνωση, τα όργανα 

και ο αυστηρός διαµοιρασµός ρόλων και ευθυνών στα πλαίσια τους, βοηθούν. 

Αντίθετα, βλέπει τα κινήµατα ως κάτι πιο ζωντανό και υγιές που δύσκολα θα 

αλλοτριωθεί από κάποιας µορφής δύσκαµπτη γραφειοκρατία. Η πολιτικοποίηση, 

λοιπόν, αναφέρεται στο σύνολο του λαού δίχως ταξικούς και ηλικιακούς 

περιορισµούς, και σε αυτούς που υποστηρίζουν τον Τσάβες και στους πολεµίους 

του.184 

Με αφορµή την περίπτωση της Βενεζουέλας, το ερώτηµα πολλές φορές 

είναι µεταρρύθµιση ή επανάσταση; Σύµφωνα µε το Σκουλά, η επανάσταση 

αλλάζει άρδην τη δοµή της κοινωνίας, ενώ η µεταρρύθµιση επιµέρους δοµές.185 

Η επανάσταση µε άλλα λόγια µεταβάλλει τον τοµέα της παραγωγής αγαθών, της 

κατανοµής του παραγόµενου πλούτου, τον καταµερισµό της εργασίας186 και την 

αναδιανοµή των εισοδηµάτων. Το ζήτηµα είναι να διαγνώσει η κοινωνία αν 

χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή και πώς αυτή µπορεί να επιτευχθεί.187 Μια 

επανάσταση για να επιτύχει χρειάζεται σχέδιο τόσο κατά τη διάρκεια της 

σύγκρουσης µε τον «παλαιό» κόσµο, όσο και για το τι κυοφορεί και πώς το 

καινούργιο θα λάβει σάρκα και οστά. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να 

εκφυλιστεί σε µια απλή εξέγερση η οποία απλά θα εκτονώσει τη συσσωρευµένη 

οργή των πολιτών αλλά επί της ουσίας δε θα αλλάξει τίποτα στην τάξη 

πραγµάτων. Φυσικά, σε κάθε χώρα οι συνθήκες και οι ανάγκες είναι 

διαφορετικές. Για να απαντήσουµε πειστικά στο ερώτηµα επανάσταση ή 

µεταρρύθµιση, βία ή όχι, θα πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας συγκεκριµένες 

οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες. Οι ίδιοι οι 

Βενεζουελάνοι δεν έχουν καταλήξει ακόµα. 

Στον τοµέα της Οικονοµίας, ένα στοίχηµα που πρέπει να κερδηθεί από τη 

Βενεζουέλα είναι η σταδιακή απεξάρτησή της από το πετρέλαιο και η 
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οικοδόµηση ενός ενδογενούς αναπτυξιακού µοντέλου.188 Αυτό, παρότι δεν 

αποτελεί προτεραιότητα, εντούτοις είναι ζωτικής σηµασίας µακροπρόθεσµα, µε 

την εξάντληση των πετρελαϊκών αποθεµάτων. 

Πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απαλλοτρίωσε το 

εµπορικό κέντρο Sambil La Candelaria στο Καράκας. Η απαλλοτρίωση 

περιλαµβάνει την κινητή και ακίνητη περιουσία και οποιεσδήποτε βελτιώσεις ή 

προσθήκες στην ακίνητη περιουσία. 

Σύµφωνα µε το κυβερνητικό διάταγµα, το εµπορικό συγκρότηµα και ο 

µεγάλος χώρος στάθµευσης θα χρησιµοποιηθούν για να τεθεί σε εφαρµογή το 

σχέδιο «Ανάπτυξης της Επιχείρησης Σοσιαλιστικών Αγορών και Χώρων για την 

Προώθηση της...Πολιτιστικής Επανάστασης». Η Επιχείρηση Εµπορίου και 

Σοσιαλιστικής Προµήθειας (Comersso) θα εκτελέσει το σχέδιο. Το κυβερνητικό 

διάταγµα ορίζει επίσης ότι η περιοχή Sambil θα πρέπει να «µετασχηµατιστεί σε 

έναν χώρο συνάντησης των Βενεζουελάνων, στο πλαίσιο µιας βιώσιµης 

οικονοµίας και να επιτρέψει την ανάπτυξη της ανταλλαγής προϊόντων και 

υπηρεσιών όπως και την ανάπτυξη της πολιτιστικής έκφρασης». Ο Υπουργός 

Εµπορίου Καναν θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράµµατος. 

Η Sambil είναι µια αλυσίδα τεράστιων εµπορικών κέντρων στη 

Βενεζουέλα. Τον Μάρτιο η Τηλεόραση της Βενεζουέλας (VTV) µετέδωσε ότι 

µέλη της κοινότητας κοντά στην ζώνη της κατασκευής πρότειναν ο χώρος να 

γίνει κοινωνικής χρήσης, όπως για παράδειγµα ένα πανεπιστήµιο, µια 

βιβλιοθήκη ή µια αίθουσα συναυλιών συµφωνικής ορχήστρας, και ο 

εκπρόσωπος του κοινοτικού συµβουλίου Lourdes Ibarren είπε ότι το εµπορικό 

κέντρο έκανε την κίνηση χειρότερη και προκαλούσε περιβαλλοντική, οπτική και 

ηχητική ρύπανση. Η Cisneros Organisation είναι ο µεγαλύτερος µέτοχος της 

Sambil µε 30,4% των µετοχών. Είναι ένας όµιλος επιχειρήσεων που ανήκει στον 

Gustavo Cisneros, των δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Λατινική Αµερική 

και τον πλουσιότερο στη Βενεζουέλα. Η απαλλοτρίωση της Sambil ακολουθεί 

εκείνη της αλυσίδας σουπερµάρκετ Exito τον περασµένο Γενάρη. Τα 

καταστήµατα έκτοτε έχουν µετατραπεί στα καταστήµατα “Bicentenary”, επίσης 

µέρος του δικτύου Comersso.189 
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Οι απαλλοτριώσεις δείχνουν τη βούληση της εκτελεστικής εξουσίας της 

Βενεζουέλας να λαµβάνει σοβαρά υπόψη της τις αποφάσεις των λαϊκών 

συνελεύσεων και να εφαρµόσει ένα σχέδιο σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού της 

κοινωνίας που θα περιλαµβάνει εκτός του τοµέα της οικονοµίας και αυτόν του 

πολιτισµού. Άλλωστε, η λαϊκή συµµετοχή και η πολιτικοποίηση των µαζών δεν 

µπορούν να υπάρξουν εάν ο πληθυσµός δεν έχει ένα ικανοποιητικό πολιτιστικό 

επίπεδο και κριτική σκέψη. 

Η κρατική οργάνωση της Βενεζουέλας ακολουθεί το µοντέλο από κάτω 

προς τα άνω διότι οι τοπικές αρχές και οι λαϊκές συνελεύσεις που αναφέρθηκαν 

αναλυτικά παραπάνω, επιτελούν ορισµένες (βασικές και σηµαντικές) λειτουργίες 

για λογαριασµό οµάδων χρηστών ή άλλων οργανώσεων πολιτών.190 Το ίδιο 

µοντέλο εκτεταµένης αποκέντρωσης εξουσιών δεν έχει εφαρµοστεί ακόµη στις 

υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αµερικής. Τα δύο βασικότερα κριτήρια για να 

κρίνουµε εάν η αποκέντρωση και κατ` επέκταση η λαϊκή συµµετοχή είναι 

κατάλληλες για τη λειτουργία ενός κράτους είναι η αποτελεσµατικότητα και η 

αποδοτικότητα.191 Αποτελεσµατικότητα σηµαίνει να γίνεται το σωστό, στην 

προκειµένη περίπτωση αυτό που έχει αποφασιστεί και σχεδιαστεί, και 

αποδοτικότητα, να γίνεται µε τις λιγότερες δυνατές εισροές (πόρους). Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό της αποκέντρωσης είναι ο βαθµός στον οποίο τα όργανα στα 

οποία έχουν εκχωρηθεί αρµοδιότητες είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες και τα αιτήµατα των πολιτών.192 Ένα απλοϊκό πλην όµως βάσιµο 

επιχείρηµα είναι πως τα καταλληλότερα για αυτόν το σκοπό όργανα είναι αυτά 

στα οποία ο λαός εµπλέκεται περισσότερο στις αποφάσεις, το σχεδιασµό, την 

εκτέλεση και τον έλεγχο των πράξεων και των έργων. Φυσικά, υπάρχουν 

διάφορα καθήκοντα, όπως η εκµετάλλευση του πετρελαίου της Βενεζουέλας, 

που είναι πιο πρόσφορο να παραµείνουν στις περιφερειακές ή στις εθνικές αρχές. 

Κι αυτό διότι πρέπει να διατηρηθούν οι οικονοµίες κλίµακας στο σχεδιασµό, τις 

εισροές και την εκµετάλλευση των εκροών, πράγµα που επιτυγχάνεται κεντρικά. 

Καταλήγουµε, λοιπόν, στην εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας, 

σύµφωνα µε την οποία όλες οι λειτουργίες του κράτους θα πρέπει να 
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εκτελούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και όσο το δυνατό πιο κοντά στους 

πολίτες.193 Αυτό αποδεικνύει πως η σχέση κοινωνίας και κράτους στη 

Βενεζουέλα είναι ειλικρινούς και βαθιάς συνεργασίας, σε πάρα πολλά θέµατα 

και σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπρόσθετα, η επικοινωνία των 

εξουσιαστικών µηχανισµών του κράτους και των πολιτών είναι αµφίδροµη. 

∆ηλαδή, από τη µία η πολιτεία επιδιώκει την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

συµµετοχή περισσότερων ανθρώπων στα κοινά και από την άλλη τα κινήµατα 

διαµορφώνουν τις συνθήκες εκείνες που οδηγούν κράτος και πολίτες σε 

συµµετοχικές πρακτικές διακυβέρνησης. 

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΙΒΙΑ 

Η οµοσπονδιακή δηµοκρατία της Βραζιλίας βασίζεται στην ένωση τριών 

πολιτικών οντοτήτων: των πολιτειών, των δήµων και των πόλεων. Οι έξι βασικές 

αρχές της είναι η κυριαρχία, η υπηκοότητα, η λαϊκή αξιοπρέπεια, το δικαίωµα 

στην εργασία, η ελευθερία του επιχειρείν και ο πολιτικός πλουραλισµός.194 

Ισχύει η αρχή διάκρισης των εξουσιών σε νοµοθετική και εκτελεστική (τα 

πρόσωπα ορίζονται µε απευθείας εκλογή) και δικαστική (οι δικαστές 

προκύπτουν έπειτα από εισαγωγικές εξετάσεις). Ο/Η Πρόεδρος της Βραζιλίας 

είναι αρχηγός τόσο του κράτους όσο και της κυβέρνησης και εκλέγεται για 

τέσσερα χρόνια µε δυνατότητα επανεκλογής για µία επιπλέον διαδοχική θητεία. 

Το οµόσπονδο κράτος της Βραζιλίας έχει παραχωρήσει στις πολιτείες της 

δυνατότητα λήψης αποφάσεων νοµοθετικά και φορολογικά ζητήµατα καθώς και 

για θέµατα δηµόσια τάξης. Στην κορυφή κάθε πολιτείας βρίσκεται εκλεγµένος 

κυβερνήτης και νοµοθετικό σώµα. Με τη σειρά της, κάθε πολιτεία διαιρείται σε 

δήµους µε το δήµαρχο και το νοµοθετικό συµβούλιο να αποφασίζουν για τα 

τοπικά ζητήµατα. Στα πλαίσια του οµοσπονδιακού συντάγµατος, οι δήµοι είναι 

αυτόνοµοι και «ιεραρχικά ανεξάρτητοι». 

Ο λαός της Βραζιλία συναποτελείται από πολλές φυλετικές και εθνικές 

οµάδες. Περίπου οι µισοί είναι λευκοί, τέσσερις στους δέκα µιγάδες και από κει 

και πέρα και για το ποσοστό που αποµένει, µαύροι, ασιάτες και αυτόχθονες 
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ιθαγενείς. Το προσδόκιµο ζωής βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, στα 71,99 

χρόνια. 

Από την πρώτη του έτους, η µεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αµερικής, 

η Βραζιλία, βρίσκεται υπό την προεδρεία µιας γυναίκας, της πρώην αντάρτισσας 

Ντίλµα Ρούσεφ, η οποία διαδέχθηκε το συνδικαλιστή Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα 

Σίλβα.195 Την περίοδο διακυβέρνησης από το Λούλα περίπου τριάντα 

εκατοµµύρια άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχια και η Βραζιλία έγινε η όγδοη 

µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο καθώς άρχισε να εκµεταλλεύεται τις 

τεράστιες πλουτοπαραγωγικές της πηγές. Μόνο το 2010 η ανάπτυξη έφτασε το 

7,6%. Παρά την παγκόσµια οικονοµική κρίση τα επιδόµατα υπέρ των 

ασθενέστερων έµειναν αλώβητα. Η νέα πρόεδρος καλείται να µειώσει ακόµη 

περισσότερο τη φτώχια και τον αναλφαβητισµό και να αντιµετωπίσει 

αποτελεσµατικά την εγκληµατικότητα. 

Το «Πολυεθνοτικό Κράτος της Βολιβίας» διαιρείται διοικητικά σε εννέα 

διαµερίσµατα. Πρόεδρος είναι ο ιθαγενής Έβο Μοράλες. Από το 2009 η Βολιβία 

διέπεται από νέο Σύνταγµα, το οποίο εγκρίθηκε µε δηµοψήφισµα. Προβλέπεται 

διεύρυνση του κοινωνικού κράτους και προστασία των δικαιωµάτων των 

ιθαγενών. Με αυτόν τρόπο ο Μοράλες προσπαθεί να βοηθήσει στην κοινωνική 

και κατ` επέκταση στην πολιτική ανάπτυξη του πληθυσµού. Κάνει πιο συνεκτικό 

τον κοινωνικό ιστό και αναγνωρίζει τον πολυεθνοτικό χαρακτήρα του κράτους, 

ακόµη και στην επίσηµη ονοµασία της χώρας. 

Η πολιτική, πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη της κοινωνίας 

βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών εκτός της Βολιβίας, και της 

Βενεζουέλας καθώς και της Βραζιλίας. Αυτό κάνει ενδιαφέρουσα την 

παρακολούθηση της πορείας της κοινωνικής ανάπτυξης των λαών της Λατινικής 

Αµερικής στο µέλλον και του πώς αυτή η πορεία θα µπορέσει, αν µπορέσει, να 

οδηγήσει παγκόσµια, σε ένα βιώσιµο και εναλλακτικό του νεοφιλελεύθερου 

καπιταλισµού µοντέλο. 

∆ηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη σχηµατοποίηση και τη σαφή 

οριοθέτηση ενός εναλλακτικού και κοινωνικού δρόµου ανάπτυξης που θα 

αντιπαρατίθεται δηµιουργικά στη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση που 

επικράτησε και συνεχίζει να επικρατεί. Αν και οι χώρες της Λατινικής Αµερικής 
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δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και δεν ακολουθούν οµογενοποιηµένες 

πρακτικές στην οικονοµική και την πολιτική ανάπτυξη, η συνεργασία και η 

αλληλοβοήθεια που αναπτύσσουν σε συνδυασµό µε τους κοινούς σκοπούς της 

ουσιαστικής δηµοκρατίας και του µοιράσµατος των καρπών της ανάπτυξης σε 

ευρεία πληθυσµιακά σύνολα δηµιουργούν προσδοκίες για ένα καλύτερο µέλλον 

για τους λαούς. Το πρώτο βήµα είναι αυτό που µόλις περιγράψαµε, δηλαδή ο 

συµβολισµός του ότι µπορεί να υπάρξει εναλλακτικός και συνάµα βιώσιµος 

δρόµος για την ανάπτυξη. Το επόµενο θα είναι να γίνουν κοινωνοί στην 

προσπάθεια λαοί και ηγεσίες πέρα από το γεωγραφικό χώρο της Νοτίου 

Αµερικής. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Οι χώρες της Λατινικής Αµερικής βρίσκονται στην κατηγορία των 

αναπτυσσόµενων κρατών. Ως περιφερειακά κράτη, δέχθηκαν και συνεχίζουν να 

δέχονται την πίεση των µητροπόλεων µε προεξάρχουσες τις ΗΠΑ. Μια πίεση 

πολιτική, οικονοµική και πολιτισµική, που στόχο έχει την αποκόµιση κέρδους 

από την υποήπειρο, είτε πρόκειται για φυσικούς πόρους είτε για απόσπαση 

υπεραξίας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα οι χώρες της Νοτίου Αµερικής 

επιχείρησαν να αναπτυχθούν οικονοµικά. Προσπάθησαν να υποκαταστήσουν τις 

εξαγωγές και να µειώσουν έτσι τα ελλείµµατά τους. Ο λόγος που δεν τα 

κατάφεραν ήταν γιατί δεν µπόρεσαν να υποκαταστήσουν και τις εξαγωγές 

κεφαλαιουχικών αγαθών, παρά µόνο καταναλωτικών προϊόντων. 

Η Λατινική Αµερική συµπεριλαµβάνει χώρες οι οποίες από την 

κατηγορία των χωρών του τρίτου κόσµου πέρασαν στις αναπτυσσόµενες. Στο 

πολιτικό σκέλος ταλανίστηκαν από δικτατορικά καθεστώτα. ∆εν έδωσαν την 

ευκαιρία στους λαούς τους να αποφασίσουν για την ακολουθούµενη πολιτική. Οι 

πιέσεις που άσκησε και συνεχίζει να ασκεί το παγκόσµιο καπιταλιστικό 

κεφάλαιο για τον πολιτικό έλεγχο των λαών της περιοχής ήταν και είναι πολύ 

ισχυρές. Βέβαια, εθνική αστική τάξη που θα εδραίωνε την αστική – έµµεση 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία δεν αναπτύχθηκε. Οι κοινωνίες τους είναι, γενικά, 

κάστες, τάξεις και εθνοτικές µειονότητες. Αυτό, όπως αναφέρει ο Σκουλάς, δεν 

είναι απαραίτητα κακό. Η «αποτελεσµατική» κατάτµηση επιτρέπει δηµοκρατικές 

πρακτικές να αρχίσουν να λαµβάνουν µέρος.196 Άλλωστε, σύµφωνα µε το 

Βάλλερσταϊν, ο «αγώνας ενάντια στο σύστηµα» για να είναι αποτελεσµατικός θα 

πρέπει κατά κύριο λόγο να διεξάγεται στο παγκόσµιο και στο τοπικό-

περιφερειακό επίπεδο, και όχι σε αυτό της εθνικής επικράτειας.197 

Η πολιτική ιστορία και εξέλιξη καθορίζεται από ρήξεις και υπερβάσεις 

(είτε ειρηνικές είτε αιµατηρές). Αυτό επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της 

Βενεζουέλας όπου τίποτε δεν προµήνυε ότι θα εκδηλωνόταν και θα επιτύγχανε 

ως ένα βαθµό η Μπολιβαριανή Επανάσταση. Φυσικά και η τοπική κοινωνία 
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«ζυµωνόταν» και προβληµατιζόταν καιρό πριν. Αλλά µια σειρά από γεγονότα θα 

µπορούσαν να προκαλέσουν διαφορετική εξέλιξη των πραγµάτων. Ο ίδιος ο 

Τσάβες, άλλωστε, ριζοσπαστικοποιήθηκε κάµποσο καιρό µετά την ανάληψη των 

καθηκόντων του ως πρόεδρος της χώρας. 

Ρήξη πραγµατοποιήθηκε και στην Αργεντινή το 2001. Η εµπλοκή του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στον πυρήνα της οικονοµικής πολιτικής και 

στην ουσία της διακυβέρνησης του κράτους προκάλεσε λαϊκή εξέγερση. Η 

απεµπλοκή της Αργεντινής από το Ταµείο ήταν άµεση. Είχε προηγηθεί η 

εκτίναξη του ποσοστού της φτώχιας, του κλεισίµατος επιχειρήσεων και της 

οικονοµικής συρρίκνωσης, καθώς και η συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα. Θα 

ήταν ενδιαφέρον µα συνάµα εξαιρετικά παρακινδυνευµένο εξετάζοντας της 

οµοιότητες της Αργεντινής και της Ελλάδας να προβλέψουµε το µέλλον της 

χώρας µας. Η κατάσταση άρχισε να σταθεροποιείται από το 2003 και η 

οικονοµία να αναπτύσσεται. Οι σχέσεις κοινωνίας και κράτους βελτιώθηκαν 

χωρίς, όµως, να έχουµε φτάσει στο σηµείο να µιλάµε για λήψη αποφάσεων «από 

τα κάτω». 

Για το λόγο, λοιπόν, της απουσίας γραµµικής εξέλιξης στο χρόνο των 

πολιτικών διαδικασιών δεν µπορούµε να προβλέψουµε το µέλλον του 

εγχειρήµατος της αµεσοδηµοκρατίας στην περιοχή, ούτε γενικότερα στον κόσµο, 

καθώς σε µακροπρόθεσµο επίπεδο τα πάντα είναι µεταβλητά. Αυτό που 

µπορούµε να εκτιµήσουµε είναι ότι απαιτείται εµβάθυνση της διαδικασίας και 

στη Βενεζουέλα, και στη Βολιβία και στη Βραζιλία, για να µην ανατραπεί η 

καθεστηκυία τάξη πραγµάτων. Είναι γνωστή η φράση πως η πολιτική είναι σαν 

το ποδήλατο, αν σταµατήσεις να κάνεις πετάλι θα πέσεις! Πολύ περισσότερο 

σήµερα που δεν αρκεί ο έλεγχος του εθνικού χώρου, αλλά επιβάλλεται η µελέτη, 

και ο επηρεασµός ως ένα βαθµό της υπερεθνικής κλίµακας, η οποία οριοθετεί τις 

πραγµατικές αναπτυξιακές δυνατότητες των κοινωνιών. 
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