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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τo ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ o 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ
(alex1.mz@gmail.com)

τρία χρόνια μετά το θά-
νατο του Ούγκο Τσά-
βες, η Γη της Χάριτος, 
όπως είναι γνωστή η 

Βενεζουέλα, βρίσκεται μπροστά 
σ' ένα πολιτικό και κοινωνικό 
σταυροδρόμι. Εν μέσω διατροφι-
κών ελλείψεων, καλπάζοντα 
πληθωρισμό, εκκλήσεων της 
αντιπολίτευσης για ανατροπή 
του προέδρου Νικολάς Μαδού-
ρο και καταγγελιών της κυβέρ-
νησης για οικονομικοπολιτικό 
πραξικόπημα κατά του καθεστώ-
τος, η Λατινοαμερικάνικη χώρα 
των 32 εκατ. κατοίκων ταλανί-
ζεται από μια σειρά οικονομικών 
προβλημάτων, που έχουν προ-
καλέσει κοινωνικές αναταραχές.

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ  
ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τα θεμελιώδη προβλήματα 
στην οικονομία προέκυψαν, ή 
καλύτερα, εκδηλώθηκαν τα τε-
λευταία χρόνια ένεκα της πτώ-
σης των παγκόσμιων τιμών του 
πετρελαίου, στο οποίο βασίζεται 
υπέρ το δέον η οικονομία της 
Βενεζουέλας, αφού αποτελεί το 
25% του ΑΕΠ και το 90% των 
εξαγωγών της. Παράλληλα, λό-
γω του περιορισμένου -επί χρό-
νια- βιομηχανικού και αγροτικού 
τομέα, η χώρα χρειάζεται να ει-
σάγει σημαντικό ποσοστό τροφί-
μων και γεωργικών προϊόντων. 
Προκειμένου, μάλιστα, να διατε-
θούν αυτά σε χαμηλές τιμές για 
τον ευρύ πληθυσμό, μπήκαν σε 
διατίμηση και εγκαθιδρύθηκε 
ένα περίπλοκο σύστημα ισοτιμι-
ών του εθνικού νομίσματος (μπο-
λιβάρ) με το δολάριο. Σήμερα στη 
Βενεζουέλα οι εταιρείες εισαγω-
γής τροφίμων αγοράζουν φθηνό 
δολάριο σε σταθερή ισοτιμία 6 
με 7 μπολιβάρ, ενώ η τιμή για 
την εισαγωγή βιομηχανικών ή 
πρώτων υλών ανεβαίνει στα 12 
μπολιβάρ ανά δολάριο. Ωστόσο, 
στην ολοένα και αυξανόμενη 
μαύρη αγορά, το δολάριο ξεπερ-
νά πια τα 1.000 μπολιβάρ.

Πώς, όμως, προέκυψαν οι 
ελλείψεις τροφίμων και ειδών 
-όπως το χαρτί υγείας- και οι 
λεηλασίες καταστημάτων που 
βλέπουμε κατά καιρούς στα δι-
εθνή ΜΜΕ; Το υπάρχον σύστη-
μα επιτρέπει, δυστυχώς, αδια-
φάνεια στις συναλλαγές, με α-
ποτέλεσμα να παρατηρείται το 
φαινόμενο επιχειρηματίες να 
αγοράζουν φθηνό δολάριο από 
την κυβέρνηση και να το συσ-
σωρεύουν ή να το πωλούν στη 

μαύρη αγορά, αντί να το διαθέ-
τουν για την εισαγωγή διατιμη-
μένων ή μη προϊόντων. Το κέρ-
δος τους είναι μηδενικό ή όχι 
αρκετά μεγάλο για να διαθέσουν 
τα προϊόντα τους στα καταστή-
ματα, με αποτέλεσμα να προκα-
λούνται ελλείψεις. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Το Καράκας διανύει έναν ι-

διαίτερα «θερμό» Αύγουστο, ό-
πως φαίνεται, αφού η αντιπολί-
τευση του Ενρίκε Καπρίλες 
έχει καταθέσει περισσότερες από 
400.000 υπογραφές που απαι-
τούνται για τη διεξαγωγή δημο-
ψηφίσματος, προκειμένου να 
απομακρυνθεί από τη θέση του 
ο πρόεδρος Μαδούρο και να δι-
εξαχθούν νέες εκλογές. Από την 
πλευρά του, το κυβερνών σοσι-
αλιστικό κόμμα ζητά από τις 
αρμόδιες Αρχές να «παγώσουν» 
τη διαδικασία, επικαλούμενο ότι 
τουλάχιστον 300.000 από τις 
παραπάνω υπογραφές δεν πλη-
ρούν τα απαραίτητα κριτήρια (για 
παράδειγμα, ορισμένες ανήκουν 
σε αποβιώσαντες). 

Την ίδια στιγμή, αιωρείται 
-όπως πάντοτε- ο αμερικανικός 
παράγοντας, που καραδοκεί να 
αυξήσει την επιρροή του στη 
Λατινική Αμερική. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στα τέλη Ιουλίου, 
διαρροές των email της Χίλαρι 
Κλίντον από τα Wikileaks απο-
κάλυψαν ότι η Αμερικανίδα 
πρώην υπουργός Εξωτερικών 
και πιθανότατα η επόμενη πρό-
εδρος των ΗΠΑ υπονόμευε ε-
νεργά το καθεστώς Τσάβες. 

Οσον αφορά τα επείγοντα 
ζητήματα, προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν οι ελλείψεις προϊ-
όντων, η κυβέρνηση έδωσε εντο-
λή να τεθούν υπό την εποπτεία 
του στρατού τα πέντε μεγαλύτε-
ρα λιμάνια της χώρας, ώστε να 
ελέγχεται η ροή τροφοδοσίας. 
Επιπλέον, σε συνεννόηση με τις 
Αρχές της Μπογκοτά, επετράπη 
το άνοιγμα των συνόρων με την 
Κολομβία, ώστε χιλιάδες Βενε-
ζουελάνοι να μπορέσουν να α-
γοράσουν τρόφιμα και φάρμακα.

Για όλα αυτά τα θέματα, τις 
ελλείψεις, την πολιτική πόλωση 
και την καθημερινότητα στη 
ζωή του απλού πολίτη μιλούν 
Στο ΧΩΝΙ δύο Ελληνες από τη 
Βενεζουέλα κι ένας Βενεζουε-
λάνος, περιγράφοντας με τη 
δική τους οπτική, μέσα από τα 
βιώματά τους τη σημερινή 
πραγματικότητα...

«Για τρεις σχεδόν  μήνες τρώμε το ίδιο πράγμα»...
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης της βενεζουέλας με τις αρχές της μπογκοτά, επετράπη το άνοιγμα των συνόρων  
με την κολομβία ώστε χιλιάδες βενεζουελάνοι να μπορέσουν να αγοράσουν τρόφιμα και φάρμακα.

«Εχω χΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚω φΑΓΗΤΟ Ν’ ΑΓΟΡΑΣω»

Την προσωπική του εμπειρία, με την 
ιδιότητα του οικογενειάρχη αλλά 

και του επαγγελματία, περιγράφει Στο 
ΧΩΝΙ ο 35χρονος Κρίσλοϊ Μεδίνα, 
πατέρας ενός παιδιού, από το Σαν 
Φελίπε, στα κεντρικά της Βενεζουέλας. 
Ο Κρίσλοϊ έχει σπουδάσει οικονομικά, 
με ειδίκευση στο εμπόριο και τις εισα-
γωγές-εξαγωγές, όμως, όπως επιση-
μαίνει, «είναι πολύ δύσκολο να ζήσω 
από αυτό το αντικείμενο. Παλιότερα 
τα έβγαζα πέρα αλλά πλέον δεν είναι 
εφικτό. Δούλευα μέχρι πρότινος στη 
Βαλένσια, στο Πουέρτο Καμπέγιο, σε μια 
εταιρεία πώλησης και διανομής φυσι-
κού χυμού, ως υπεύθυνος ποιοτικού 
ελέγχου. Η εταιρεία ήταν στο λιμάνι κι 
έβλεπες χιλιάδες κοντέινερ που σήμερα 
έχουν εξαφανιστεί. Το λιμάνι είναι σαν 
αεροδρόμιο! Ετσι, ουσιαστικά μετά δεν 
είχα αντικείμενο και ο ιδιοκτήτης της 
εταιρείας απλά μου έδινε ένα συμβολι-
κό ποσό… Τώρα βγάζω κάποια χρήματα 
ασχολούμενος με τη φωτογραφία, το 
ντιζάιν και τα social media». 
Ζητάμε από τον Κρίσλοϊ να μας πει 
ακριβώς πώς τα βγάζει πέρα στην 
καθημερινότητά του… «Περιμένω στις 
ουρές επί ώρες για να πάρω λίγο φαγη-
τό. Για τρεις σχεδόν μήνες τρώμε το ίδιο 

πράγμα, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε 
τίποτε άλλο: Αρέπα, κάθε μέρα», τονίζει 
ο Κρίσλοϊ, αναφερόμενος στην παρα-
δοσιακή λατινοαμερικάνικη πίτα από 
καλαμποκίσιο αλεύρι. «Κανονικά, την 
αρέπα την τρώμε με γέμιση, όπως για 
παράδειγμα τυρί, κρέας κ.λπ. Αλλά εμείς 
τρώμε αρέπα σκέτη, απλά για να έχουμε 
κάτι στο στομάχι μας».
«Αυτό επειδή είναι ακριβό το φαγητό;», 
τον ρωτάμε. «Οχι, έχω χρήματα αλλά 
δεν το βρίσκω να το αγοράσω!», απαντά 
ο Κρίσλοϊ. «Δεν ξέρεις ποτέ πού μπορείς 
να βρεις φαγητό». Για το λόγο αυτό, 
έχει μάλιστα ξεκινήσει να καλλιεργεί 
στο σπίτι του, για να βάλει φαγητό στο 
τραπέζι του.

ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΜΠΑΤΣΑΚΕΡΟ»
Ο Κρίσλοϊ προσπαθεί να μας εξηγή-
σει για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι 
ελλείψεις, αφού μέσα από τη δουλειά 
του γνώρισε από πρώτο χέρι την κατά-
σταση: «Το πρόβλημα είναι περίπλοκο. 
Για να κάνεις μια εισαγωγή, για παρά-
δειγμα, πρέπει να αγοράσεις συνάλ-
λαγμα από το κράτος. Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να περάσεις από γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες που διαρκούν δύο-τρεις 
μήνες, ώστε να πάρεις έγκριση. Οταν 

γίνει αυτό, τα χρήματα ουσιαστικά 
δίνονται απευθείας από το κράτος 
στον προμηθευτή σου στο εξωτερι-
κό. Αρκετές φορές, όμως, υπάρχουν 
επιχειρηματίες που φέρνουν άδεια 
κοντέινερ για να πάρουν τα χρήμα-
τα, αφού μπορείς ένα δολάριο να το 
πουλήσεις για 1.000 μπολιβάρ στη 
μαύρη αγορά. Ο πειρασμός είναι 
μεγάλος για πολλούς! Αλλες φορές 
το φθηνό δολάριο για εισαγωγές 
είναι διαθέσιμο μόνο για όσους 
έχουν απευθείας πρόσβαση στην 
κυβέρνηση...».
Από την άλλη μεριά, οι καθοριζό-
μενες από την κυβέρνηση τιμές στα 
βασικά αγαθά παίζουν ουσιαστικό 
ρόλο: «Ανακοίνωσαν στην τηλεόρα-
ση τις τιμές πώλησης στα αυγά. Την 
επόμενη μέρα δεν υπήρχε αυγό 
διαθέσιμο σε όλη τη χώρα. Οσοι 
πουλούσαν, πουλούσαν στη μαύρη 
αγορά, για να έχουν κέρδος».
Σα να μην έφταναν τα προβλή-
ματα των ελλείψεων, «έχουμε ένα 
καινούριο πρόβλημα πια. Υπάρ-
χουν οι λεγόμενοι μπατσακέρο 
(bachaquero), άνθρωποι που τους 
λέμε έτσι παρομοιάζοντάς τους με 
τη ράτσα κόκκινων μυρμηγκιών 

«μπατσάκο», που συγκεντρώνουν 
ποσότητες τροφής λίγο-λίγο. Ετσι 
και κάποιοι στη Βενεζουέλα δεν 
δουλεύουν. Αντίθετα, κάθονται 
σε διάφορες ουρές και αγοράζουν 
τρόφιμα σε χαμηλές τιμές και μετά 
τα πουλάνε πανάκριβα στη μαύρη 
αγορά. Και ζουν από αυτό χωρίς να 
έχουν κανονική δουλειά. Εγώ δεν 
μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, να στα-
θώ στις ουρές όλη μέρα. Πρέπει να 
δουλέψω και ν’ ασχοληθώ με την 
οικογένειά μου», τονίζει ο Κρίσλοϊ, 
προσθέτοντας ότι «στο τέλος της 
μέρας πρέπει ν’ αγοράσω ακριβά 
από τους μπατσακέρο...».

ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εν μέσω αυτής της κατάστασης, ο 
Κρίσλοϊ σκέφτηκε αρκετές φο-
ρές να φύγει από τη χώρα. «Δεν 
μπορώ, όμως, να εγκαταλείψω τη 
γυναίκα και την κόρη μου», σημει-
ώνει. «Και μου αρέσει η Βενεζου-
έλα, είναι μια απίστευτη χώρα με 
υπέροχους ανθρώπους». Αντίθετα, 
κινείται σε άλλη κατεύθυνση: «Δεν 
ασχολούμουν ποτέ με την πολιτι-
κή, αλλά τώρα αισθάνομαι ότι κάτι 
πρέπει να κάνω, γιατί τα πράγματα 
δυσκολεύουν όλο και πιο πολύ».
Ο 35χρονος περιγράφει στη συνέ-
χεια τι είναι αυτό που θα ήθελε να 

αλλάξει… «Ξέρεις, υπάρχει μια νο-
οτροπία, στους τσαβίστας. Μιλούν 
συνεχώς για την παλιά επανάστα-
ση, για αγώνα, για πόλεμο. Μιλούν 
πάντα για έναν εχθρό, χωρίς να 
ξέρεις ποιον εννοούν. Πάντοτε 
είναι θυμωμένοι και τα 'χουν βάλει 
με κάποιον, αλλά δεν ξέρεις ποιος 
είναι αυτός! Λένε, ο καπιταλισμός, 
αλλά ποιος είναι αυτός; Οι απλοί 
άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι, δεν 
καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. 
Δεν είμαι κατά της κυβέρνησης, 
αλλά κάνει συνεχώς πράγματα που 
δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέ-
λεσμα. Για παράδειγμα, γνώρισα 
έναν αγρότη που έλαβε επιδότηση 
για τρακτέρ, το οποίο πούλησε για 
ν’ αγοράσει ταξί κι έτσι τα χρήματα 
δεν πήγαν στην παραγωγή.
Από τη μια, υπάρχουν πολιτικές δυ-
νάμεις του νεοφιλελευθερισμού που 
δεν ενδιαφέρονται να λύσουν τα 
προβλήματα, θέλουν απλά να ρίξουν 
την κυβέρνηση και να πάρουν την 
εξουσία. Κι από την άλλη, η κυβέρ-
νηση εξακολουθεί να μην μπορεί να 
δώσει λύσεις. Υπάρχουν άνθρωποι 
σοβαροί και στις δύο πλευρές, όμως 
ο κόσμος είναι διχασμένος».

«Κανονικά, την αρέπα 
την τρώμε με γέμιση, 
όπως για παράδειγμα 
τυρί, κρέας κ.λπ. Αλλά 
εμείς τρώμε αρέπα 
σκέτη, απλά για να 
έχουμε κάτι στο 
στομάχι μας»

ο 35χρονος 
κρίσλοϊ μεδίνα.

Ουρές 
στα καταστήματα 

για αγορά τροφίμων 
με δελτίο, τεχνητές και μη ελλείψεις, μαύρη αγορά, πολιτική πόλωση. Ολα τα στοιχεία που συνθέτουν την αβεβαιότητα στη ζωή των Βενεζουελάνων 

μαρτυρούν Στο ΧΩΝΙ  
άνθρωποι που τα ζουν  

από πρώτο χέρι

ατελείωτες είναι οι ουρές 
έξω από τα καταστήματα.
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«Μέχρι πρότινος περνούσα-
με πολύ καλά», αναφέρει 

στην εφημερίδα η κυρία Πανωραία 
(Ρούλα) Καραμπέλα, που διαμένει 
εδώ και 38 χρόνια στο Γιαρακούι 
της Βενεζουέλας, περίπου 300 χι-
λιόμετρα ανατολικά της πρωτεύου-
σας, Καράκας. «Η Βενεζουέλα είναι 
ένα [οργανωμένο] κράτος. Είναι μια 
πλούσια χώρα, με χρυσό, υδρογο-
νάνθρακες, σίδηρο, τα πάντα. Αλλά, 
δυστυχώς, η ζωή του Βενεζουελάνου 
είναι σήμερα δύσκολη». Τη ρωτά-
με, αν τα πράγματα είναι όντως 
τόσο άσχημα, όπως τα βλέπουμε 
στα ελληνικά και τα διεθνή Μέσα 
ενημέρωσης. «Είναι πιο δύσκολα», 
απαντά... «Η οικονομία είναι ένα 
δράμα, όπως και στην Ελλάδα, ιδίως 
τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Προ-
χθές για παράδειγμα, ήρθε μία φίλη 
και μου λέει "πάρε ένα κιλό ζάχαρη". 
Πού καταντήσαμε. Να μου φέρει 
από φίλους, γνωστούς, ένα κιλό 
ζάχαρη να πιούμε καφέ. Πόσο έχει 
στην Ελλάδα ένα κιλό ζάχαρης; Ούτε 
ένα ευρώ. Εδώ την παίρνουμε πάνω 
από δυόμισι ευρώ. Ο μέσος μισθός 
εδώ με τους μισθούς της πληττόμε-
νης από την κρίση Ελλάδας είναι 
αδιανόητος. Δεν ξεπερνά τα 30-35 

ευρώ. Ποιος μπορεί να ζήσει με 30 
ευρώ; Ενα κράτος πάμπλουτο, με 
ατελείωτα ορυκτά, απόθεμα πετρε-
λαίου, τέτοιο πλούτο»...

«ΠΟΛΕΜΟΣ ΝΕΥΡωΝ»
«Εδώ ζούμε ζωή Ευρώπης και παίρ-
νουμε μισθό Ουγκάντας», επισημαί-
νει χαρακτηριστικά η κυρία Ρούλα, 
η οποία διηύθυνε με το σύζυγό της 
-που δεν είναι πια εν ζωή- βιοτε-
χνία υποδημάτων. Το εργοστάσιό 
τους λειτούργησε για 29 χρόνια με 
μεγάλη επιτυχία, αλλά χτυπήθη-
κε από τον υπερπληθωρισμό και 
σήμερα δεν απασχολεί περισσότε-
ρους από 10 εργαζόμενους. «Είναι 
δύσκολο να βρω πρώτη ύλη με 
το κοστολόγιο που έχω κάνει. Για 

παράδειγμα, υπολογίζω 5 ευρώ για 
το προϊόν μου τη Δευτέρα και μέχρι 
να βρω την πρώτη ύλη μπορεί το 
ποσό να ανέβει στα 6,5 ή 7 ευρώ. 
Αυτό μας διαλύει. Μ' αυτή την 
αστάθεια κάνεις συνεχώς ένα βήμα 
μπροστά και τρία πίσω. Ε, κάποια 
στιγμή αυτός ο πόλεμος νεύρων δεν 
αντέχεται».
Για το λόγο αυτό, η κυρία Ρούλα 
έχει αποθαρρύνει το γιο της, που 
σπούδασε οικονομολόγος, να έρθει 
στη Βενεζουέλα να αναλάβει την 
επιχείρηση. «"Πολύ θα ήθελα, μάνα", 
μου λέει, "να έρθω να δουλέψω". 
Του λέω, τι να κάνεις παιδί μου; Κά-
ποτε ήταν η Βενεζουέλα, τώρα...».
Ρωτάμε την κυρία Ρούλα σε τι θεω-
ρεί ότι οφείλεται αυτή η κατάσταση: 

«Οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά 
έχω βγάλει το πανεπιστήμιο της... 
ζωής», απαντά, εξηγώντας ότι αυτό 
που συμβαίνει στη Βενεζουέλα είναι 
και σύμπτωμα των μεταβολών και 
κρίσεων στην παγκόσμια οικονομία 
και των κυβερνητικών χειρισμών. 
«Το μόνο που μου μένει είναι να 
κάνω τα χαρτιά μου, να κλείσω 
την κομπανία (σ.σ.: επιχείρηση), να 
πουλήσω ό,τι έχω και να γυρίσω 
στην πατρίδα, στα παιδιά μου», τα 
οποία σπούδασαν και μένουν στην 
Ελλάδα. Αλλωστε, όπως ομολογεί, 
«το όνειρο του κάθε ιμιγκράντε, του 
κάθε αλλοδαπού που φεύγει από 
την πατρίδα του, είναι να επιστρέψει 
στην Ελλάδα. Ολοι θέλουμε να γυρί-
σουμε κάποτε στην πατρίδα μας».
Παρόλα αυτά, η κυρία Ρούλα δεν 
χάνει την αισιοδοξία της: «Η ελπίδα 
πεθαίνει πάντα τελευταία. Νομίζω 
ότι τα πράγματα θα φτιάξουν, γιατί 
η Βενεζουέλα αποτελεί κόμβο για 
πάρα πολλά κράτη της Λατινικής 
Αμερικής. Είναι η δεύτερη πατρίδα 
μου, εδώ μεγάλωσα από 19 χρο-
νών, από εδώ ενίσχυσα την Ελλάδα 
-όλα τα έχω πάει στην Ελλάδα- και 
πιστεύω και θέλω να φτιάξουν τα 
πράγματα».

«Το κατεξοχήν καθημερινό ζήτημα στη χώρα 
είναι πώς να βρεις λεφτά». Αυτό βασανίζει 

τους περισσότερους ανθρώπους στη Βενεζουέλα, 
σύμφωνα με όσα περιγράφει ο 33χρονος μηχα-
νικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αναστάσης 
Δεδεμάδης. «Το πρόβλημα είναι να βρεις μια 
δουλειά που να σου προσφέρει αρκετά χρήματα, 
ώστε να μπορείς να ψωνίσεις τα απαραίτητα, τα 
οποία σε μεγάλο βαθμό πρέπει να τα αναζητήσεις 
στη μαύρη αγορά», αναφέρει ο Τάσος ή αλλιώς 
Τάζο, όπως τον φωνάζουν εκεί. Τρόφιμα και 
βασικά αγαθά, όπως ψωμί, ζάχαρη, χαρτί κ.λπ., 
είναι φθηνά αλλά δυσεύρετα στα... νόμιμα κα-
ταστήματα, αφού οι εταιρείες δεν παράγουν και 
δεν διανέμουν γιατί δεν έχουν κέρδος. «Αλλά και 
ό,τι θέλεις να πουλήσεις», συνεχίζει ο Τάζο, «πάλι 
πρέπει να απευθυνθείς στη μαύρη αγορά, με τον 
κίνδυνο να σου τα κατασχέσει η Αστυνομία και 
να πας φυλακή». Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο 
Τάζο, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να βγά-
ζει κανείς περισσότερα χρήματα, αγοράζοντας και 
πουλώντας πράγματα στη μαύρη αγορά απ' όσα 
βγάζει με το μισθό του, εργαζόμενος σε κάποια 
επιχείρηση. 
«Ως το 2012, εργαζόμουν σε μια πτηνοτροφι-

κή επιχείρηση, όπου έμεινα ένα χρόνο γιατί τα 
χρήματα που έπαιρνα ήταν λίγα». Οπως εξηγεί ο 
Τάζο, «όποιος δουλεύει σ' ένα μαγαζί, μια εται-

ρεία, δεν κερδίζει αρκετά χρήματα. Είναι, για 
παράδειγμα ένας μισθός 30 ευρώ, αν υπολογι-
στεί με την αξία που δίνει η μαύρη αγορά». Στην 
επίσημη ισοτιμία, αυτός ο μισθός εμφανίζεται 
από τους υψηλότερους στη Λατινική Αμερική, 
αφού, λόγου χάρη, τα 7.000 μπολιβάρ στην επί-
σημη ισοτιμία ξεπερνούν τα 600 ευρώ. Βέβαια, η 
πραγματικότητα είναι διαφορετική: «Το ευρώ και 
το δολάριο που πουλάει το κράτος δεν υπάρχει. 
Αντίθετα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ισοτιμί-
ας του δολαρίου. Είναι το δολάριο που διατίθεται 
για την αγορά τροφίμων, που αντιστοιχεί σε 10 
μπολιβάρ. Είναι το δολάριο που χρησιμοποιείται 
για τις εισαγωγές δευτερευόντων προϊόντων, που 
κάνει 620 μπολιβάρ. Κι έχουμε το δολάριο της 
μαύρης αγοράς που κάνει 1.000 μπολιβάρ». 
Το μέλλον είναι αβέβαιο: «Τώρα προσπαθώ να 
πουλήσω το αυτοκίνητό μου, για να φύγω από 
τη χώρα και να πάω κάπου αλλού», συνεχίζει ο 
Τάζο, μιλώντας για τα σχέδιά του να μεταναστεύ-
σει. «Δεν θέλω να πάω στην Ελλάδα, όμως, γιατί 
κι εκεί τα πράγματα είναι άσχημα. Μου έχουν 
μιλήσει φίλοι μου για τη Χιλή. Μια άλλη επιλογή 
είναι ο Παναμάς. Κατά βάση μια χώρα της Λατινι-
κής Αμερικής».

«ΖΟΥΜΕ ΖωΗ ΕΥΡωΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΙΣθΟ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ»

«θΕΛω ΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣω ΣΤΗ χΙΛΗ 'Η ΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

«για τρεις σχεδόν μήνες τρώμε το ίδιο πράγμα»...

«Προχθές ήρθε μία φίλη 
και μου λέει "πάρε ένα κιλό 
ζάχαρη". Πού καταντήσαμε. 
Να μου φέρει από φίλους, 
γνωστούς, ένα κιλό 
ζάχαρη»

«Το πρόβλημα είναι να βρεις μια 
δουλειά, ώστε να μπορείς να ψωνίσεις 
τα απαραίτητα, τα οποία πρέπει να τα 

αναζητήσεις στη μαύρη αγορά»

η Πανωραία 
(ρούλα) 
καραμπέλα.

ο 33χρονος 
αναστάσης 
(τάζο) 
Δεδεμάδης.


