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Τ
ο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 6ης 
Δεκεμβρίου 2015 είναι, πάνω από όλα, το αποτέλεσμα 
της ελεύθερης άσκησης του δημοκρατικού δικαιώματος, 
σύμφωνα με το Σύνταγμα της 5ης Δημοκρατίας, που 

υιοθετήθηκε με το Δημοψήφισμα του 1999 και το οποίο 
επέτρεψε να επανιδρύσουμε τους θεσμούς μας με πνεύμα 
κοινωνικής και πολιτικής ενσωμάτωσης του λαού μας, και 
ιδίως των λαϊκών στρωμάτων.
Πολλοί Βενεζουελάνοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν 
τη δυσαρέσκειά τους, εν μέσω μιας λεπτής οικονομικής 
κατάστασης, η οποία έχει τις ρίζες της στον κερδοσκοπικό 
πόλεμο ενάντια στην οικονομία μας και στην πτώση της 
τιμής του πετρελαίου, απέναντι στα οποία η Κυβέρνησή μας 
αρνήθηκε να εφαρμόσει νεοφιλελεύθερες συνταγές λιτότητας.
Εν τούτοις, πέρα από την απλή πόλωση μεταξύ ενός 
σοσιαλιστικού προγράμματος της αριστεράς κι ενός 

νεοφιλελεύθερου σχεδίου,   το οποίο βέβαια δεν παρουσιάζεται 
ως τέτοιο, η άσκηση της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 
φανερώνει ένα ακόμα πιο βαθύ ρήγμα.
Η απόφαση να αφαιρέσουν από το ημικύκλιο της 
Εθνοσυνέλευσης τα πορτραίτα του Απελευθερωτή μας, Σιμόν 
Μπολίβαρ, και του Κομαντάντε, Ούγκο Τσάβες, φανερώνει 
ασέβεια εκ μέρους της βενεζουελάνικης δεξιάς απέναντι στις 
αναπόσπαστες αυτές προσωπικότητες της ιστορίας μας, που 
αποτελούν αυθεντικά σύμβολα της πατρίδας.
Δε θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Εμείς, οι πατριώτες 
Βενεζουελάνοι, θα διασφαλίσουμε την Πατριωτική Ενότητά 
μας απέναντι σε κάθε παρέμβαση της ιμπεριαλιστικής δεξιάς 
των ΗΠΑ και στην προθυμία των πιστών συμμάχων τους στη 
Βενεζουέλα να γυρίσουν την πλάτη στην Πατρίδα.
¡Chávez vive, la lucha sigue!

ενοτητα
Πατριωτικη

Πολιτισμοσ και αθλητισμοσ : Βενεζουελανοσ 

Μαεστροσ διευθυνει την ορχηστρα του Arnhem
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τισΣ 16 Οκτωβρίου 2014, με 181 
ψήφους υπέρ, η Βενεζουέλα 
εξελέγη για πέμπτη φορά μη 
μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ έως το 

2016.

Η Βενεζουέλα έχει συμμετάσχει στον οργανισμό 

τις περιόδους 1962-1963, 1992-1993 και, 

τελευταία, 2015-2016.

Την 1η Φεβρουαρiου, η Βενεζουeλα ανeλαβε την προεδρια του Συμβουλιου Ασφαλειας του ΟΗΕ, οπου θα στηριξει 

την ειρηνευτικη της σταση κι οχι τις παρεμβασεις, προκειμενου να επιτευχθει η παγκοσμια σταθεροτητα

w

7

g

K

κυριαρχια

δικαιοσυνη

αναπτυξη

συνεργασια

«Η ιδέα είναι να επιτευχθεί η ειρήνη στην υφήλιο». 
Έτσι είχε δηλώσει το 2006 ο τότε πρόεδρος της 
Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
σχετικά με τις προθέσεις του λατινοαμερικάνικου 
κράτους.
Δέκα χρόνια μετά τις δηλώσεις αυτές, η Βενεζουέλα 
προεδρεύει του Οργανισμού που αποτελείται από 
πέντε μόνιμα μέλη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο) με τη δυνατότητα άσκησης 
βέτο και από δέκα μη μόνιμα μέλη που εκλέγονται 
με διετή θητεία.
Στη συμμετοχή της αυτή,  η Βενεζουέλα υποστήριξε 
και πάλι τη θέση της για επενεγκαθίδρυση της 
ειρήνης στον κόσμο, με αλληλεγγύη, κοινωνική 
δικαιοσύνη και μάχη κατά του επεμβατισμού των 
χωρών.
Παραδείγματα αυτής της πολιτικής είναι οι 
συνεχείς προσπάθειες της χώρας να προωθήσει 
τη λήξη της σύρραξης στην Κολομβία και τη 
διακήρυξη της Λατινικής Αμερικής και της 
Καραϊβικής σε ζώνη ειρήνης το Φεβρουάριο.
Όσον αφορά στην περιοχή, κατήγγειλε 
επανειλημμένες φορές ότι η μεγαλύτερη απειλή 
για τα μικρά νησιωτικά κράτη είναι οι νέες 
μορφές αποικιοκρατίας, όπως η δικτατορία του 
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.
Ταυτόχρονα, διατηρεί σταθερή την αρνητική της 
στάση απέναντι στην παρέμβαση των Ηνωμένων 
Πολιτειών στις πολιτικές υποθέσεις των κυρίαρχων 
χωρών και επιμένει να εκριζώσει τον καπιταλισμό 
που απειλεί την παγκόσμια σταθερότητα.

«Ένας κόσμος  του οποίου η στάση θέτει υπό 
αμφισβήτηση την ειρήνη και την ασφάλεια έρχεται 
σε αντίθεση με τη διακήρυξη του μη επεμβατισμού 
από τα κράτη, κάτι που αποφασίστηκε στην 25η 
επέτειο αυτού του οργανισμού, όπου ταυτόχρονα 
διακηρύχθηκε ότι ο μοναδικός τρόπος επίτευξης 
των στόχων μας είναι η διασφάλιση της ασφάλειας 
των πολιτών», επεσήμανε η Υπουργός Εξωτερικών 
Delcy Rodríguez το Φεβρουάριο του 2015. 
Από την άλλη μεριά, αποκηρύσσει «τη βία 
και την ηθική της πολιτικής δίωξης, καθώς 
και τις τρομοκρατικές ενέργειες σε όλες τους 
τις εκφάνσεις, ανεξάρτητα από το ποιος τις 
διαπράττει και με ποιες σκοπιμότητες», δήλωσε, 
με τη σειρά του, την ίδια χρονιά, ο Βενεζουελάνος 
πρέσβης  στον ΟΗΕ, Rafael Ramirez.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτή τη δήλωση, η 
χώρα τίθεται υπέρ της συμφωνίας του Μινσκ για 
την επίλυση της διένεξης στην Ουκρανία το 2015.
«Η Βενεζουέλα στηρίζει την αρχή της ειρηνικής 
επίλυσης των αντιθέσεων και βλέπει θετικά την 
προσπάθεια που αναπτύσσει ο Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
για να στηρίξει την εφαρμογή των συμφωνιών του 
Μινσκ», επέμεινε ο Ramírez.
Αναφορικά με την Παλαιστίνη, η Βενεζουέλα 
τάχθηκε υπέρ της ενσωμάτωσής της ως πλήρους 
μέλους στον ΟΗΕ κι επέμεινε στην άμεση παύση 
της διαδικασίας αποικιοποίησης που εφαρμόζει 
το Ισραήλ ενάντια στη χώρα.
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Διεθνη

στην πολη του κιτο φιλοξενηθηκε στισ 27 ιανουαριου η 4η συνοδοσ κορυφησ της κοινοτητας των κρατων τησ λατινικης 

αμερικης και τησ καραιβικησ υπο την προσωρινη προεδρια του εκουαδορ

Δ’ Σύνοδος Κορυφής
Στην 4η Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε 
στην πρωτεύουσα του Εκουαδόρ, οι εκπρόσωποι όλων 
των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής 
δούλεψαν πάνω στη λεγόμενη “Ατζέντα 2020”, της 
οποίας οι άξονες είναι η εξάλειψη της φτώχειας, 
η καταπολέμηση της ανισότητας, η εκπαίδευση, η 
επιστήμη και η τεχνολογία, όπως και ο αγώνας ενάντια 
στη κλιματική αλλαγή και η χρηματοδότηση έργων 
υποδομής. Μεγάλες προσδοκίες απορρέουν από αυτή 
τη σύνοδο, λόγω της κρίσης που μαστίζει ολόκληρη 
την ήπειρο λόγω της κατάρρευσης των τιμών του 
πετρελαίου, των κλιματικών συνεπειών του φαινομένου 
“Eλ Νίνιο” και του πολιτικού αναβρασμού που προέκυψε 
από τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα στην 
Αργεντινή και στη Βενεζουέλα.

celac
Η δημιουργία της Celac το 2010 
αποτελεί την πραγματοποίηση των 
ενοποιητικών ιδεών του Κομαντάντε 
Ούγκο Τσάβες, του οποίου η πρώτη 
θητεία σηματοδότησε μια αλλαγή 
στην πολιτική πορεία προς μια 
Λατινική Αμερική ελεύθερη από τη 
κυριαρχία των ΗΠΑ. “Βάζουμε εδώ τον 

ακρογωνιαίο λίθο της ενότητας, της 
ανεξαρτησίας της Λατινικής Αμερικής. 
Αν διστάσουμε είμαστε χαμένοι, μόνο 
η ενότητα θα μας κάνει ελεύθερους και 
ανεξάρτητους, Σεβασμός, Ισότητα και 
Ελευθερία!”, είχε δηλώσει ο ηγέτης της 
Μπολιβαριανής Επανάστασης κατά την 
ίδρυση του οργανισμού το 2011 στο 
Καράκας.

Ο
ι 33 χώρες που απαρτίζουν το μπλοκ συμφώνησαν να 
θέσουν ως προτεραιότητα στο πρόγραμμα εργασιών 
την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής 
ανισότητας, να θέσουν ένα τέλος στον οικονομικό 

αποκλεισμό της Κούβας, ενώ ενέκριναν 20 ειδικές 
καταστάσεις για την άμυνα των Λατινοαμερικάνικων 
λαών. Μεταξύ των δεσμεύσεων, ξεχωρίζει η υποστήριξη 
της ειρήνης στην Κολομβία, όπως και η ανταλλαγή 
πληροφοριών για την καταπολέμηση του Ιού Ζίκα, που 
επηρεάζει την περιοχή. Άλλες λύσεις που προέκυψαν από 
τη Σύνοδο Κορυφής του Κίτο αφορούν την υπεράσπιση 
της εθνικής κυριαρχίας, την επισιτιστική ασφάλεια, την 
πολιτική κατά των ναρκωτικών, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και την ενεργειακή ανάπτυξη.
Ο ρόλος της Βενεζουέλας ήταν πολύ δραστήριος στο 
πλαίσιο αυτής της περιφερειακής συνάντησης. Ο Πρόεδρος 
Νικολάς Μαδούρο Μόρος κάλεσε τις χώρες μέλη της CELAC 
να εστιάσουν στη δημιουργία ενός “τακτικού, οικονομικού 
πλάνου κατά της κρίσης”, μετά την απότομη πτώση των 
τιμών του πετρελαίου. Επίσης, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας 
έδωσε την έγκρισή του για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν 
στη συνάντηση, ιδιαίτερα στο θέμα του αποκλεισμού κατά 
της Κούβας. Ομοίως, ο Μαδούρο δήλωσε πως παρά τη 
δύσκολη οικονομική κατάσταση στη Βενεζουέλα, κατά το 
έτος 2015 η ακραία φτώχεια πήγε στο 4,7% και σε ποσοστό 
84% οι ηλικιωμένοι είναι συνταξιούχοι “σε ένα χρόνο που 
είχαμε 70% μείωση του εθνικού εισοδήματος, ένα αρνητικό 
ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5% και μια πληθωριστική 
οικονομία σαν αυτή της Βενεζουέλας, που εξαρτάται από 
τις εισαγωγές, με μια έντονη ανάγκη του παραγωγικού 
μηχανισμού.”
Η Σύνοδος CELAC ήταν επίσης μια ευκαιρία για τον Πρόεδρο 
Νικολάς Μαδούρο να ευχαριστήσει για την υποστήριξη 
τις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής: “Ευχαριστώ για 
την υποστήριξη που δεχτήκαμε ώστε η Κυβέρνηση των 

4η συνοδοσ κορυφης  τησ celac

Ηνωμένων Πολιτειών να σταματήσει την ανανέωση του 
διατάγματος, το οποίο απειλεί με κυρώσεις το λαό του Σιμόν 
Μπολίβαρ, την αγαπημένη μας Βενεζουέλα, ευχαριστώ για 
την αλληλεγγύη, για την υποστήριξη, έχουμε πίστη, έχουμε 
ελπίδα”.
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Βενεζουελα Στην Ελλαδα

γλυκο καρακασ

φουρνοσ
ζαχαροπλαστειο Καρακασ των αδερφων ξενακη, 
γονων ελληνων μεταναστων στη βενεζουελα

Μια Γευστικη Γωνια της Βενεζουελασ 

Στην Καρδια Τησ Αθηνασ

eλληνικο ψωμι με γευση βενεζουελασ

r
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Μ
ε το όνομα της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, βρίσκουμε στην 
καρδιά της αρχαίας ελληνικής πρωτεύουσας, της Αθήνας, τον  
φούρνο-ζαχαροπλαστείο των αδερφών Ξενάκη, γόνων Ελλήνων 
μεταναστών στη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του ‘50. Στο μαγαζί τους, το οποίο ιδρύθηκε το 1984, συναντάμε 
τον Θεόδωρο Ξενάκη, ο οποίος, με τη συνοδεία του αρώματος του 
εξαιρετικού φρέσκου ψωμιού του, ζεστού ακόμη από το φούρνο, μας 
διηγείται τις αναμνήσεις του από μια τεράστια πόλη γεμάτη χρώματα 
και βουνά, μια πόλη ζωντανή με ζεστούς ανθρώπους. Ο Θεόδωρος, 
με τα χέρια του ακόμα γεμάτα αλεύρι, μας αφηγείται την ιστορία του.
Οι γονείς του πήγαν στο Καράκας το 1955 αφού η Ελλάδα 
βασανιζόταν από δεκαετίες πολέμου, όπως άλλωστε και η υπόλοιπη 
Ευρώπη. Όταν εγκαταστάθηκαν στο Καράκας, οι γονείς του άρχισαν 
να κάνουν διάφορες δουλειές, ασχολήθηκαν πρώτα με τα λουλούδια 
και στη συνέχεια με την πώληση γυναικείων ενδυμάτων. Έτσι, οι 
πρώτες παιδικές αναμνήσεις του Θεοδώρου γεννήθηκαν στους 
δρόμους του Καράκας, μεταξύ του γέλιου και των παιχνιδιών με τον 
αδελφό του και τους γείτονές τους.
Όταν ρωτήθηκε τι γεύση και τι άρωμα θυμόταν περισσότερο από όλα 
από τη Βενεζουέλα, απάντησε χωρίς δισταγμό: «η ψητή μπανάνα, 
δεν υπάρχει καλύτερο άρωμα και γεύση που να θυμάμαι». Θυμάται, 
επίσης, να πηγαίνει στην παραλία με την οικογένειά του και να 
συλλέγει σωρούς από chipi chipis (μικρά κυδώνια της θάλασσας), 
όταν ήταν ακόμη παιδί στη Βενεζουέλα.

Όλα αυτά είναι που σημάδεψαν, άθελα του, το όραμα, ακόμη και την 
αισθητική στη ζωή του Θεόδωρου.  Το να μπαίνεις στο φούρνο του 
είναι σαν να μπαίνεις σε ένα φούρνο της Βενεζουέλας: γωνίες από 
ξύλο, πολλά είδη ψωμιού, το άρωμα του μαύρου καφέ, οι τυχαίες 
συναντήσεις με τους πελάτες και φίλους του φούρνου, η ζεστή 
οικογενειακή ατμόσφαιρα πίσω από τους πάγκους, όπου μια ομάδα 
νεαρών ζυμώνουν, πλάθουν και ψήνουν μιλώντας για τα νέα της 
ημέρας.

Ακόμη, ο Θεόδωρος μας μίλησε για τον θαυμασμό του για τον Ούγκο 
Τσάβες και τη δέσμευσή του για την εξάλειψη της φτώχειας και την 
ακούραστη εργασία του μαζί με τον λαό της Βενεζουέλας, τονίζοντας 
το πώς ο Βενεζουελάνος και λατινοαμερικάνος ηγέτης έδινε πάντα 
πολύ μεγάλη προσοχή στα δεινά των λαών της Ευρώπης, κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα.
«Και τι θα ήθελες τώρα περισσότερο από όλα Θεόδωρε;» Η απάντησή 
του είναι ακριβής: «Το μεγαλύτερο δώρο για εμένα θα ήταν ένα ταξίδι 
στη Βενεζουέλα, ονειρεύομαι να την επισκεφτώ πάλι».

eλληνικο ψωμι με γευση βενεζουελασ

Φούρνος Καράκας
Λεωφόρος Ειρήνης 12, Πεύκη
Θεόδωρος Ξενάκης
210 8067089



η Λαικη και Στρατιωτικη εξεγερση τησ

στη Βενεζουελα

4ησ φλεβαρη
K 7

Καρακασο
η Σφαγη που πυροδοτησε τη 

Λαικη Επανασταση

Ηγετεσ
ο Κομανταντε Τσαβεσ 

εμπνευστηκε απο το 

Μπολιβαριανο Δογμα

Ο Ουγκο Τσαβεσ ξεσηκωθηκε κατα τησ σηψησ του Πολιτικου 

Συστηματοσ, εκπροσωπουμενου απο τον Καρλοσ Αντρεσ Περεσ

¨Συντομα θα ερθουν νεεσ εποχεσ και η χωρα θα πορευτει οριστικα 

προσ ενα Καλυτερο Μελλον¨
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4ησ φλεβαρη

Η 4η Φεβρουαρίου του 1992 σήμανε 
μια πολιτική ρήξη στην ιστορία 
της Βενεζουέλας, η οποία έφερε 
μαζί της μια εποχή αλλαγών και 

μια αυθεντική κοινωνική επανάσταση, 
κληρονομιά του Ούγκο Τσάβες, ο 
οποίος λίγα χρόνια αργότερα θα 
ορκιζόταν νέος πρόεδρος της χώρας.
Πριν από 24 χρόνια η λαϊκή και 
στρατιωτική εξέγερση κίνησε τα 
επαναστατικά νήματα στη Βενεζουέλα 
και κατόρθωσε να αφυπνίσει τη λαϊκή 
δύναμη αυτού του έθνους. Αυτή 
τη μέρα αναγεννήθηκε η ελπίδα ότι 
θα επιστρέψει η μέρα της Εθνικής 
Αξιοπρέπειας.     
Λίγο πριν, η χώρα είχε ζήσει τη σφαγή 
του Καρακάσο. Η δυσαρέσκεια του 
λαού, η πολιτική, οικονομική και ηθική 
κρίση φούντωνε όλο και περισσότερο. 
Ο δικομματισμός που επικρατούσε μετά 
τη λήξη της δικτατορίας του Μάρκος 
Πέρες Χιμένες (1958) είχε βυθίσει τη 
χώρα σε μια τραγική κατάσταση. Στον 
τομέα της υγείας θέριζε η ελονοσία 
και η χολέρα, ενώ η κυβέρνηση του 
Κάρλος Αντρές Πέρες είχε εγκαταλείψει 
στη μοίρα τους την πλειονότητα των 
Βενεζουελάνων.
Κάπως έτσι, ξεκινούσε τότε, τα χαράματα 
της 4ης Φεβρουαρίου, η διάσωση της 
αξιοπρέπειας της χώρας, μια μεγάλη 
στρατιωτική ανάπτυξη που ονομάστηκε 
Επιχείρηση Εσεκιέλ Σαμόρα, της οποίας 
ηγούταν ο Κομαντάντε Ούγκο Τσάβες 
Φρίας. Μια λαϊκή και στρατιωτική 
ανταρσία που αναπτύχθηκε ταυτόχρονα 
στις σημαντικότερες πόλεις της χώρας.
Τα συμβάντα της 4ης Φεβρουαρίου 
του 1992, κρίνοντας από τους 
πρωταγωνιστές τους, εμπνέονταν 
από το δόγμα του Σιμόν Μπολίβαρ. 

κοινωνικη

δυσαρεσκεια

Η πρωτη λαικη εξεγερση κατα του νεοφιλελευθερισμου 

και του ΔΝΤ καστασταλθηκε αφηνοντασ 3 χιλιαδεσ 

Οι εξεγερμένοι δεν πέτυχαν τους 
άμεσους στόχους που είχαν θέσει: 
να απαλλαγούν από την κυβέρνηση 
και να επανιδρύσουν τη δημοκρατία 
μέσω της σύγκλησης συντακτικής 
συνέλευσης, ωστόσο κατόρθωσαν, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
το μετασχηματισμό της πολιτικής ζωής 
της Βενεζουέλας.
Ο Ούγκο Τσάβες ξεσηκώθηκε κατά της 
σήψης του διεφθαρμένου πολιτικού 
συστήματος, που εκπροσωπούταν από 
τον τότε πρόεδρο, Κάρλος Αντρές Πέρες, 
και έγινε ο πρώτος πολιτικός ηγέτης 
που ανέλαβε δημοσίως την ευθύνη με 
το περίφημο «Για τώρα», μια φράση που 
έγινε η ελπίδα των Βενεζουελάνων.
«Σύντροφοι: δυστυχώς, για τώρα, 
οι στόχοι που είχαμε θέσει δεν 
επιτεύχθηκαν (…) σύντομα θα έρθουν 
νέες εποχές», διαβεβαίωνε ο Κομαντάντε 
Τσάβες.
Στις 4 Φεβρουαρίου άλλαξε η πορεία 
της Βενεζουέλας, καθώς και της 
Λατινικής Αμερικής. Αυτό που τότε ήταν 
«για τώρα», σήμερα είναι «για πάντα».
 
Η σφαγη του Καρακασο

Από το 1970 οι δείκτες της φτώχιας στη 
χώρα είχαν αυξηθεί σε ανησυχητικό 
βαθμό, ξεπερνώντας το 60% του 
πληθυσμού.
Στις 16 Φεβρουαρίου του 1989 ο 
νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
απευθύνεται στο λαό και παρουσιάζει 
ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής 
προσαρμογής, με τη λαϊκή ονομασία 
«οικονομικό πακέτο», το οποίο 
περιελάμβανε μεταρρυθμίσεις 
λιτότητας, κάτι που σήμαινε ένα 
τεράστιο πλήγμα για το λαό με την 

υπογραφή του ΔΝΤ.
Η απελευθέρωση των τιμών όλων 
των προϊόντων είχε ως συνέπεια την 
έλλειψη ανεφοδιασμού. Επιπλέον, 
η αύξηση στις τιμές των δημόσιων 
υπηρεσιών, όπως της τηλεφωνίας, του 
νερού, του ηλεκτρικού ρεύματος, του 
οικιακού αερίου, καθώς και η αύξηση 
κατά 100% της τιμής της βενζίνης και 
των εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών.
Μόλις πληροφορήθηκε για την 
εφαρμογή αυτών των μέτρων το πρωί 
της 27ης Φεβρουαρίου, ο λαός της 
Βενεζουέλας αποφάσισε να βγει στους 
δρόμους, κίνηση που θεωρείται ως η 
πρώτη αυθόρμητη διαμαρτυρία κατά 
του νεοφιλελευθερισμού στον 20ο 
αιώνα.
Η εθνική κυβέρνηση, ανίκανη να 
θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση, ήρε 
τις συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ελευθερίες, επέβαλε απαγόρευση 
της κυκλοφορίας και, χωρίς καμία 
προειδοποίηση, κατέστειλε τη λαϊκή 
εξέγερση μέσω των στρατιωτικών 
δυνάμεων, αφήνοντας απολογισμό 
πάνω από 3.000 νεκρών μέσα σε λίγες 
μόνο μέρες.
Μεταξύ της 27ης Φεβρουαρίου και 
της 6ης Μαρτίου 1989, ο στρατός και 
η αστυνομία χρησιμοποίησαν πάνω 
από 4 εκ. σφαίρες για να καταστείλουν 
το λαό, που σε κατάσταση φτώχιας και 
πείνας είχε βγει στους δρόμους για να 
διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
Το Καρακάσο αποτέλεσε το άμεσο 
πολιτικό προηγούμενο της εξέγερσης 
της 4ης Φεβρουαρίου, σημαίνοντας την 
έναρξη, μετέπειτα με την Μπολιβαριανή 
Επανάσταση, μιας μη αναστρέψιμης 
περιόδου στη δημοκρατική ιστορία της 
Βενεζουέλας.

w Kg



Κατοικιεσ
Ενα Εκατομμυριο Κατοικιεσ 

Προοριζονται στισ λιγοτερο 

Προνομιουχεσ Κοινωνικεσ 

Ομαδεσ.

Oikonomia
ena εκατομμυριο νεεσ 

κατοικιεσ για το 2015
Στις 15 Ιανουαρίου 2016 ο Πρόεδρος Νικολάς 
Μαδούρο Μόρος απηύθυνε το ετήσιο μήνυμά 
του προς το έθνος στην Εθνοσυνέλευση, 
στο οποίο αναφέρθηκε σε θέματα εθνικού 
ενδιαφέροντος. «Οι κοινωνικές δαπάνες της 
χώρας μας σε σχέση με τον μέσο όρο των 
τελευταίων ετών αντιστοιχούν στο 62%, 
κάτι που έρχεται σε αντίθεση, όπως έχουμε 
επισημάνει επανειλημμένες φορές, με το 37% 
των κοινωνικών δαπανών από τα έσοδα του 
κράτους στα χρόνια που προηγήθηκαν του 
επαναστατικού κύκλου.  Αυτή είναι η βασική 
διαφορά μεταξύ των μοντέλων που έχουν 
ζήσει στη χώρα μας, που έχουν συνυπάρξει στη 
χώρα μας, μια κυβέρνηση που αναλάμβανε κι 
αναλαμβάνει την προστασία του λαού μας κι όχι 
την προστασία των συμφερόντων ορισμένων 
οικονομικών ομάδων».
Παρά την κατάρρευση κατά 64% των κρατικών 
εσόδων με την ολοκλήρωση του 2015, προϊόν 
της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου, 
οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν κι έφτασαν 
το 61,9%, κάτι που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη 
αύξηση σε σύγκριση με όλες τις κυβερνήσεις 
που προηγούνται του Προέδρου Ούγκο Τσάβες 
Φρίας.
Στην ετήσια ομιλία του ο Μπολιβαριανός 
Πρόεδρος επεσήμανε τους τέσσερις παράγοντες 
που καθόρισαν την τρέχουσα οικονομική 
κατάσταση. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει η 

κατακόρυφη πτώση των διεθνών τιμών του 
πετρελαίου ανά βαρέλι, οι οποίες επηρεάστηκαν 
από τα γεωπολιτικά συμφέροντα σε μια 
πολιτικά ταραχώδη χρονιά. Σε αυτό έρχονται 
να προστεθούν η απουσία ενός παραγωγικού 
μηχανισμού, που να επιτρέπει τη μετάβαση 
προς μία οικονομία λιγότερο εξαρτώμενη 
από τα έσοδα από το αργό πετρέλαιο, η 
έλλειψη συμμαχιών με τον ιδιωτικό τομέα και, 
τέλος, η επίθεση στο εθνικό νόμισμα μέσω 
κερδοσκοπικών μεθόδων.
Στο πλαίσιο της προστασίας των εργαζομένων, 
η οποία αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα 
εν αντιθέσει με το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αυξήσεις 
μισθών, φτάνοντας μια συνολική ετήσια αύξηση 
ύψους 115%. Επιπλέον, η ανεργία μειώθηκε 
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κατά 6%, έπεσε ο δείκτης της ανισότητας, ενσωματώθηκαν 50 εκατομμύρια νέοι 
συνταξιούχοι και ο ΟΗΕ αναγνώρισε τη Βενεζουέλα ως μια από τις χώρες που 
εκπληρώνει τους στόχους της «ως προς τη διατροφική επάρκεια». Άλλα επιτεύγματα 
που διαθέτει στο ιστορικό της η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας είναι η αύξηση του 
πληθυσμού των πανεπιστημίων, η ενίσχυση των κοινωνικών αποστολών και η 
ανέγερση περισσότερων από 1 εκατομμύριο κατοικίες που προορίζονται για τις πιο 
αδικημένες ομάδες του πληθυσμού.
Συνοψίζοντας, η πτώση των  τιμών του πετρελαίου, καρπός των γεωπολιτικών 
συμφερόντων, επηρεάζει σοβαρά μια οικονομία, της οποίας βασική πηγή εσόδων 
αποτελεί η εξαγωγή πετρελαίου. Πράγματι, ως αποτέλεσμα της πτώσης της 
τιμής του φυσικού αερίου και του αργού πετρελαίου, το έθνος έχασε το 68% των 
συναλλαγματικών εσόδων το 2015, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του 
κράτους κατά το ετήσιο μήνυμά του.
Εν τούτοις, η Κυβέρνηση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο Μόρος συνεχίζει να 
ενισχύει τις κοινωνικές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει οικονομικά μέτρα, 
προκειμένου να εξομαλύνει την κατάσταση και να εδραιώσει την εθνική κυριαρχία.



Αποκαλυψη
απορρητο εγγραφο αποκαλυπτει αυτο 

που οι Η.Π.Α. πραγματικα πιστευουν για 

τον καινουριο προεδρο τησ βουλησ τησ 

βενεζουελασ

Νoημοσυνη

Σε απόρρητο έγγραφο της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Καράκας, 
Βενεζουέλα, ο Πρέσβης William Brownfield, χαρακτηρίζει 
με αιχμηρά λόγια, τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της 
Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Henry Ramos Allup. «Το 
κύριο πρόβλημα της Δημοκρατικής Δράσης έχει ένα όνομα: 
Henry Ramos Allup». Ο Brownfield, ο οποίος ήταν πρέσβης 
στη Βενεζουέλα, την περίοδο 2004-2007, περιέγραψε τον 
Ramos Allup ως «αγενή, εριστικό, αλαζονικό και υπερβολικά 
στενόμυαλο».

Το έγγραφο συντάχθηκε στις 17 Απριλίου 2006, οκτώ 
μήνες πριν  από τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα, 
που είχαν ως αποτέλεσμα την επανεκλογή του Ούγκο 
Τσάβες. Ο Πρέσβης Brownfield επέκρινε τον Ramos Allup 
για την εξάρτησή του από τη διεθνή υποστήριξη. Σε μία 
παράγραφο του μυστικού εγγράφου με τίτλο «Επιλύουν τα 
προβληματά μας για εμάς», ο Brownfield δηλώνει, «Αντί να 
αναζητεί τις ψήφους των Βενεζουελάνων, η κύρια πολιτική 
στρατηγική του Ramos Allup είναι να ζητάει βοήθεια από 
τη διεθνή κοινότητα». O Brownfield αποκαλύπτει επίσης 
ότι οι εκπρόσωποι του Κόμματος Δημοκρατικής Δράσης 
(AD), «έχουν ρητά και επανειλημμένα ζητήσει κεφάλαια 
και εύνοιες από την Πρεσβεία. Όταν ένας υπάλληλος 
της πρεσβείας δεν ενδίδει, αναζητούν άλλον».  Τέλος, o 
Brownfield χαρακτήρισε, σε άλλο σημέιο, τον Ramos Al-
lup ως «παραληρηματικό» και ως «ένα απομεινάρι του 
παρελθόντος». Ένα παρελθόν που έχει επιστρέψει για να 

o william brownfield, που υπηρξε πρεσβησ των η.π.α. στη βενεζουελα την περιοδο 2004-2007, χαρακτηρισε τον ramos allup ως α̈γενη, 

σχολαστικο, αλαζονικο και υπερβολικα στενομυαλο .̈

αγενησ, σχολαστικοσ, αλαζονικοσ και στενομυαλοσ

στοιχειώσει το παρόν.

Παρά το γεγονός ότι ο Henry 
Ramos Allup έχει μόνο λίγες 
μέρες ως Νέος Πρόεδρο 
της Εθνοσυνέλευσης της 
Βενεζουέλας, η αυταρχική 
του τάση έχει γίνει ορατή. 
Ο Ramos Allup έχει ήδη 
παραβιάσει κατάφωρα μια 
απόφαση που εκδόθηκε από 
το Ανώτατο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(TSJ) σχετικά με την εκλογή 
τριών μελών της Πολιτείας 
Αμαζόνας ορκίζοντας τους, 
ενώ τα αποτελέσματα 
των εκλογών ήταν υπό 

αναθεώρηση. Ο ηγέτης της 
αντιπολίτευσης έχει ακόμη 
διακόψει τα μικρόφωνα των 
σοσιαλιστών βουλευτών, 
αφαίρεσε τους πίνακες 
του Σιμόν Μπολιβάρ και 
του Ούγκο Τσάβες από την 
Εθνοσυνέλευση και έχει 
δηλώσει ότι ο κύριος στόχος 
του είναι η απομάκρυνση 
του Προέδρου Μαδούρο 
κατά τη διάρκεια των 
επόμενων έξι μηνών.  Ο 
δικτατορικός χαρακτήρας 
του είναι γνωστός από την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ. O 
Πρέσβης Brownfield δήλωσε 

ότι ο Ramos Allup «δεν 
υποστηρίζει εναλλακτικές 
απόψεις... Η AD δεν είναι 
μόνο κάθετα οργανωμένη, 
είναι επίσης δικτατορική».

Παρότι γνωρίζουν πολύ 
καλά τις δικτατορικές 
και αντι-δημοκρατικές 
προθέσεις του Ramos Al-
lup, σε μία ανακοίνωση 
από το State Depart-
ment, η Κυβέρνηση των 
ΗΠΑ συνεχάρη τη νέα 
Εθνοσυνέλευση της 
Βενεζουέλας για τον 
«σημαντικό ρόλο της στην 
εξέλιξη και την προώθηση 

του εθνικού διαλόγου». 
Όμως η πορεία του Ramos 
Allup, όπως περιγράφεται 
στο απόρρητο έγγραφο 
του Brownfield, δείχνει 
ακριβώς το αντίθετο. Για 
την Ουάσιγκτον, εξάλλου, 
δεν είναι πάγια τακτική ότι 
υποστηρίζει δικτατορίες 
και αυταρχικές κυβερνήσεις 
στη Λατινική Αμερική, 
με την προϋπόθεση 
ότι εξυπηρετούν τα 
συμφέροντά τους και 
ότι υποτάσσονται στην 
πολιτική αντζέντα τους.  

Eva Golinger
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Σαν Σημερα

Tο Συνeδριο 

Της Αngostura

Εγκαινιάστηκε στις 15 Φεβρουαρίου 
1819 από τον Σιμόν Μπολίβαρ στην 
Angostura (σημερινή Ciudad Bolí-
var) κι αντιπροσώπευσε το Δεύτερο 
Ιδρυτικό Συνέδριο της Βενεζουέλας. 
Εγκαθιδρύθηκε όταν ο Μπολίβαρ 
έθεσε το 1818 στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, την ανάγκη διεξαγωγής 
εκλογών για την πραγματοποίηση 
ενός Εθνικού Συμβουλίου, που θα 
έδινε μια συνταγματική διέξοδο 
στην ασταθή πολιτική κατάσταση 
της χώρας. Το 1818, παρά το ότι 
ένα μεγάλο μέρος του εδάφους της 
χώρας ήταν υπό τον έλεγχο των 
ισπανικών δυνάμεων, το κομμάτι της 
χώρας του οποίου τον έλεγχο είχαν 
οι Βενεζουελάνοι ήταν αρκετό για να 
δείξει στον κόσμο ότι η Βενεζουέλα 
είχε την ικανότητα να οργανώσει και 
να υλοποιήσει τη Νομοθετική της 
Εξουσία. 

Σχηματισμοσ του συνεδριου
Στις 22 Οκτωβρίου του 1818 
διεξάγονται εκλογές, οι οποίες 
ορίζουν πως οι επαρχίες που 
θα έπαιρναν μέρος στη Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση θα ήταν: το 
Καράκας, η Βαρκελώνη, το Κουμανά, 
το Μπαρίνας, η Γουαγιάνα και 
η Μαργαρίτα, κάθε μία εκ των 
οποίων θα εκπροσωπείτο από 5 
βουλευτές, που στο σύνολο τους 
θα ανέρχονταν σε 30. Ομοίως, 
αξιολογήθηκε η πιθανότητα, εκτός 
από τις προαναφερθείσες επαρχίες, 
να εκπροσωπούνται και οι επαρχίες 
της Μέριδα, του Τρουχίγιο και 
της Κασανάρε. Παρά τις δύσκολες 
συνθήκες που προέκυπταν από την 
πιθανότητα μιας επίθεσης από ένα 
καλά εξοπλισμένο εχθρό που θα θελε 
να επανακτήσει τα χαμένη εδάφη, 
οι εκλογές διεξήχθησαν επιτυχώς. 
Συμμετείχαν πολίτες, στρατιωτικοί 
και κληρικοί. 

ψηφιση του νεου συνταγματοσ
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 15 
Φλεβάρη, ο Μπολίβαρ διάβασε 
στην εναρκτήρια συνεδρίαση 

την περίφημη ομιλία της Angos-
tura, στην οποία φαινόταν το 
βάθος της πολιτικής σκέψης του 
Απελευθερωτή. Το κύριο καθήκον 
του Συνεδρίου ήταν να υπάρξει 
στη Βενεζουέλα μια Θεμελιώδης 
Νομοθετκή Χάρτα, κάτι που συνέβη 
επιτυχώς. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Δεύτερο 
Σύνταγμα της χώρας θεσπίστηκε 
στο Santo Tomás της Angostu-
ra, πρωτεύουσα της επαρχίας 
της Guayana και της República, 
στις 15 Αυγούστου 1819. Πέραν 
της θέσπισης ενός καινούριου 
Συντάγματος, το Συνέδριο της An-
gostura, ψήφισε κατόπιν αιτήματος 
του Μπολίβαρ, το Θεμελιώδη Νόμο 
της Δημοκρατίας της Κολομβίας, 
στις 17 Δεκεμβρίου 1819, βάσει του 
οποίου εγκαινιάστηκε η ένωση της 
Βενεζουέλας με τη Νέα Γρανάδα και 
το Εκουαδόρ, μιας πολιτείας δηλαδή 
που θα χωριζόταν στη Βενεζουέλα, 
τη Νέα Γρανάδα και το Κίτο. 

Μαχη της Victoria

Ημερα Νεολαιας

Η μάχη της Victoria ήταν μια μάχη 
του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 
της Βενεζουέλας, όπου βασιλικές 
δυνάμεις υπό τις διαταγές του José 
Tomás Boves προσπάθησαν να 
πάρουν τον έλεγχο της πόλης Victo-
ria. 
Η μάχη δόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 
1814. Δεδομένου της έλλειψης 
τακτικών στρατευμάτων, ο Ribas 
αναγκάστηκε να στρατολογήσει 
1000 φοιτητές από τα γυμνάσια της 
πόλης και των γειτονικών χωριών, 
μεταξύ των οποίων 85 φοιτητές 
της Σχολής Santa Rosa de Lima του 
Καράκας. 
Η μάχη κράτησε όλη την ημέρα στους 
δρόμους της πόλης, αλλά πολλές 
ώρες μετά από αυτή τη σκληρή 
μάχη, ο Μοράλες και οι δικοί του 
οπισθοχώρησαν κυνηγημένοι από 
τους ιππείς του Boves.  Αποτέλεσμα 
αυτής της μάχης ήταν η αποτυχία της 
βασιλικής προσπάθειας για διακοπή 
των σχέσεων μεταξύ Καράκας και 
Βαλένσιας. 
Στις 12 Φεβρουαρίου 1947, η 
Εθνοσυνέλευση αποφάσισε τον 
εορτασμό της μάχης ως Ημέρας της 
Νεολαίας, προς τιμή των νέων που 
κατάφεραν αυτή τη σημαντική νίκη.

Καθε Μηνα Ξεχωριζουμε Ενα Σημαντικο Γεγονοσ 

Τησ Βενεζουελανικησ Πραγματικοτητασ.
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βενεζουελανοσ μαεστροσ διευθυνει τη φιλαρμονικη του arnhem

O Βενεζουελάνος μαέστρος Christian 
Vásquez θα είναι ο νέος προσκεκλημένος 
μαέστρος της Φιλαρμονικής του Άρνεμ, 
στην Ολλανδία, μέχρι το 2018.

O Vásquez, στην ηλικία των 30, υπέγραψε ένα 
συμβόλαιο που θα τον οδηγήσει να μεταδώσει 
τις δεξιότητες και τις γνώσεις του μεταξύ των 
μουσικών της Φιλαρμονικής του Arnhem, κάτι 
που -όπως είπε- τον γεμίζει συγκίνηση και 
αποτελεί για τον ίδιο μια μεγάλη ευκαιρία.

Ο Vásquez βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου ήδη 
εργάζεται με την ορχήστρα για τρεις συναυλίες 
που θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Musis 
Sacrum. 

Ο Vásquez γεννήθηκε το 1984 στο Καράκας. Η 
μουσική του παιδεία ξεκίνησε στην ηλικία των 
οκτώ ετών με την Εθνική Χορωδία Νέων της 
Βενεζουέλας, στην πολιτεία Aragua. Διάλεξε 
το βιολί σαν πρώτο όργανο και το έτος 2006, 
ξεκίνησε τη μελέτη της διεύθυνσης ορχήστρας 
με τον Jose Antonio Abreu. 

Το 2010 διευθύνει για πρώτη φόρα το έργο ¨La 
cantata criolla¨ του μαέστρου Antonio Estévez, 
και από εκεί ξεκινά να επισκέπτεται διάφορα 
μέρη του κόσμου μοιράζοντας τις γνώσεις του 
με μουσικούς από τη Νορβηγία, τη Γαλλία και 
την Ισπανία. 

Πολιτισμοσ 

Κ
άθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου γιορτάζεται 
στη Βενεζουέλα η Ημέρα Αθλητισμού, για τα 
επιτεύγματα των αθλητών της χώρας τόσο σε 
εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αυτός ο εορτασμός γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 
1945 στην εκκλησία της ενορίας La Pastora στο 
Καράκας, όπου ο πάστορας Francisco Castillo κάλεσε 
τους αθλητές σε μια επικήδειο τελετή στη μνήμη 
των αθλητών του μπέιζμπολ: Salvador Arguelles 
και José Pérez Colmenares (ενός από τους “Ήρωες 
του 41”), γνωστού σαν “Ο Τρομερός¨ και οι οποίοι 
αποτελούσαν την ομάδα της χώρας και που εκείνη 
τη χρονιά διεκδικούσαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
μπέιζμπολ, το οποίο θα λάμβανε χώρα στο Στάδιο 
του San Agustín στο Καράκας, όπως καταγράφεται 
στην εφημερίδα El Tiempo. 
Από εκείνη τη μέρα οι αθλητές αποφάσισαν να 
συναντιούνται κάθε χρόνο στις πολιτείες τους και να 
προσεύχονται για ένα χρόνο επιτυχιών και υγείας. 

6 γεναρη:

ημερα αθλητισμου στη Βενεζουελα
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Αποψη

καθε μηνα μια εξεχουσα προσωπικοτητα της 

ελληνικης κοινωνιασ γραφει για τη βενεζουελα.

Μπολιβαριανό Σύνταγμα της Βενεζουέλας: 

μια πρόταση για την κρίση;

Σ
τη σημερινή βαθιά οικονομική 
και πολιτική κρίση που 
συνταράσσει την Ελλάδα, η 
αναζήτηση μιας δημοκρατικής 

διεξόδου είναι παραπάνω από 
αναγκαία. Το ισχύον Σύνταγμα 
αποδείχθηκε ανεπαρκές πλαίσιο για 
να διασφαλίσει τη λαϊκή συμμετοχή 
και τον έλεγχο των κυβερνώντων. 
Ήδη πριν την εκδήλωση της κρίσης 
αυτό είχε ως συνέπεια: α. την 
ανάδειξη κυβερνήσεων μειοψηφίας 
που μετατρέπονταν σε πλειοψηφία 
λόγω εκλογικού συστήματος, β. την 
εγκατάλειψη των προεκλογικών 
δεσμεύσεων την επομένη κιόλας 
των εκλογών, γ. τη διασπάθιση των 
πόρων του κράτους και της χώρας σε 
όφελος μιας εγχώριας οικονομικής 
ολιγαρχίας και των ξένων εταίρων 
της στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. 
Ταυτόχρονα η εθνική κυριαρχία 
υφίσταται διαρκώς πλήγματα. 
Καταρρακώθηκε κυριολεκτικά 
μετά την κρίση και την επιβολή 
των μνημονίων. Οι δημοκρατικές 
διαδικασίες, ακόμη και αυτές που 
το Σύνταγμα δειλά προβλέπει, 
παραβιάζονται. Κορυφαίο 
παράδειγμα αποτελεί η περιφρόνηση 
έναντι του αποτελέσματος του 
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι φανερό 
ότι χρειάζεται μια πολιτική και 
συνταγματική τομή. Η σύγκληση 
Συντακτικής Συνέλευσης θα 
μπορούσε να συμβάλλει στη διάνοιξη 
μιας ριζοσπαστικής, δημοκρατικής 
προοπτικής. Μια Συντακτική 
Συνέλευση στη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα, στο βαθμό που 
θα αποτελέσει καρπό της λαϊκής 
αυτενέργειας και αντανάκλαση της 
ανόδου των λαϊκών αγώνων, θα 
μπορούσε να υιοθετήσει ένα νέο, 
καινοτόμο δημοκρατικό Σύνταγμα 
και να αναμορφώσει αντίστοιχα το 
νομικό, πολιτικό και οικονομικό 
πλαίσιο. Το Σύνταγμα δεν είναι 
φάρμακο για κάθε ασθένεια αλλά 
είναι δυνατό να συμβάλλει στη 
μορφοποίηση και συνόψιση των 
λαϊκών αναγκών και διεκδικήσεων.

Θα μπορούσε επομένως να 
ακολουθηθεί το παράδειγμα της 
Βενεζουέλας, όταν οι νεοεκλεγμένες 
ριζοσπαστικές δυνάμεις το 1999 
υπό τον Ούγκο Τσάβες κάλεσαν το 
λαό να αποφανθεί με δημοψήφισμα 
αν επιθυμεί σύγκληση Συντακτικής 
Συνέλευσης και νέο Σύνταγμα. Από 
τις διατάξεις του Μπολιβαριανού 
Συντάγματος, το οποίο προέκυψε 
μέσα από μια βαθιά, ουσιαστική 
συμμετοχική διαδικασία, θα 
μπορούσαμε να αντλήσουμε 
χρήσιμα διδάγματα.  
Πρώτο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι θεσμοί δημοκρατικής συμμετοχής 
που προβλέπει το Σύνταγμα 
και η νομοθεσία (δημοψήφισμα 
με λαϊκή πρωτοβουλία, λαϊκά 
συμβούλια κλπ) και ιδίως αυτός της 
δυνατότητας του λαού να ανακαλεί 
τους αντιπροσώπους του, όταν οι 
τελευταίοι δεν εκπληρώνουν τις 
δεσμεύσεις τους. 
Δεύτερο, ωφέλιμο για την ελληνική 
πραγματικότητα μπορεί επίσης να 
αποδειχθεί το άρθρο 13 παρ. 2 του 
Συντάγματος που απαγόρευσε την 
εγκατάσταση ξένων στρατιωτικών 
βάσεων στη χώρα και καθιέρωσε 
έτσι την πολιτικο-στρατιωτική 
ανεξαρτησία της Βενεζουέλας.
Τρίτο, γιατί να μην εμπνευστούμε 
από τα άρθρα 302 και 303 του 
Μπολιβαριανού Συντάγματος βάσει 
των οποίων μπορεί να καθίσταται 
δημόσια περιουσία ο ορυκτός 
πλούτος αλλά και επιχειρήσεις 
στρατηγικής σημασίας. 
Τέτοιες διατάξεις θα μπορούσαν 
να ανοίξουν το δρόμο για τη 
διασφάλιση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας και της δικής 
μας χώρας. Θα μπορούσαν 
επιπλέον να επιτρέψουν την 
εκκίνηση μια διαδικασίας α. 
παραγωγικής ανασυγκρότησης 
με έμφαση στη βιομηχανική 
και αγροτική οικονομία και 
β. ριζικής αναδιανομής του 
κοινωνικού πλούτου σε όφελος 
των ασθενέστερων κοινωνικών 
στρωμάτων.

Ο ∆ηµήτρης Καλτσώνης είναι 
καθηγητής θεωρίας κράτους 

και δικαίου στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο όπου διδάσκει, 
ανάμεσα σε άλλα, Πολιτικούς 

θεσμούς της Λατινικής 
Αμερικής.

Τα πιο πρόσφατα βιβλία του 
είναι:

Δίκαιο, οικονομική κρίση και 
δημοκρατία, Τόπος, 2014

Ο Τσε για το κράτος και την 
επανάσταση, Τόπος, 2012

Το δίληµµα της 
Μπολιβαριανής ∆ηµοκρατίας 

- Κράτος και δίκαιο στη 
Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες, 

Ξιφαράς, 2010
Ελληνική Συνταγµατική 

Ιστορία, τ. Ι και ΙΙ, Ξιφαράς, 
2009 
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Αφιερωμα

Άλλες αναπαραστάσεις του προσώπου
-Μπλάνκα ντ’ Ανζού (8ος Αιώνας)
-Βασιλιάς Πέδρο Γ’ της Αραγονίας (1276 - 1285)
-Νικόλαος Κοπέρνικος
-Αιγύπτιος Φαραώ Τουτανχαμόν

βηματα ανακατασκευησ προσωπου
1.Ανακατασκευή προσώπου και τριδιάσταση 
ψηφιοποίηση του κρανίου
2. Καθορισμός του βάθους των μαλακών ιστών
3. Μοντελοποίηση των μυών του προσώπου μέσω 
τρισδιάστατων γραφικών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
4. Καθορισμός των λεπτομερειών του προσώπου, 
όπως ο τόνος του δέρματος, το χρώμα των ματιών, 
το χρώμα των μαλλιών, τα φρύδια, η τριχοφυία του 
προσώπου, οι ρυτίδες και η σκίαση ώστε να δοθεί 
μια φυσική εμφάνιση, και να μειωθεί η φθορά που 
το πρόσωπο υπέστη τους τελευταίους μήνες της 
ασθένειάς του, και να επιτευχθεί μια πετυχημένη 
γραφική αναπαράσταση που θα συμφωνεί με τις 
επιστημονικές, ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Περιγραφή της διαδικασίας για την ανακατασκευη του Προσώπου

το προσωπο του σιμον μπολιβαρ ζωντανευει  και παλι
με μια πρωτοποριακη μεθοδο στο εργαστηριο visual forensic, στη βαρκελωνη της ισπανιασ, ο απελευθερωτης σιμον μπολιβαρ επιστρεφει στη ζωη. 

οι επιστημονεσ πετυχαν την τρισδιαστατη ανακατασκευη του προσωπου του απελευθερωτη

Η εργασία δεν βασίζεται σε 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες 
με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Στο εργαστήριο Visual Foren-
sic, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας 
τοποθετήθηκαν οι εικόνες που 
λήφθησαν από την τομογραφία. 
Οι μαλακοί ιστοί και το πάχος 
των τοιχωμάτων του δέρματος 
προστίθενται με το χέρι στο 
σχεδιαστικό software Cinema4D. 
Είναι ένα πρόγραμμα που, ενώ δεν 
ειδικεύεται στην ανακατασκευή 
προσώπου, επιτυγχάνει ένα υψηλό 
επίπεδο ρεαλισμού στην επεξεργασία 
της εικόνας και δίνει ένα αποτέλεσμα 
που σέβεται το πρόσωπο, την εικόνα 
του οποίου θέλουν να απεικονίσουν.
Οι τελευταίες λεπτομέρειες στο 
φινίρισμα γίνονται στο χέρι, με τη 
βοήθεια ενός software που λέγεται 
Zbrush και το οποίο επιτρέπει το 
χειρισμό των τοπογραφιών σα να 
επρόκειτο για “ψηφιακό πηλό”. 
Αυτή η εργασία στηρίζεται σε 
στοιχεία σχετικά με τη πυκνότητα 
του δέρματος που αφορούν ένα 
τμήμα του πληθυσμού (ηλικία, 
εθνική προέλευση, συγκεκριμένη 
δίαιτα). Είναι σημαντικό τα στοιχεία 
να παίρνονται από ζώντες, για να 
μην τροποποιούνται οι δείκτες των 
σωματικών υγρών.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία 

μπαίνουν στη βάση δεδομένων 
της τομογραφίας. Πάρθησαν 
φωτογραφίες Βενεζουελάνων 
αντρών, ηλικίας 40 με 45, και 
στάλθηκαν σαν αναφορά. Εν 
συνεχεία, στάλθησαν φωτογραφίες 
Βενεζουελάνων αντρών που 
υπέφεραν από αναπνευστικά 
προβλήματα, οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν σαν σημείο 
αναφοράς για την απεικόνιση του 
δέρματος. 
Για την απεικόνιση της στολής, 
φωτογραφήθηκαν τα ρούχα που ο 
Απελευθερωτής χρησιμοποιούσε, 
και τα οποία είχαν αποκατασταθεί 
στο Εθνικό Κέντρο Συντήρησης και 
Αποκατάστασης, του Υπουργείου 
Πολιτισμού. Συγκεκριμένα 
ελήφθησαν φωτογραφίες από 
τις λεπτομέρειες του λαιμού, τις 
χρυσές κλωστές και τα μοτίβα 
των κεντημάτων, από τα κουμπιά, 
τα πριτσίνια και τις ραφές, από 
τις λεπτομέρειες των γνήσιων 
υφασμάτων, από τις επωμίδες.
Ως αναφορά για τα μαλλιά, 
χρησιμοποιήθηκαν πορτρέτα 
του Απελευθερωτή που έγιναν 
όσο ήταν ακόμα ζωντανός, από 
τον Περουβιανό καλλιτέχνη José 
Gil de Castro, ένα εκ των οποίων 
βρίσκεται και στο Οβάλ Γραφείο της 
Εθνοσυνέλευσης. 
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Αιτία θανάτου
Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση της 
φυματίωσης σαν αιτία θανάτου, σήμερα θεωρείται 
λιγότερο πιθανή αιτία απ΄ό,τι είχε θεωρηθεί στο 
παρελθόν από τις εκθέσεις της νεκροψίας που 
πραγματοποιήθηκαν το 1830.



Επίσημα πλέον αναγνωρισμένη και 

από την Unesco ως Μνημείο Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Δεκέμβριο 

του 2012, η    θρησκευτική γιορτή της 

Βενεζουέλας “Οι χορευτές διάβολοι του Γιάρε” 

(Los Diablos Danzantes de Yare) αποτελεί μια 

πράξη εκπροσώπησης του καλού ενάντια στο 

κακό. Τη μέρα που γιορτάζεται το Σώμα του 

Χριστού ή  Corpus Christi  (9 Πέμπτες μετά τη 

Μεγάλη Πέμπτη), οι μικρές κοινότητες στην 

κεντρική ακτή της Βενεζουέλας συμμετέχουν 

σε ένα τελετουργικό για τη μεγάλη αυτή γιορτή 

της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που τιμά 

την  παρουσία του Χριστού στο μυστήριο της 

Θείας Ευχαριστίας. Ομάδες ανδρών όλων των 

ηλικιών και παιδιά ντυμένα ως μασκοφόροι 

διάβολοι, εκτελούν τα βήματα ενός χορού 

προς τα πίσω σε μια στάση μετάνοιας, ενώ η 

ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας κινείται 

προς το μέρος τους μεταφέροντας το Ιερό 

Μυστήριο. Η μουσική συνοδεία της πομπής 

γίνεται με έγχορδα και κρουστά, ενώ οι 

πιστοί χτυπούν ρυθμικά τις μαράκες για 

να αποκρούσουν τα κακά πνεύματα. Στο 

αποκορύφωμα της γιορτής, οι διάβολοι 

παραδίνονται υποταγμένοι στον Χριστό, 

πράξη που συμβολίζει το θρίαμβο του 

καλού εναντίον του κακού. Κάθε αδελφότητα 

κατασκευάζει τις διαβολικές μάσκες των μελών 

τους, τις οποίες φοράνε, μαζί με σταυρούς, 

φυλαχτά, μετά βαϊων και κλάδων. Οι χορευτές 

φορούν επίσης κουδούνια, κουδουνίστρες, 

φουλάρια και ζώνες για την προστασία 

από τα κακά πνεύματα. Οι γυναίκες είναι 

υπεύθυνες για την πνευματική προετοιμασία 

των παιδιών, οργανώνουν τα διάφορα στάδια 

της τελετουργίας,  προετοιμάζουν τα γεύματα, 

βοηθάνε στους χορούς και υψώνουν βωμούς 

κατά μήκος της διαδρομής της πομπής. 

Διαποτισμένος με δημιουργικότητα, πνεύμα 

οργάνωσης και θρησκευτικής πίστης, αυτός 

ο παραδοσιακός εορτασμός προωθεί μια 

ισχυρή αίσθηση κοινοτικής και πολιτιστικής 

ταυτότητας.

Οι Χορευτεσ 
Διαβολοι του Γιαρε
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οι χορευτεσ που ξορκιζουν το κακο



παραδοσησ
Η Ανεξαντλητη Δυναμη τησ

g

Πιστη
Με 300 Χρονια Παραδοσησ, Οι 

Διαβολοι Προσφερουν το Κορμι 

Και Τη Ψυχη τους στο Χριστο

Γιορτη
Ενας Συνδυασμοσ πολιτισμων, Ηλικιων, 

Χρωματων, Συνηθειων, Χορων, Μυρωδιων, 

Ρολων και Συναισθηματων

Τ
ο πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό 
είναι η έκδηλη αφοσίωση των 
συμμετεχόντων να εκπληρώσουν 
τις υποσχέσεις, οι οποίες 

σχετίζονται συνήθως με προβλήματα 
υγείας (πολύχρονες και σπάνιες 
ασθένειες με επίπονη θεραπεία  ή 
ατυχήματα που έθεσαν σε κίνδυνο τη 
ζωή τους).
Οι διάβολοι έχουν διαφορετικά 
επίπεδα ιεραρχίας, τα οποία είναι: 3 
εργοδηγοί, 5 βοσκοί, Πρώτος Ταμίας, 
Δεύτερος Ταμίας, Βοηθοί, μία γυναίκα 

αρχηγός, ένας βοηθός της γυναίκας 
αρχηγού, ένας  βοηθός της δεύτερης 
γυναίκας αρχηγού, ένας βοηθός 
επιστάτη, ένας Βοηθός του 2ου Fore-
man, ένας σημαιοφόρος
Το Σαν Φρανσίσκο του Γιάρε είναι μια 
κωμόπολη στο Valles Mirandinos ή 
Valles del Tuy,που πήρε το όνομα του 
από τον κύριο  ποταμό που διασχίζει 
την περιοχή (Ποταμός Τούι), περίπου 
μιάμιση ώρα μακριά από το Καράκας.

Εξερευνωντας Τη Βενεζουελα

j
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