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Η Κρίση στη Βενεζουέλα: Συνέπειες ενός ιδιόμορφου κοινωνικού και οικονομικού 

καθεστώτος 

 

Πολιτική Ιδεολογία και Σύστημα 

Mία ιδιομορφία της Λατινικής Αμερικής γενικότερα και της Βενεζουέλας ειδικότερα 
είναι η έκφραση του εθνικισμού από αριστερά, κυρίως, κινήματα. Μετά τα μέσα του 20ου αιώνα 
και την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα που είχαν 

συστηματικά αγνοηθεί από την πολιτική ελίτ, αποκτούν τη δική τους φωνή μέσα από λαοφιλείς 
ηγέτες. Αυτοί ανέδειξαν τα πάγια λαϊκά αιτήματα για εθνική χειραφέτηση και συλλογική 
συμμετοχή, διαμορφώνοντας την πολιτική ιδεολογία του «ποπουλισμού»1, με ενσαρκωτή τον 
Juan Domingo Peron στην Αργεντινή. 

Εκπρόσωπος της ιδεολογίας αυτής στη Βενεζουέλα, από την τελευταία δεκαετία του 20ου 
αιώνα, ήταν ο Hugo Chavez Frias (1954-2013). Το Φεβρουάριο του 1992 επιχείρησε να 
καταλάβει την εξουσία με το επαναστατικό κίνημα Movimiento Bolivariano Revolucionario 
(MBR) 200 μέσω στρατιωτικού πραξικοπήματος. Αυτό ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Simon 

Bolivar2(1783-1830). Το πραξικόπημα στρεφόταν ενάντια στον τότε Πρόεδρο, Carlos Andres 
Perez που κατηγορούνταν για διαφθορά και προώθηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Το εγχείρημα απέτυχε και ο Chavez παραδόθηκε υπό 
τον όρο να εμφανιστεί στην τηλεόραση όπου και χρησιμοποίησε τη φράση «por ahora» («για 

τώρα»), υποδηλώνοντας την αποφασιστικότητά του για κατάληψη της εξουσίας. Αυτό 
επετεύχθη στις εκλογές του Δεκεμβρίου 1998, με το αναγεννημένο MBR 200, πλέον καλούμενο 
«Κίνημα για την Πέμπτη Δημοκρατία» (ΜQR).  

Η δημοτικότητα του Chavez οφειλόταν εν πολλοίς στον χαρισματικό3 του χαρακτήρα και 

στις επικοινωνιακές του ικανότητες. Σύμφωνα με τη θεωρία των χαρισματικών κινημάτων4 κάθε 
κατάσταση όπου ένα θεσμικό καθεστώς έχει αποδιοργανωθεί σημαντικά, δημιουργεί 
ανασφάλεια επιδεκτική εκτόνωσης με την πρόσδεση σε ένα χαρισματικό κίνημα. Δεδομένων 
των συνθηκών στην προ-Chavez εποχή, της αντιιμπεριαλιστικής του ρητορικής και της φιλικής 

προς τα ασθενέστερα στρώματα πολιτικής του, γίνεται αντιληπτή η ευρεία απήχησή του.  

Ο Chavez χαρακτηρίστηκε «πρόεδρος των φτωχών» λόγω των πολυδάπανων κοινωνικών 
προγραμμάτων που εφάρμοσε, επιτυγχάνοντας εξάλειψη του αναλφαβητισμού και μείωση της 
ανεργίας και της φτώχειας. Ωστόσο, ως γνήσιος ποπουλιστής, κατά τη διακυβέρνησή του, 

προσέδωσε στο καθεστώς ολοκληρωτικά στοιχεία απαξιώνοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς 
και καταπατώντας συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα5. 

                                                             
1 Πιπίνης, Ιάσων. Το Πείραμα της Λατινικής Αμερικής. 2η εκ. Αθήνα: ΚΕΔΡΟΣ, 2014. 
2Πλούσιος Βενεζολάνος γαιοκτήμονας που οργάνωσε την επανάσταση στο σύνολο των ισπανικών αποικιών της 
Νοτίου Αμερικής και έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «El Libertador». 
3 Γενικότερα για την έννοια της λέξης «χαρισματικός» βλέπε και: Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ. 1915 Ο Εθνικός 

Διχασμός, Κεφάλαιο 2ο, σελ. 157, 7η εκ. Αθήνα: ΕκδόσειςΠατάκη, 2016. 
4 Parsons, Talcott. Introduction to: Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization. New York: Free 

Press, 1964. 
5Ενδεικτικά βλέπε: "Venezuela: Chávez’s Authoritarian Legacy," Human Rights Watch, March 5, 2013, 
Ημερομηνία τελευταίας  πρόσβασης: 30 Μαρτίου 2017,https://www.hrw.org/news/2013/03/05/venezuela-chavezs-

authoritarian-legacy. 
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Ο εθισμός6 των Βενεζολάνων στον Chavez τού επέτρεψε να κερδίσει πέντε εκλογικές 
αναμετρήσεις και πέντε δημοψηφίσματα σε λιγότερο από δεκαπέντε χρόνια ακυρώνοντας κάθε 
σχέδιο της αντιπολίτευσης να τον ανατρέψει. Μολαταύτα, οι αντίπαλοι του Chavez πέτυχαν την 

ολιγοήμερη απομάκρυνσή του με πραξικόπημα (2002) και εμπόδισαν τη συνταγματική 
αναθεώρηση, κερδίζοντας σε σχετικό δημοψήφισμα (2007). 

Μετά το θάνατο του Chavez, την ηγεσία ανέλαβε ο Nicolas Maduro ως συνεχιστής του 
«νεοποπουλισμού» ή «τσαβισμού». Πλέον, έχει να διαχειριστεί μια κοινωνικοοικονομική 

κατάρρευση. Η μέχρι τώρα αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών συνίσταται σε χρήση 
υπερβολικής βίας7 εναντίον αντικυβερνητικών διαδηλωτών, σε διώξεις κατά επικριτών της 
κυβέρνησης και σε φυλάκιση μελών της αντιπολίτευσης όπως του Leopoldo Lopez8. Η ενωμένη 
αντιπολίτευση, έχοντας την πλειοψηφία στην Eθνοσυνέλευση έλαβε πρωτοβουλία για τη 

διοργάνωση δημοψηφίσματος για αποπομπή του Maduro, που τελικά ανεστάλη επ’ αόριστον 
από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο. 

 

Εμπόριο, Ενέργεια και Οικονομία 

Η οικονομική πορεία της Βενεζουέλας χαρακτηριζόταν από εκμετάλλευση του ορυκτού 
πλούτου από κυβερνήσεις και καρτέλ ισχυρών ομίλων (Standard Οil). Στον αντίποδα, ο Chavez 
προχώρησε σε ιδία αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, κρατικοποιώντας την PDVSA (2003). 
Εφάρμοσε μια οικονομική πολιτική εξαρτημένη από τους υδρογονάνθρακες. Σε αντίθεση με 

ενεργειακές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία9, η Βενεζουέλα υπολάμβανε ότι οι 
τιμές θα παραμείνουν υψηλές. Δεν εκμεταλλεύτηκε το πλεόνασμα πετρελαίου και νόσησε από 
την ολλανδική ασθένεια10, αγνοώντας την εγχώρια βιομηχανία και τις υποδομές. Πλέον, η χώρα 
στέλνει το αργό πετρέλαιο στις ΗΠΑ για επεξεργασία, αυξάνοντας το κόστος (κατάρα των 

πόρων11). 

Επί Maduro, η εξαγωγή του πετρελαίου μετατοπίστηκε σε Κίνα, Ινδία και Ρωσία, 
αυξάνοντας το μεταφορικό κόστος και οδηγώντας σε καθυστερημένη παράδοση παραγγελιών. 
Ενώ οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 30%, οι εισαγωγές αυξήθηκαν12. Η 

πρωτοβουλία αξιοποίησης της ζώνης κοιτασμάτων Orinoco δεν ευδοκίμησε λόγω αδυναμίας 

                                                             
6Gallegos, Raul. "Ο εθισμός της Βενεζουέλας." Foreign Affairs The Hellenic Edition. August 5, 2006. 
Ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης: 30 Μαρτίου 2017, http://www.foreignaffairs.gr/articles/70917/raul-gallegos/o-
ethismos-tis-benezoyelas. 
7Uzcategui, Rafael, and Jose Miguel Vivanco. "Καταστολή από τον Maduro." Foreign Affairs The Hellenic Edition.  
04 Mαϊου 2016.  
8Αναλυτικότερα βλέπε: http://www.cbsnews.com/news/venezuela-opposition-leader-leopoldo-lopez-arrested-after-

deadly-protests/, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 31 Μαρ. 17. 
9http://www.reuters.com/article/us-venezuela-citibank-idUSKCN0ZS17X 
10‘Όρος  που προτάθηκε από «TheEconomist», 1977 
11Lynn 1997, Alayli 2005, Shaxson 2007, Dunning 2008, Shah 2008, σελ. 151, Ross 2012, Yates 2012  
12 Matt Egan and Patrick Gillespie ,“Venezuela chaos: The biggest threat to cheap oil”, August 17, 2016 

http://money.cnn.com/2016/08/17/news/economy/venezuela-oil-prices/ , ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 31 
Μαρ. 17. 
14 Περισσότερες πληροφορίες βλέπε: στοιχεία της EIA, 2014 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=VEN,ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 31 Μαρ. 17. 

http://www.cbsnews.com/news/venezuela-opposition-leader-leopoldo-lopez-arrested-after-deadly-protests/
http://www.cbsnews.com/news/venezuela-opposition-leader-leopoldo-lopez-arrested-after-deadly-protests/
http://www.reuters.com/article/us-venezuela-citibank-idUSKCN0ZS17X
http://money.cnn.com/2016/08/17/news/economy/venezuela-oil-prices/
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=VEN
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εγχώριας χρηματοδότησης13. Οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου δεν επέτρεψαν κυκλοφορία 
ξένου συναλλάγματος, δυσχεραίνοντας τις εισαγωγές14 

. 

 

Χώρες όπως οι Βραζιλία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Κολομβία και Ισπανία αποτελούν 
εφοδιαστικές αλυσίδες15 ενώ τα 2/3 των αναγκών σε τρόφιμα εισάγονται εξαιτίας ανεπάρκειας 

εγχώριας παραγωγής. Ταυτόχρονα, ιδιωτικές προμηθευτικές εταιρείες πλαστογραφούν τιμολόγια 
εισαγωγής αγαθών ανταλλάσσοντάς τα στη μαύρη αγορά με δολάρια (καρτέλ τροφίμων, 
δολιοφθορά από ιδιωτικές εταιρείες π.χ. Polar). Στο σύστημα της κερδοσκοπίας συμμετέχουν 
σιωπηρά και οι ένοπλες δυνάμεις16- «τσαβιστές»- που κατέχουν θέσεις κλειδιά στην κυβέρνηση. 

Επιπλέον, οργανωμένες μαφίες σε συνεργασία με παραστρατιωτικές οργανώσεις, εμπορεύονται 
λαθραία πετρέλαιο και άλλα είδη με ελεγχόμενες τιμές. Για την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου, η κυβέρνηση ενίσχυσε την παρουσία στρατού στα σύνορα.  

                                                             
 
14Η Βενεζουέλα από το 1999, στοιχεία της πρεσβείας της Μπωλιβαριανής δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην 
Αθήνα 
15Κωστούλας, Βασίλης. "Βενεζουέλα: Το ιστορικό μιας κρίσης." 
Http://www.naftemporiki.gr/story/1118684/benezouela-to-istoriko-mias-krisis. June 22, 2016. Accessed March 31, 

2017 
16" Tι κοινό έχει για το ΔΝΤ η  Ελλάδα  με τη Βενεζουέλα, τη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία." 

FORTUNEGREECE.COM. April 13, 2016. Accessed March 18, 2017. http://www.fortunegreece.com/article/ti-
kino-echoun-gia-to-dnt-i-ellada-me-ti-venezouela-ti-notia-afriki-ke-ti-vrazilia/ , Βάμβουκας, Γιώργος. "Λίαν 
διδακτική η περίπτωση της Βενεζουέλας για την Ελλάδα."   Bankingnews.gr, March 01, 2017. Ημερομηνία 

Πρόσβασης Μάρτιος 26 2017. http://bankingnews.gr   

http://www.fortunegreece.com/article/ti-kino-echoun-gia-to-dnt-i-ellada-me-ti-venezouela-ti-notia-afriki-ke-ti-vrazilia/
http://www.fortunegreece.com/article/ti-kino-echoun-gia-to-dnt-i-ellada-me-ti-venezouela-ti-notia-afriki-ke-ti-vrazilia/


4 
 

Από το 2014 παρατηρείται έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, 
ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο17. Αυτό, σε συνδυασμό με τις χαμηλές εισροές 
ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, συμβάλλει στην έλλειψη του απαιτούμενου συναλλάγματος για 

χρηματοδότηση των εισαγωγών. Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 50% του Α.Ε.Π. και περίπου το 95% των συνολικών εξαγωγών18. Φέτος, οι 
εγχώριες φορολογήσεις θα καλύψουν την πλειονότητα των κρατικών εσόδων και θα 
χρηματοδοτήσουν το 83% του συνολικού προϋπολογισμού19. Για το 2017 η κυβέρνηση Μaduro 

δήλωσε ότι τα έξοδα θα ανέλθουν σε 8,5 δισεκατομμύρια Μπολίβαρ20. Ωστόσο, οι συμμορίες 
κατέχουν περισσότερο από 300 δισεκατομμύρια Μπολίβαρ σε συνάλλαγμα. 

 Το οικονομικό σύστημα της Βενεζουέλας διαθέτει 4 είδη συναλλαγματικής ισοτιμίας.  
Πρώτο είδος, το 1 δολάριο αντιστοιχεί σε 6,3 Μπολίβαρ- μόνο για την κυβέρνηση. Δεύτερο, στο 

1 δολάριο αντιστοιχούν 10 Μπολίβαρ. Τρίτο, το 1 δολάριο αντιστοιχεί σε 50 Μπολίβαρ. Τέλος, 
στη μαύρη αγορά συναλλάγματος η πραγματική ισοτιμία είναι 68 Μπολίβαρ ανά δολάριο. Η 
υποτίμηση κρίνεται απαραίτητη, ώστε να τονωθούν τα έσοδα από το πετρέλαιο. Έτσι 
περιορίζεται το δημοσιονομικό έλλειμμα, περίπου 20% του Α.Ε.Π..  

Ξένοι επενδυτές (Citibank, Deutsche Lufthansa, General Mills)21 αποχωρούν από τη 
Βενεζουέλα λόγω αυστηρών ελέγχων και υποτίμησης του Μπολίβαρ, καθιστώντας την τέταρτη 
χειρότερη χώρα στον κόσμο για επενδύσεις. Το ΔΝΤ εκτιμά πληθωρισμό 1.640% για το 2017 
και 2.880% για το 201822. Τον Μάιο του 2016 ο πληθωρισμός ανερχόταν σε 450% και ο ρυθμός 

οικονομικής ανάπτυξης εκτιμάται σε -9% το 2016. Επίσης, τα αποθέματα χρυσού υποχώρησαν 
σε 190 τόνους. 

Η κυβέρνηση του Chavez βάσισε την πολιτική της στη δαπανηρή συντήρηση ενός μη 
βιώσιμου κοινωνικού κράτους το οποίο μακροπρόθεσμα αποδείχθηκε καταστροφικό για τις 

παραγωγικές δομές της χώρας.  

 

Ανθρωπιστική Κρίση και Κοινωνία 

Αναφορικά με την εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση, παρατηρείται έλλειψη βασικών 

ειδών πρώτης ανάγκης και φαγητού, φαρμάκων και προμηθειών στον τομέα της υγείας, 

                                                             
17Αναλυτικότερα βλέπε:http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports, ημερομηνία τελευταίας 

πρόσβασης: 30 Μαρτίου 2017 
18Κωστούλας, Βασίλης. "Βενεζουέλα: Το ιστορικό μιας κρίσης." 
Http://www.naftemporiki.gr/story/1118684/benezouela-to-istoriko-mias-krisis. June 22, 2016. ημερομηνία 

τελευταίας πρόσβασης  31 Μαρτίου 2017.  , "Venezuela." Venezuela. Accessed March 25, 2017. 
http://www.nationsencyclopedia.com/knowledge/Venezuela.html. 
19." Bankingnews.gr, January 09, 2017. Accessed March 29, 2017. http://bankingnews.gr. 
20"Citibank to close certain Venezuela accounts." Reuters. July 12, 2016. ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 30 
Μαρτίου  2017. http://www.reuters.com/article/us-venezuela-citibank-idUSKCN0ZS17X 
21"Citibank to close certain Venezuela accounts." Reuters. July 12, 2016. ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 30, 
Μαρτίου 2017. http://www.reuters.com/article/us-venezuela-citibank-idUSKCN0ZS17X . 
22Αναλυτικότερα βλέπε:http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports, , ημερομηνία τελευταίας 

πρόσβασης: 30 Μαρτίου 2017 

http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports
http://bankingnews.gr/
http://www.reuters.com/article/us-venezuela-citibank-idUSKCN0ZS17X
http://www.reuters.com/article/us-venezuela-citibank-idUSKCN0ZS17X
http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports
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δυσχεραίνοντας τις συνθήκες διαβίωσης. Πρόσφατη έρευνα (ENCOVI 2016)23 αποκαλύπτει ότι 
το 81% των νοικοκυριών ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βασικά προϊόντα είναι δυσεύρετα, ενώ τα 
λιγοστά αποθέματα των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι αντιστρόφως ανάλογα με τη 

ζήτηση. Βάσει αντίστοιχης έρευνας (2014), το ποσοστό αυτό άγγιζε το 48%24. Σημαντικές 
ελλείψεις παρατηρούνται και στο χώρο της υγείας· η έλλειψη φαρμάκων ανέρχεται σε 80% 
σύμφωνα με την Φαρμακευτική Ομοσπονδία της Βενεζουέλας25, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία 
των Βενεζολάνων. Είναι πρόδηλη, λοιπόν, η μεταβολή στις ισορροπίες της πλέον 

χαρακτηριζόμενης ως “φτωχότερης χώρας της Λατινικής Αμερικής”.  

 

 

Πτυχή της κρίσης αποτελεί και η αυξημένη εγκληματικότητα, που συνιστά παραβίαση 
του δικαιώματος στη ζωή και την ασφάλεια. Σύμφωνα με το Organized Crime Observatory, στο 

Καράκας ο αριθμός των νεκρών για το 2016 ανέρχεται στους 3.10226. Επιπλέον, οι συνθήκες 

                                                             
23 Graham, Luke. "Venezuela’s crisis causes its people to cut meals and lose weight." CNBC. Φεβρουάριος 20, 

2017. ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 1 Απριλίου 2017. http://www.cnbc.com/2017/02/20/venezuelas-crisis-

cause-its-people-to-cut-meals-and-lose-weight.html. 

24 Por EFE. "Encovi: 82% de los hogares está en pobreza." El Nacional. Φεβρουάριος 17, 2017. ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης  01 Απριλίου 2017. http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/encovi-los-
hogares-esta-pobreza_81460 

25Brocchetto, Marilia. "Venezuela asks UN for help as medicine shortages grow severe." CNN. Μάρτιος 25, 2017. 
ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 1 Απριλίου 2017. http://edition.cnn.com/2017/03/25/americas/venezuela-

maduro-un/. 

265 Caracas, Sofia Barbarani in. "The architecture of fear: how Caracas has adapted to constant threat of violence." 
The Guardian. Μάρτιος 01, 2017. ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης  1 Απριλίου 2017. 

https://www.theguardian.com/cities/2017/mar/01/caracas-venezuela-adapted-constant-violence. 

http://www.cnbc.com/2017/02/20/venezuelas-crisis-cause-its-people-to-cut-meals-and-lose-weight.html
http://www.cnbc.com/2017/02/20/venezuelas-crisis-cause-its-people-to-cut-meals-and-lose-weight.html
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εργασίας αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ανεργία ανέρχεται σε 17% 
και θα φτάσει στο 30% τα επόμενα χρόνια27.  

Ούτε η  παιδεία έχει μείνει ανεπηρέαστη από την κρίση. Παρόλο που ο Chávez είχε 

επενδύσει στην εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια η παιδεία βρίσκεται σε σήψη. Το 40% των 
προγραμματισμένων μαθημάτων ακυρώνονται λόγω έλλειψης ηλεκτροδότησης, νερού, φαγητού 
και σχολικού εξοπλισμού. Το 25% των εφήβων δεν είναι εγγεγραμμένο στα σχολεία28. 

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία 

Η Αμερικάνικη Σύμβαση για τα  Ανθρώπινα Δικαιώματα29 είναι η κυριότερη έκφανση 
πρωτογενούς δικαίου αναφορικά με την προστασία αυτών σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
αρχιτέκτονας της συνθήκης, Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (OAS), έχοντας αποφασίσει 

την ενσωμάτωση της Σύμβασης στον χάρτη του, η οποία είναι καθ’ αυτώ αρμόδια για τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων των υπεύθυνων για αυτή οργάνων, θέσπισε τη Διαμερικανική 
Επιτροπή και το Δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εγγυητές της τήρησης των 
συμπεφωνημένων30. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είχε εξαρχής διατυπώσει ορισμένες 

επιφυλάξεις σχετικά με το άρθρο 8 (1)31 της Σύμβασης ως προς την αναντιστοιχία του με το 
εθνικό της Σύνταγμα32 και το χάσμα μεταξύ κράτους και Σύμβασης γιγαντώθηκε με την 
αποκήρυξή33 της πρώτης από την κυβέρνηση Chavez το 2013.  

Εκφράζοντας την απογοήτευση της για την αποστασιοποίηση της Επιτροπής και του 

Δικαστηρίου από τους αρχικούς σκοπούς δημιουργίας τους, η χώρα υπογράμμισε την κατ’ 
εκείνη «έντονη» πολιτικοποίηση τους καθώς και την χρήση τους ως αποσταθεροποιητικούς 
παράγοντες ιμπεριαλιστικής φύσεως ενάντια στις εθνικές κυβερνήσεις34. Ωστόσο, σύμφωνα με 
το άρθρο 53 του Χάρτη του ΟAS35, η Επιτροπή θα διατηρεί την δικαιοδοσία της στην 

Βενεζουέλα, ενόσω η τελευταία παραμένει μέλος του Οργανισμού36. Παρά τη διατήρηση όμως  
αυτή και σύμφωνα με τα λεγόμενα της Επιτροπής στην τελευταία ετήσια έκθεσή37 της σχετικά 

                                                             
27Borger, Julian. "Venezuela's worsening economic crisis – the Guardian briefing." The Guardian. Ιούλιος 22, 2016. 

Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 1 Απριλίου 2017. https://www.theguardian.com/world/2016/jun/22/venezuela-
economic-crisis-guardian-briefing. 

28 Verrill, Courtney. "What it's like to be a student in Venezuela, where the school system is being ripped apart by 
the economy." Business Insider. Ιούνιος 24, 2016. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 1 Απριλίου 2017. 

http://nordic.businessinsider.com/students-in-the-crisis-of-venezuela-2016-6/. 

29Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε και International Justice Resource Center. “The Inter-American Human Rights 

System”. 
30American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, Costa Rica” (B-32) 
31American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, Costa Rica” (B-32) 
32Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela 
33Diego German Mejia-Lemos, “Venezuela's Denunciation of the American Convention on Human Rights”, 
American Society of International Law. January 09, 2013 
34Bolivarian Republic of Venezuela’s notice of its denunciation of the American Convention on Human Rights to 
Mr. Jose Miguel Insulza, Secretary General of the Organization of American States. 
35Charter of the Organization of American States (A-41) 
36Inter-American Commission on Human Rights. Press Release, September 10, 2013. “IACHR Deeply Concerned 
over Result of Venezuela’s Denunciation of the American Convention”. 
37Inter-American Commission on Human Rights. Annual Report 2015. Chapter IV.B, Venezuela 
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με τη Βενεζουέλα που έλαβε χώρα το 2015, η κυβέρνηση της χώρας αρνείται πεισματικά 
οποιαδήποτε παρέμβαση και επέμβαση στο εσωτερικό της μέσω επισκέψεων, επικαλούμενη 
προστασία της κυριαρχίας της. Αντιθέτως, το Δικαστήριο δε διατηρεί δικαιοδοσία38 παρά μόνο 

για τις προ αποκηρύξεως της Σύμβασης υποθέσεις, όπως περιγράφεται στα άρθρα 62 (3)39 και 
78 (2)40 της  Σύμβασης, με το τελευταίο να κρίνεται καίριας σημασίας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση “Landaeta Mejias Brothers et al v. Venezuela”41.  

Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στην προαναφερθείσα αποκήρυξη στην οποία 

προέβη η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ήταν άμεση, με κρατικούς , μη-κρατικούς και διεθνείς 
δρώντες, όπως αρχηγοί κυβερνήσεων, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων42, η 
Διεθνής Αμνηστία43, ο ΟΗΕ και o OAS να απευθύνουν μάταια εκκλήσεις στην χώρα να 
ανακαλέσει την απόφασή της. Ο τελευταίος, ασκώντας πίεση μέσω του νεοεκλεγέντος Γενικού 

Γραμματέα Almagro, απαίτησε44 την άμεση διενέργεια εκλογών με απειλή την αποπομπή της 
χώρας από τον οργανισμό σε κάθε άλλη περίπτωση. Η πόλωση και η, εν γένει, τεταμένη 
κατάσταση, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα, ώθησαν το καθεστώς σε 
σπασμωδικές αντιδράσεις, με αποκορύφωμα45 την αυθαίρετη ανάληψη των νομοθετικών 

εξουσιών από το Ανώτατο Δικαστήριο. 

 

 

                                                             
38Inter-American Commission on Human Rights. Press Release, September 10, 2013. “IACHR Deeply Concerned 

over Result of Venezuela’s Denunciation of the American Convention”. 
39American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, Costa Rica” (B-32) 
40American Convention on Human Rights “Pact of San Jose, Costa Rica” (B-32) 
41Inter-American Court of Human Rights. Case of the LandaetaMejias Brothers et al v. Venezuela 
42Human Rights Watch. World Report: Venezuela. 
43Amnesty International. ”Venezuela’s withdrawal from regional human rights instrument is a serious setback”. 
September 6, 2013 
44 “Venezuelan president is to blame for humanitarian crisis, OAS chief says”. The Guardian. June 23, 2016. 
45 “Venezuela 'coup': Alarm grows as court takes power”. BBC. March 31, 2017. 


