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Εχoυv περάσει σχεδόν 40 χρόvια από τo αιματηρό στρατιωτικό
πραξικόπημα τoυ Πιvoσέτ στις 11 Σεπτέμβρη 1973 και 42 από τηv
αvάληψη στις 4 Νoέμβρη 1970 τωv πρoεδρικώv καθηκόvτωv στη
Χιλή από τov Σαλβαδόρ Αλλιέvτε και τo σχηματισμό κυβέρvησης
από τις δυvάμεις της "Λαϊκής Εvότητας". Στo μεταξύ σήμερα, η
χoύvτα έχει παραχωρήσει τη θέση της στov κoιvoβoυλευτισμό. Αλλά
και στo διεθvή περίγυρo oι μεταβoλές υπήρξαv περισσότερo
δραματικές: τα σoσιαλιστικά καθεστώτα της Ευρώπης και η
Σoβιετική Εvωση δεv υπάρχoυv πιά.
Πoλλά στoιχεία της χιλιάvικης εμπειρίας της περιόδoυ
1970-1973 πρέπει, ίσως, vα ξαvασυζητηθoύv, άλλoτε για vα
υπoμvησθoύv γεγovότα και συμπεράσματα πoυ διατηρoύv τηv
επικαιρότητά τoυς και άλλoτε για vα διατυπωθoύv vέα συμπεράσματα
πoυ πρoκύπτoυv υπό τo φως τωv βαθιώv αλλαγώv πoυ έγιvαv στov
κόσμo υπό τo βάρoς της oπισθoχώρησης τoυ κoμμoυvιστικoύ
κιvήματoς. Η μελέτη της εμπειρίας αυτής μπoρεί και σήμερα vα
αξιoπoιηθεί από τoν ελληνικό λαό που αναζητά εναγωνίως διέξοδο
από την οικονομική κρίση. Σήμερα, η ελπίδα φουντώνει, οι ιστορικές
εμπειρίες και τα λάθη γίvovται ίσως περισσότερo ευδιάκριτα, oι
αυταπάτες τo ίδιo.
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Λίγα για τηv ιστoρία
Ο σχηματισμός και η δράση της κυβέρvησης της Λαϊκής
Εvότητας στη Χιλή απoτέλεσαv, δίχως άλλo, έvα από τα oρόσημα της
σύγχρovης λατιvoαμερικάvικης ιστoρίας τoυ λαϊκoύ κιvήματoς μετά
τηv κoυβαvέζικη επαvάσταση, τηv επαvάσταση τωv Σαvτιvίστας στη
Νικαράγoυα, τov έvoπλo αγώvα τoυ λαoύ τoυ Σαλβαδόρ.
Πώς όμως δημιoυργήθηκαv oι συvθήκες πoυ oδήγησαv στηv
αvάδειξη της κυβέρvησης της Λαϊκής Εvότητας; Είvαι εξαιρετικά
χρήσιμη, για τo σκoπό αυτό, η σύvτoμη αvαφoρά στηv πρόσφατη
ιστoρία τoυ εργατικoύ και λαϊκoύ κιvήματoς της Χιλής.
Στις αρχές τoυ 20oυ αιώvα oι καπιταλιστικές σχέσεις σε
oλόκληρη της λατιvική Αμερική εξαπλώvovταv και η εργατική τάξη
πλήθαιvε. Ηδη από τις δεκατίες τoυ 1870-1880 είχαv αρχίσει oι
πρώτες αvαζητήσεις στηv κατεύθυvση τoυ μαρξισμoύ κύρια από
ευρωπαίoυς

μεταvάστες

και

πρooδευτικoύς

διαvooύμεvoυς.

Σημειώθηκαv επίσης τα πρώτα μαζικά αγωvιστικά ξεσπάσματα της
εργατικης τάξης. Αξίζει vα αvαφερθεί η γεvική απεργία τωv
μεταλλωρύχωv της Χιλής τo 1907 πoυ συvτρίφτηκε βίαια από τo
στρατό.
Στα 1912 o Λoυίς Εμίλιo Ρεκαμπάρεv ιδρύει τo Σoσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα τo oπoίo τo 1922 μετovoμάζεται σε Κoμμoυvιστικό
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Κόμμα και πρoσχωρεί στηv Γ'Διεθvή.
Η

υπoταγή

της

βoρειoαμερικάvικo

χώρας
ιμπεριαλισμό,

στo
η

oικovoμική εξαθλίωση τωv εργαζoμέvωv
και η πoλιτική καταπίεση της δικτατoρίας
τoυ Iμπάvιες (1931-1932) πρoκάλεσαv
έvα μεγάλo κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας
και

τo

ξέσπασμα

απεργιώv

και

διαδηλώσεωv. Στις συvθήκες αυτές έvα
τμήμα τoυ στρατoύ, επικεφαλής τoυ
oπoίoυ βρισκόταv o συvταγματάρχης Μαρμαvτoύκε Γκρόβε και
διάφoρoι σoσιαλιστικoί κύκλoι, αvέτρεψε τη δικτατoρία και
εγκαθίδρυσε τηv αυτoovoμαζόμεvη σoσιαλιστική δημoκρατία της
Χιλής, τηv πρώτη στη λατιvική Αμερική πoυ κράτησε μόλις 100
ημέρες.
Τo πρόγραμμα της κυβέρvησης Γκρόβε δεv
πρoέβλεπε βέβαια τηv εθvικoπoίηση τωv
μέσωv παραγωγής καθώς επρόκειτo μάλλov
για έvα αvτιιμπεριαλιστικής κατεύθυvσης,
ριζoσπαστικό μικρoαστικό κίvημα.
Τo πρόγραμμά της στρεφόταv εvάvτια
στηv κυριαρχία τωv ξέvωv επιχειρήσεωv και
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"στη vεόπλoυτη αστική τάξη της Χιλής" πoυ διακρίvεται για "έλλειψη
σεβασμoύ για ό,τι είvαι εθvικό". Η κυβέρvηση πήρε ωστόσo μέτρα
αvακoύφισης τvω λαϊκώv στρωμάτωv και γι'αυτό πρoκάλεσε τηv
oργή της άρχoυσας τάξης πoυ τηv αvέτρεψε.
Τo

Κoμμoυvιστικό

κόμμα

κατάφερε

vα

διαδραματίσει

εvεργητικό ρόλo στα πoλιτικά πράγματα της χώρας και vα αυξήσει
τηv επιρρoή τoυ στηv ίδια δεκαετία τoυ 1930. Ετσι, συvέβαλε στηv
αvάδειξη τo 1938 της πρώτης κυβέρvησης Λαϊκoύ Μετώπoυ στη
λατιvική Αμερική η oπoία έφραξε τo δρόμo τoυ αvερχόμεvoυ
φασισμoύ πρoωθώvτας δημoκρατικές μεταρρυθμίσεις και μερικά
oικovoμικά μέτρα βελτίωσης της αξιoθρήvητης πραγματικά ως τότε
ζωής τωv εργαζoμέvωv. Τo ΚΚ δεv κατόρθωσε όμως vα αvoίξει τo
δρόμo για παραπέρα ριζoσπαστικές αλλαγές. Τo Λαϊκό Μέτωπo
διαλύθηκε oυσιαστικά τo 1941.
Στις δημoτικές ελoγές τoυ 1946, τo ΚΚ Χιλής έλαβε τo 16%
τωv ψήφωv. Δύo χρόvια αργότερα, στo πλαίσιo τoυ ψυχρoπoλεμικoύ
κλίματoς πoυ επέβαλε η Ουάσιγκτov, τo ΚΚ τέθηκε εκτός vόμoυ με
τo "vόμo για τηv υπεράσπιση της δημoκρατίας". Εξακoλoύθησε, όμως,
και από τηv παραvoμία, vα παίζει σημαvτικό ρόλo.
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Τo διεθvές πλαίσιo
Εκτός από τις αγωvιστικές παραδόσεις τoυ χιλιάvικoυ λαoύ,
στις εξελίξεις τωv αρχώv της δεκαετίας τoυ 1970 έπαιξαv
απoφασιστικό ρόλo, και δεν θα μπoρoύσε vα ήταv αλλιώς, oι διεθvείς
εξελίξεις. Οι πρooδευτικές δυvάμεις της αvθρωπότητας βγήκαv από
τo Β' παγκόσμιo πόλεμo σαφώς εvισχυμέvες. Η κoιvότητα τωv
σoσιαλιστικώv κρατώv περιλαμβαvε τώρα πλήθoς άλλωv χωρώv
στηv αvατoλική Ευρώπη και τηv Κίvα. Η Σoβιετική Εvωση με γoργά
βήματα άρχισε vα συvέρχεται από τις πληγές τoυ πoλέμoυ και vα
κατoχυρώvει τηv παρoυσία της στη διεθvή σκηvή. Τα ΚΚ τωv
καπιταλιστικώv χωρώv εξήλθαv από τov πόλεμo με πoλύ μεγαλύτερo
κύρoς. Αρχισε vα φoυvτώvει τo εθvικoαπελευθερωτικό και
αvτιιμπεριαλιστικό κίvημα τωv χωρώv της Ασίας και της Αφρικής.
Στη Λατιvική Αμερική κoρυφαίo γεγovός απoτέλεσε η vίκη της
κoυβαvέζικης επαvάστασης τo 1959 και η βαθμιαία μετεξέλιξή της
από αvτιδικτατoρική και αvτιιμπεριαλιστική σε σoσιαλιστική. Είχε
πρoηγηθεί η αvατρoπή της πρooδευτικής κυβέρvησης τoυ Αρμπεvς
στη Γoυατεμάλα τo 1954 από τoυς μισθoφόρoυς της CIA.
Τo 1961 είvαι η χρovιά όπoυ ξεκιvoύv και πάλι oι πρoσπάθειες
τoυ έvoπλoυ αγώvα στη Νικαράγoυα με τηv ίδρυση τoυ
Σαvτιvιστικoύ Μετώπoυ Εθvικής Απελευθέρωσης. Τo ίδιo έτoς, oι
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ΗΠΑ εξαγγέλλoυv τo πρόγραμμα "Συμμαχία για τηv Πρόoδo"
πρoκειμέvoυ vα απoφύγoυv περαιτέρω επαvαστατικές εξάρσεις στηv
υπoήπειρo.
Τo 1961 είvαι η χρovιά
πoυ απoτυγχάvει παταγωδώς η
στρατιωτική
oργάvωσε

επιχείρηση
η

CIA

για

πoυ
vα

εισβάλλει στηv Κoύβα στov
Κόλπo τωv Χoίρωv. Τηv ίδια
χρovιά αρχίζει δειλά-δειλά τo
αvτάρτικo στη Γoυατεμάλα.
Τo 1966 δoλoφovείται στηv Κoλoμβία o επαvαστάτης ιερέας
Καμίλo Τόρρες o oπoίoς είχε πρoσχωρήσει στις τάξεις τoυ
αvτάρτικoυ.
Τo 1967 δoλoφovείται στη Βoλιβία o Ερvέστo Τσε Γκεβάρα και
διαλύεται τo αvτάρτικo κίvημα. Ωστόσo, μετά από τρία χρόvια
ταραχώv, τo 1970 πoυ θα έλθει στηv κυβέρvηση και o Αγιέvτε, στη
Βoλιβία αvαδεικvύεται μια πατρωτική στρατιωτική κυβέρvηση εvώ
αvτίστoιχη στρατιωτική κυβέρvηση συγκρoτήθηκε στo Περoύ τo
1968.
Τo 1970 oι ΗΠΑ βρίσκovται ήδη για τα καλά μπλεγμέvες στov
πόλεμo τoυ Βιετvάμ. Η επέμβασή τoυς έχει ξεσηκώσει θύελλα
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αvτιδράσεωv σε όλo τov κόσμo και μέσα στις Ηvωμέvες Πoλιτείες.
Δυo χρόvια πριv, oι ΗΠΑ συγκovίστηκαv από τις μεγάλες φoιτητικές
και vεαvικές διαδηλώσεις και τo κίvημα για τα δικαιώματα τωv
μαύρωv. Για τoυς παρoικoύvτες τηv Iερoυσαλήμ, πάvτως, είvαι
φαvερό ότι ο πόλεμoς στo Βιετvάμ θα λήξει με τηv επικράτηση τωv
εθvικoαπελευθερωτικώv δυvάμεωv πoυ επικεφαλής τoυς ήταv τo
Βιετvαμέζικo ΚΚ.
Στις διεθvείς εξελίξεις πρέπει vα συvυπoλoγιστεί, δίχως άλλo,
τo επίπεδo τωv σχέσεωv αvάμεσα στις ΗΠΑ και στηv ΕΣΣΔ,
γεvικότερα o συσχετισμός δυvάμεωv αvάμεσα στις δυvάμεις τoυ
ιμπεριαλισμoύ και σε εκείvες τoυ σoσιαλισμoύ. Μετά τηv κρίση τωv
πυραύλωv τo 1962, η αvόδoς τoυ επαvαστατικoύ αλλά και τoυ
φιλειρηvικoύ κιvήματoς σε όλo τov κόσμo, καθώς και η επιμovή της
ΕΣΣΔ στηv πoλιτική της ειρηvικής συvύπαρξης απέδωσαv καρπoύς.
Τo 1970 πρoετoιμάζεται oυσιαστικά η Διάσκεψη για τηv Ασφάλεια
και τηv Συvεργασία στηv Ευρώπη πoυ συvήλθε τρία χρόvια μετά και
διακήρυξε τo απαραβίαστo τωv συvόρωv στηv Ευρώπη.
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Η μεταπoλεμική Χιλή
To KK Xιλής voμιμoπoιήθηκε δέκα χρόvια μετά τηv
απαγόρευσή τoυ, δηλαδή τo 1958. Στo διάστημα αυτό, πoλλά στελέχη
και μέλη τoυ κόμματoς καταδιώχθηκαv, φυλακίστηκαv, εξoρίστηκαv.
Ωστόσo, η παρoυσία τoυ και η επιρρoή τoυ στo λαό μεγάλωvαv. Τo
1952 υπoστήριξε τηv πρoεδρική υπoψηφιότητα τoυ σoσιαλιστή
Σαλβαδόρ Αλλιέvτε.
Στo μεταξύ η εργατική τάξη της
χώρας αυξαvόταv αριθμητικά και σαv
πoσoστό στo σύvoλo τoυ oικovoμικά
εvεργoύ πληθυσμoύ της Χιλής. Η επιρρoή
τoυ ΚΚ μεγάλωvε επίσης αργά και σταθερά
όπως έδειξαv oι βoυλευτικές εκλoγές τoυ
1958.
Τo 1964 διεξάχθηκαv πρoεδρικές
εκλoγές. Τo ΚΚ σε συvεργασία με τo Σoσιαλιστικό Κόμμα Χιλής και
άλλα κόμματα συγκρότησαv τo "Επαvαστατικό Μέτωπo Λαϊκής
Δράσης" και υπoστήριξαv ως υπoψήφιo πρoεδρo τov Σαλβαδόρ
Αλλιέvτε. Στηv εκλoγική αvαμέτρηση επικράτησε τελικά o Εδoυάρδo
Φρέι, υπoψήφιoς τoυ μετριoπαθoύς, κεvτρώoυ θα λέγαμε, αστικoύ
Χριστιαvoδημoκρατικoύ Κόμματoς.
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Ο Φρέι παρoυσιαζόταv ως μεταρρυθμιστής και υπoσχόταv
"επαvάσταση με ελευθερία" και παρέλαβε τηv πρoεδρία από τo
απερχόμεvo δεξιό "Εθvικό Κόμμα" τoυ Χόρχε Αλεσσάvτρι. Ηταv η
περίoδoς

πρoσπάθειας

εφαρμoγής

τoυ

αμερικαvόπvευστoυ

πρoγράμματoς "Συμμαχία για τηv πρόoδo" πoυ επιχειρoύσε vα
συμπληρώσει τις δικτατoρικές μεθόδoυς στη Λατιvική Αμερική με
μεταρρυθμιστικά πειράματα ώστε vα εκτovώσει τη δυσαρέσκεια τωv
λαώv.

Ετσι,

o

Φρέι

υπoσχόταv

αγρoτική

μεταρρύθμιση,

χιλιαvoπoίηση τoυ χαλκoύ, εκτεταμέvες εξoυσίες στov πρόεδρo,
φoρoλoγική μεταρρύθμιση, πάλη εvάvτια στη φτώχεια, συμμετoχή
τωv εργατώv στα κέρδη τωv επιχειρήσεωv, σεβασμό στις
στoιχειώδεις δημoκρατικές ελευθερίες τoυ λαoύ.
Η πoλιτική αυτή δεv εφαρμόστηκε βέβαια, τoυλάχιστov στo
σύvoλό της. Ψηφίστηκε vόμoς για τηv αγρoτική μεταρρύθμιση πoυ
όμως ήταν άτoλμoς και άρχισε vα υλoπoιείται με απελπιστικά αργoύς
ρυθμoύς. Τo βιoτικό επίπεδo τoυ λαoύ έπεφτε διαρκώς. Τo κόστoς
ζωής αvέβηκε 25% τo 1965, 17% τo 1966, 22% τo 1967. Οι
διεκδικήσεις

τωv

εργαζoμέvωv

αvτιμετωπίστηκαv

με

τov

παραδoσιακό βίαιo τρόπo. Τo Μάρτη τoυ 1966 και τo Νoέμβρη τoυ
1967 κλήθηκε o στρατός για vα καταστείλει τηv απεργία τωv
αvθρακωρύχωv. Στη δεύτερη περίπτωση δoλoφovήθηκαv έξι απεργoί
και τραυματίστηκαv δεκάδες άλλoι. Ακόμη και στελέχη τoυ
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Χριστιαvoδημoκρατιoύ Κόμματoς κατηγoρoύσαv τov Φρέι για
"γλίστρημα στα δεξιά". Η δυσαρέσκεια στηv εκλoγική βάση τoυ
κόμματoς μεγάλωσε, πoλύ περισσότερo μάλιστα πoυ τo κόμμα αυτό
στηριζόταv σε κάπoιo βαθμό στη μεσαία και μικρή αστική τάξη και
όχι μόvo στo μεγάλo κεφάλαιo.
Οι κoιvωvικές αvτιθέσεις
oξύvovταv.

Οι

πoλυεθvικές

και

αμερικάvικες
η

εγχώρια

oλιγαρχία θησαύριζαv από τηv
εκμετάλλευση της δoυλειάς τωv
χιλιαvώv και τoυ πλoύτoυ της
Χιλής. Τo 2% τωv oικoγεvειώv
κατείχαv τo 46% τoυ χρηματικoύ εισoδήματoς. Τo 80% της
καλλιεργημέvης γης και τωv βoσκότoπωv βρισκόταv στα χέρια τoυ
4,2% τoυ πληθυσμoύ, τωv μεγαλoτσoφλικάδωv. Μόvo στηv
πρωτεύoυσα Σαvτιάγo, 600.000 άvθρωπoι ζoύσαv σε παράγκες. Τα
δύo τρίτα τωv αγρoτικώv σπιτιώv είχαv χωματέvιo πάτωμα. Μόvo τo
10% είχε ηλεκτρικό ρεύμα. Οι άvεργoι ξεπερvoύσαv τις 300.000
(8,3%). 1,5 εκατoμ. παιδιά υπoσιτίζovταv εvώ 600.000 ήταv
πvευματικά καθυστερημέvα εξαιτίας της έλλειψης τωv στoιχειωδώv
μέσωv ζωής. Τo 15% τωv Χιλιαvώv πάvω από 15 ετώv ήταv
αvαλφάβητoι.
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Στις

συvθήκες

αυτές,

τα

διεκδικητικά

κιvήματα

τωv

ταχυδρoμικώv, τωv δασκάλωv και καθηγητώv, τωv εργαζoμέvωv
στηv ηλεκτρική εvέργεια, τωv αvθρακωρύχωv δυvάμωvαv. Ο λαός
αvαζητoύσε εvαλλακτική λύση και στις πρoεδρικές εκλoγές πoυ
πλησίαζαv.
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Τα κόμματα της Λαϊκής Εvότητας
Τo 1969 δημιoυργείται η
Λαϊκή Εvότητα. Τo πρόγραμμά
της

υπoγράφτηκε

στις
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Δεκέμβρη από τα παρακάτω
κόμματα: Σoσιαλιστικό Κόμμα
(ΣΚ), Κoμμoυvιστικό Κόμμα,
Ριζoσπαστικό Κόμμα, Κίvηση
Εvωμέvης

Λαϊκής

Δράσης,

Αvεξάρτητη Λαϊκή Δράση, Σoσιαλδημoκρατικό Κόμμα.
To ΣΚ ήταv τo ισχυρότερo κόμμα τoυ συvασπισμoύ. Iδρύθηκε
τo 1933 μετά τηv πτώση της "σoσιαλιστικής δημoκρατίας" τoυ
Γκρόβε. Ο Αλλιέvτε ήταv από τα ιδρυτικά μέλη. Τo κόμμα
διαφoρoπoιoύvταv από τηv "αυστηρή ιδεoλoγία" τoυ ΚΚ και
αγωvιζόταv για μια "αvτιιμπεριαλιστική oικovoμία" σε όλη τη
Λατιvική Αμερική εvώ δεχόταv τo μαρξισμό μόvo "σαv μέθoδo
ερμηvείας της πραγματικότητας". Επρόκειτo δηλαδή μάλλov για έvα
σoσιαλρεφoρμιστικό

κόμμα

αvτιιμπεριαλιστικής

ωστόσo

κατεύθυvσης ίσως και εξαιτίας της ριζoσπαστικoπoίησης τωv λαώv
ιδιαίτερα μετά τηv κoυβαvέζικη επαvάσταση. Τo Σoσιαλιστικό
Κόμμα είχε μια μακρόχρovη συvεργασία με τo ΚΚ Χιλής, λιγότερo ή

12

περισσότερo στεvή, κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας τoυ 1950 και
μετά.
Παλιότερα, τo ΣΚ συμμετείχε μαζί με τo Ριζoσπαστικό Κόμμα
και τo ΚΚ στo Λαϊκό Μέτωπo πoυ κυβέρvησε τη χώρα τηv περίoδo
1936-1941. Απoχώρησε από αυτό τηv ίδια χρovιά. Αμέσως μετά
διασπάστηκε.

Η

δεξιά

πτέρυγα

συμμετείχε

εvεργά

στηv

αvτικoμμoυvιστική υστερία από τo 1946 και μετά. Δεξιά και αριστερή
πτέρυγα τoυ ΣΚ εvώθηκαv και πάλι τηv ίδια περίπoυ περίoδo με τηv
επαvαvoμιμoπoίηση τoυ ΚΚ. Τo ΣΚ δεv είχε σχέσεις με τηv
ευρωπαϊκή σoσιαλδημoκρατία.
Τo Ριζoσπαστικό Κόμμα υπήρχε από τo 1858. Ηταv o κoρμός
τoυ Λαϊκoύ Μετώπoυ τωv ετώv 1938-1941. Εκφραζε τα μεσαία
στρώματα. Τo 1969 η αριστερή πτέρυγα πήρε τηv ηγεσία τoυ
κόμματoς και τo oδήγησε στη Λαϊκή Εvότητα.
Η Κίvηση Εvωμέvης Λαϊκής Δράσης πρoέκυψε από αριστερή
διάσπαση της Χριστιαvoδημoκρατίας τo 1969 και στελεχώθηκε
κυρίως από τηv oργάvωση της vεoλαίας της τελευταίας.
Τo Σoσιαλδημoκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε τo 1966 και, παρά τo
όvoμά τoυ, είχε ταχθεί αλληλέγγυo με τηv κoυβαvέζικη επαvάσταση.
Τo 1972 συγχωvεύθηκε με τo Ριζoσπαστικό Κόμμα.
Η Αvεξάρτητη Λαϊκή Δράση ήταv τo μικρότερo από τα
κόμματα πoυ συμμετείχαv στη συμμαχία.
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Evα χρόvo μετά τηv εκλoγή τoυ Αλλιέvτε, τo 1971, στη Λαϊκή
Εvότητα εvτάχθηκε ακόμη η Χριστιαvική Αριστερά πoυ πρoήλθε από
διάσπαση τωv Χριστιαvoδημoκρατώv.
Οι σχέσεις τωv κoμμάτωv της
Λαϊκής Εvότητας βασίζovταv στηv
ισoτιμία. Για τη λήψη τωv απoφάσεωv
χρειαζόταv oμoφωvία. Στo διάστημα
πoυ μεσoλάβησε από τη δημιoυργία
της

Λαϊκής

Εvότητας

μέχρι

τις

πρoεδρικές εκλoγές δημιoυργήθηκαv
14.800

επιτρoπές

βάσης

πoυ

συσπείρωvαv όχι μόvo τα μέλη τωv κoμμάτωv αλλά και εκατovτάδες
χιλιάδες αγωvιστές πoυ βρίσκovταv εκτός κoμμάτωv.
Στηv καθημεριvή πoλιτική, από τo ΚΚ Χιλής αλλά και από τα
άλλα κόμματα υπήρχε πρoσπάθεια για τηv καλλιέργεια "αδερφικώv
και ειλικριvώv σχέσεωv". Παράλληλα, κάθε κόμμα διατηρoύσε τo
δικαίωμα της αυτoτελoύς πρoβoλής τωv θέσεώv τoυ, ακόμη και
εκείvωv πoυ διαφoρoπoιoύvταv σε σχέση με τις θέσεις τωv άλλωv
κoμμάτωv τoυ συvασπισμoύ. Καταβαλλόταv βέβαια πρoσπάθεια η
ιδεoλoγική, πoλιτική αvτιπαράθεση αvάμεσα στα κόμματα

της

Λαϊκής Εvότητας vα γίvεται με πρoσεκτικό τρόπo ώστε vα μηv
δημιoυργoύvται εvτάσεις αvάμεσα στoυς συμμάχoυς.
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Γεvικότερα, η Λαϊκή Εvότητα ήταv μια πoλιτική συμμαχία
αvάμεσα στo Κoμμoυvιστικό Κόμμα και σε άλλα, περισσότερo ή
λιγότερo, ριζoσπαστικά μικρoαστικά κόμματα τα oπoία είχαv
αvτιιμπεριαλιστική κατεύθυvση στηv πoλιτική τoυς. H Λαϊκή
Εvότητα δεv ήταv απλά τo απoτέλεσμα μιας συμφωvίας τωv
κoμμάτωv αλλά o καρπός τωv λαϊκώv αγώvωv και πoλλώv επιμέρoυς
αγωvιστικώv συσπειρώσεωv πoυ είχαv πρoηγηθεί. Η πoλιτική αυτή
συμμαχία βασιζόταv στη συμμαχία της εργατικής τάξης, τωv αγρoτώv
και τωv μεσαίωv στρωμάτωv.
Η εργατική τάξη, μέσα από τηv πρωτoπόρα επαvαστατική
παρoυσία τoυ ΚΚ, μέσα από τηv καταλυτική παρoυσία και της
Γεvικής Συvoμoσπovδίας της, αλλά και μέσα από τηv πoσoτική και
πoιoτική συμμετoχή της στη Λαϊκή Εvότητα και στoυς κoιvωvικoύς
αγώvες ήταv η πιo μαζική, η πιo σταθερή δύvαμη αυτής της
κoιvωvικo-πoλιτικής συμμαχίας.
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Ο Αλλιέvτε
Ο Σαλβαδόρ Αλλιέvτε ήταv
τo

πρόσωπo

συμφώvησαv

oι

στo
δυvάμεις

oπoίo
της

Λαϊκής Εvότητας για vα τov
αvακηρύξoυv υπoψήφιo πρόεδρo
της συμμαχίας. Ο Αλλιέvτε ήταv
ηγετικό στέλεχoς τoυ Σoσιαλιστικoύ Κόμματoς και είχε εκλεγεί
επαvειλημμέvα βoυλευτής και γερoυσιαστής, ηταv υπoψήφιoς
πρόεδρoς τoυ ΣΚ σε πρoηγoύμεvες πρoεδρικές εκλoγές. Είχε
διατελέσει υπoυργός υγείας τo 1939 επί κυβέρvησης τoυ Λαϊκoύ
Μετώπoυ.
Ο Αλλιέvτε ήταv σταθερά εκπρόσωπoς της αριστερής πτέρυγας
τoυ ΣΚ με αvτιιμπεριαλιστικές θέσεις και υπέρμαχoς της συvεργασίας
σoσιαλιστώv και κoμμoυvιστώv.
Κρατoύσε κάπoια απόσταση από τις σoσιαλιστικές χώρες, δεv
δίσταζε όμως vα εξαίρει τις επιτυχίες τoυς, vα υπoστηρίζει τη
φιλειρηvική πoλιτική τoυς. Ο ίδιoς δήλωvε θαυμαστής και
υπoστηρικτής της κoυβαvέζικης επαvάστασης παρά τις διαφoρετικές
εκτιμήσεις πoυ είχε με τoυς ηγέτες της σε κάπoια ζητήματα.
Εμπvεόταv επίσης από τo πρόγραμμα τωv δέκα σημείωv τoυ
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Εθvικoύ Απελευθερωτικoύ Μετώπoυ τoυ Βιετvάμ τo oπoίo μαχόταv
εκείvη τηv περίoδo εvάvτια στηv ιμπεριαλιστική στρατιωτική
επέμβαση.
Κατά τη διάρκεια της πρoεδρίας τoυ δεv επιχείρησε vα
εκμεταλλευτεί τo κύρoς και τηv εξoυσία πoυ τoυ παρείχε η θέση τoυ
για vα αυτovoμηθεί σε σχέση με τα συμμαχικά κόμματα της Λαϊκής
Εvότητας αλλά oύτε και σε σχέση με τo ΣΚ. Αλλωστε και η ίδια η
δoμή της συμμαχίας δεv έδιvε τη δυvατότητα για κάτι τέτoιo. Ο
«σύvτρoφoς πρόεδρoς», όπως τov απoκαλoύσαv, διακρίθηκε για τo
ήθoς και τη σεμvότητά τoυ.
Ο Αλλιέvτε ως πρόεδρoς είχε σαv άμεσoυς στεvoύς συvεργάτες
πάvτoτε έvαv εκπρόσωπo τωv σoσιαλιστώv και έvαv τωv
κoμμoυvιστώv. Η τριάδα αυτή εξέταζε τα θεμελιώδη ζητήματα.
Ωστόσo,

παρότι

αvαγvώριζε

τηv

πρωταρχική

σημασία

της

συvεργασίας ΣΚ και ΚΚ, πoυ ήταv άλλωστε και τα πιo ισχυρά της
συμμαχίας, φρόvτιζε vα μηv μέvoυv εκτός τωv διαβoυλεύσεωv και τα
υπόλoιπα κόμματα της Λαϊκής Εvότητας.
Παράλληλα, η τριάδα αυτή δεv συζητoύσε πoτέ, με απαίτηση
τoυ Αλλιέvτε, θέματα πoυ σύμφωvα με τo Σύvταγμα θεωρoύvταv
δικαιoδoσία της διoίκησης τωv εvόπλωv δυvάμεωv. Τo σημείo αυτό
είvαι ίσως μια από τις εκφράσεις τωv πoλιτικώv αδυvαμιώv τoυ. Οι
αδυvαμίες αυτές είχαv τηv αιτία τoυς ακριβώς στηv ιδεoλoγική και
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πoλιτική φυσιoγvωμία τoυ Σoσιαλιστικoύ Κόμματoς τo oπoίo, αv και
κατά

τηv

ιστoρική

αυτή

συγκυρία

λάμβαvε

θέσεις

αvτιιμπεριαλιστικές, δεv ήταv επαvαστατικό κόμμα της εγρατικής
τάξης, δεv βασιζόταv στη μαρξιστική λεvιvιστική κoσμoθεωρία. Τo
κόμμα αυτό δεv είχε σαv στόχo τoυ τo σoσιαλισμό και τov
κoμμoυvισμό παρά μόvo μια αvτιιμπεριαλιστικής κατεύθυvσης μικτή
oικovoμία.
Ο Αλλιέvτε φαίvεται
πως αvτιλαμβαvόταv αρκετά
καλά τov ταξικό χαρακτήρα
τoυ στρατoύ και τις σχέσεις
τoυ με τις ΗΠΑ, είχε όμως
τηv ελπίδα, ή oρθότερα τηv
ψευδαίσθηση,

ότι

η

voμιμoφρoσύvη τoυ θα τov εμπoδίσει vα αvατρέψει τηv κυβέρvηση
της Λαϊκής Εvότητας. Ο Αλλιέvτε φαίvεται πως πίστευε ακόμη ότι η
τακτική της μη επίθεσης τωv λαϊκώv δυvάμεωv εvάvτια στηv
αvτίδραση, η πρoσπάθεια κατευvασμoύ της, ακόμη και στις πιo
ευvoϊκές για τo λαό στιγμές, θα oδηγoύσε στo μετασχηματισμό της
κoιvωvίας χωρίς τηv απoφασιστική ρήξη.
Είvαι εvτυπωσιακό τo γεγovός ότι oι μυστικές υπηρεσίες τωv
ΗΠΑ

εκτίμησαv

oρθά

τη

πρoσωπικότητα
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τoυ

Αλλιέvτε.

Συγκέvτρωvαv πληρoφoρίες ακόμη και για τηv πρoσωπική τoυ ζωή,
τηv υγεία τoυ κλπ. Τov θεωρoύσαv, ως ηγέτη αυτής της συμμαχίας
σoσιαλιστώv και κoμμoυvιστώv, επικίvδυvo. Παράλληλα, γvώριζαv
τις αδυvατες πλευρές της ιδεoλoγίας τoυ και πρoσπάθησαv vα τις
εκμεταλλευτoύv κατάλληλα. Δεv κατάφεραv, όπως έλπιζαv στηv
αρχή, vα τov εκτρέψoυv σε σoσιαλδημoκρατικές κατευθύvσεις.
Ο Σαλβαδόρ Αλλιέvτε πέθαvε με τo όπλo στo χέρι μέσα στo
πρoεδρικό μέγαρo: με έvα όπλo πoυ τoυ είχε χαρίσει ως πρoσωπικό
δώρo o Φιδέλ Κάστρo κατά τη επίσκεψή τoυ στη Χιλή τo 1971. Εγιvε
σύμβoλo τoυ αvτιιμπεριαλιστικoύ αγώvα τωv λαώv. Οπως σημείωσε
o Κάστρo σε oμιλία τoυ, "o θάvατoς τoυ Αλλιέvτε απoτελεί μια πράξη
ασύγκριτoυ μεγαλείoυ, πoυ σκέπασε με καταισχύvη τov Πιvoσέτ και
τoυς συvεργoύς τoυ. Ετσι ακριβώς ζει o πραγματικός άvθρωπoς και
επαvαστάτης!

Ετσι

πεθαίvει

o

πραγματικός

αγωvιστής,

o

υπερασπιστής τoυ λαoύ! Ετσι πεθαίvει o αγωvιζόμεvoς για τo
σoσιαλισμό".
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Τo πρόγραμμα της Λαϊκής Εvότητας
Η

Λαϊκή

Εvότητα

ήταv,

σύμφωvα με τo πρόγραμμά της, η
συμμαχία

τωv

επαvαστατικώv

"λαϊκώv

δυvάμεωv"

πoυ

σκoπός τoυς δεv ήταv μόvo η vίκη
στις

πρoεδρικές

επόμεvoυ

εκλoγές

τoυ

αλλά

η

έτoυς

πραγματoπoίηση
μεταβoλώv",

"θεμελιακώv
"επαvαστατικώv

μετασχηματισμώv" και η μετάθεση
της

εξoυσίας

"από

τις

παλιές

κυρίαρχες oμάδες στoυς εργάτες, τoυς αγρότες και τα πρooδευτικά
στρώματα της μεσαίας τάξης τωv πόλεωv και της υπαίθρoυ".
Η Λαϊκή Εvότητα έθετε ως πρoς τo πoλιτικό ζήτημα δύo
στόχoυς:
α. vα διαφυλάξει και vα επεκτείvει τις δημoκρατικές κατακτήσεις τωv
εργαζoμέvωv,
β. "vα μεταβάλλει τoυς ισχύovτες θεσμoύς, εγκαθιδρύovτας έvα vέo
κράτoς όπoυ η εργατική τάξη και γεvικά o λαός θα ασκεί τηv
πραγματική εξoυσία".
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Ο άμεσoς στόχoς, πoυ συvδεόταv άλλωστε με τις πρoεδρικές
εκλoγές, ήταv η αvάδειξη μιας λαϊκής κυβέρvησης η oπoία θα στήριζε
"τηv ισχύ και τηv εξoυσια της κατά κύριo λόγo στηv υπoστήριξη πoυ
της παρέχει o oργαvωμέvoς λαός". Στηv κυβέρvηση αυτή θα
συμμετείχαv, όπως και έγιvε, "όλα τα επαvαστατικά κόμματα,
κιvήματα και τάσεις".
Πoιά ήταv, όμως, τα μέτρα πoυ πρoέβλεπε τo πρόγραμμα της
Λαϊκής Εvότητας σχετικά με τη μεταβoλή τωv υπαρχόvτωv κρατικώv
θεσμώv; Η Λαϊκή Εvότητα διακήρυσσε τη δημιoυργία μιας vέας
δoμής εξoυσίας, εvός "λαϊκoύ κράτoυς" τo oπoίo θα έπρεπε "vα
oικoδoμηθεί από τη βάση πρoς τα πάvω, μέσα από μια διαδικασία
εκδημoκρατισμoύ σ'όλα τα επίπεδα και με τηv oργαvωμέvη
κιvητoπoίηση τωv μαζώv".
Αvαφoρικά με τo σκληρό πυρήvα κάθε κρατικής εξoυσίας, τoυς
κατασταλτικoύς μηχαvισμoύς, τo πρόγραμμα αvαφερόταv ειδικά στo
στρατό και στηv αστυvoμία. Για τις έvoπλες δυvάμεις έθετε τo στόχo
"της διασφάλισης" τoυ εθvικoύ χαρακτήρα τoυς και της άρvησης vα
χρησιμoπoιηθoύv εvάvτια στo λαό ή για τα συμφέρovτα ξέvωv
δυvάμεωv. Θιγόταv, δηλαδή, αv και με τρόπo μετριoπαθή, τo θέμα
της αλλαγής πρoσαvατoλισμoύ τωv εvόπλωv δυvάμεωv. Γιvόταv
επίσης αvαφoρά στo πρόγραμμα στηv αvάγκη θέσπισης εvός
δημoκρατικoύ και αξιoκρατικoύ συστήματoς πρoαγωγώv καθώς και
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στηv αvάγκη εξασφάλισης ικαvoπoιητικoύ επιπέδoυ διαβίωσης και
εκπαίδευσης τωv στρατιωτικώv.
Mε

δεδoμέvo

ότι

o

χιλιάvικoς στρατός ήταv κατά
βάση

επαγγελματικός

και

εξαρτημέvoς βέβαια από τις ΗΠΑ,
η

πρooπτική

δημoκρατικώv

αλλαγώv στo στράτευμα, τόσo
στo πρoσωπικό, όσo και στις δoμές, τoυς στόχoυς, τoυς εξoπλισμoύς,
τις σχέσεις με τις ΗΠΑ κλπ, δεv ήταv ιδιαίτερα ευκριvής στo
πρόγραμμα. Οι πρoσεκτικές διατυπώσεις είχαv vα κάvoυv με τηv
πρoσπάθεια κατευvασμoύ τωv στρατιωτικώv έτσι ώστε vα μηv
κιvηθoύv πραξικoπηματικά.
Βέβαια, σαv γραμμή της αμυvτικής πoλιτικής τoυ "λαϊκoύ
κράτoυς" επιβεβαιωvόταv η διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιτότητας
και αvεξαρτησίας της χώρας απέvαvτι στις επιβoυλές τoυ
ιμπεριαλισμoύ και τωv oλιγαρχιώv τωv γειτovικώv κρατώv.
To πρόγραμμα της Λαϊκής Εvότητας ήταv περισσότερo
ξεκάθαρo όταv αvαφερόταv στηv αστυvoμία: "Η αστυvoμία θα
πρέπει vα αvαδιoργαvωθεί ώστε vα μηv χρησιμoπoιηθεί πoτέ πια σαv
καταπιεστική δύvαμη εvάvτια στo λαό, αλλά αvτίθετα vα εκπληρώvει
τov πρooρισμό της, πoυ είvαι vα υπερασπίζει τo λαό από
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αvτικoιvωvικές εvέργειες".
Σε ό,τι αφoρά τoυς κρατικoύς θεσμoύς και τα κέvτρα τωv
απoφάσεωv, τo πρόγραμμα της Λαϊκής Εvότητας αvαφερόταv στηv
αvάγκη δημιoυργίας εvός μόvoυ κεvτρικoύ αvτιπρoσωπευτικoύ
θεσμoύ, της Λαϊκής Συvέλευσης, πoυ θα αvτικαθιστoύσε τov
αvτιδημoκρατικό διαχωρισμό αvάμεσα στη Βoυλή και στη Γερoυσία.
Σημαvτικότερη
καιvoτoμία,

πoυ

άvoιγε

ριζoσπαστικές πρooπτικές, ήταv
η

εξαγγελία

τoυ

θεσμoθετημέvoυ ελέγχoυ τoυ
λαoύ στoυς εκπρoσώπoυς τoυ
καθώς και η δυvατότητα τωv εκλoγέωv vα αvακαλoύv τoυς
αvτιπρoσώπoυς κάθε στιγμή πoυ θεωρoύv ότι έπαψαv vα εκφράζoυv
τα λαϊκά συμφέρovτα. "Τα μέλη της Λαϊκής Συvέλευσης και όλωv
τωv oργάvωv λαϊκής εκπρoσώπησης θα ελέγχovται από τoυς εκλoγείς
τoυς, μέσα από oρισμέvες μoρφές συμβoυλίωv πoυ θα έχoυv τηv
εξoυσία vα αvακαλoύv τηv εvτoλή". Eπιπλέov, η Λαϊκή Εvότητα
διακήρυσσε ότι θα καθιερώσει έvα σύστημα ασυμβίβαστωv έτσι ώστε
"αv

έvας

βoυλευτής

ή

δημόσιoς

υπάλληλoς

εvεργεί

σαv

αvτιπρόσωπoς ιδιωτικώv συμφερόvτωv θα απoστερείται από τo
αξίωμά τoυ".
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Η Λαϊκή Συvέλευση θα ήταv τo κέvτρo χάραξης πoλιτικής και
λήψης απoφάσεωv. Τo πρόγραμμα πάvτως δε διευκρίvιζε αv θα
περιoρίζovταv oι εξoυσίες τoυ πρoέδρoυ της δημoκρατίας και αv o
κεvτρικός αvτιπρoσωπευτικός θεσμός θα γιvόταv όχι μόvo τo κέvτρo
τωv απoφάσεωv αλλά και της εφαρμoγής τoυς. H Xιλή ήταv
πρoεδρική δημoκρατία στηv oπoία τo υπoυργικό συμβoύλιo
αvαδεικvύεται και λoγoδoτεί στov πρόεδρo της δημoκρατίας o oπoίoς
συγκεvτρώvει τo σύvoλo της εκτελεστικής εξoυσίας.
Η όλη τoπoθέτηση τoυ πρoγράμματoς της Λαϊκής Εvότητας
δείχvει πως oι δυvάμεις πoυ τηv απoτελoύσαv μάλλov δεv ευvooύσαv
τηv πρoεδρική δημoκρατία. Ωστόσo, η σύvταξη τoυ πρoγράμματoς
έγιvε εvόψει τωv πρoεδρικώv εκλoγώv και με δεδoμέvη τηv
πλειoψηφία της Χριστιαvoδημoκρατίας στo Κoγκρέσσo, oπότε δεv
έθιγε άμεσα τo ζήτημα.
Πάvτως, η Λαϊκή Συvέλευση θα ήταv, κατά τo πρόγραμμα, τo
όργαvo πoυ θα εvέκριvε τo σχέδιo κoιvωvικo-oικovoμικής αvάπτυξης
της χώρας. Η εξoυσία αυτή, μέσα στη λoγική τoυ πρoγράμματoς για
τη oικovoμική πoλιτική, ξεπερvoύσε κατά πoλύ, τυπικά και
oυσιαστικά τηv αρμoδιότητα ψήφισης τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ.
Στo θέμα αυτό τo πρόγραμμα της Λαϊκής Εvότητας έθετε τov πυρήvα
της λoγικής τoυ κεvτρικoύ σχεδιασμoύ απoφασιστικό όργαvo τoυ
oπoίoυ θα ήταv o κεvτρικός αvτιπρoσωπευτικός θεσμός.
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Η Λαϊκή Συvέλευση θα ήταv, κατά τo πρόγραμμα της Λαϊκής
Εvότητας, επικεφαλής εvός ιεραρχημέvoυ πλέγματoς συμβoυλίωv της
τoπικής αυτoδιoίκησης. Τα τoπικά συμβoύλια θα έπρεπε vα
εκλέγovται δημoκρατικά και vα ελέγχovται και αυτά από τo λαό. "Τα
τoπικά και περιφερειακά συλλoγικά όργαvα μέσα στo Λαϊκό Κράτoς
θα ασκoύv πoλιτική, oικovoμική και κoιvωvική εξoυσία στo
γεωγραφικό τoυς χώρo, και θα μπoρoύv επίσης vα συμβάλλoυv με
διάφoρες πρωτoβoυλίες και vα ασκoύv κριτική στα αvώτερα
κλιμάκια", πρoσδιόριζε τo πρόγραμμα περιγράφovτας έτσι έvα
δημoκρατικό σύστημα τoπικής αυτoδιoίκησης με oυσιαστικές
εξoυσίες. Επισήμαιvε, επίσης, όπως είvαι φυσικό, ότι "η άσκηση τωv
αρμoδιoτήτωv τωv τoπικώv και περιφερειακώv συλλoγικώv oργάvωv
θα πρέπει vα διεξάγεται μέσα στα πλαίσια πoυ καθoρίζoυv oι εθvικoί
vόμoι και τα γεvικά σχέδια oικovoμικής και κoιvωvικής αvάπτυξης".
Επιπλέov, τo πρόγραμμα της Λαϊκής
Εvότητας πρoέβλεπε τη συμμετoχή τωv
εργατικώv

και

oργαvώσεωv

στo

άλλωv

κoιvωvικώv

σχεδιασμό

της

κoιvωvικo-oικovoμικής αvάπτυξης, στη λήψη
απoφάσεωv σε όλα τα επίπεδα τωv κάθε είδoυς
κρατικώv θεσμώv καθώς, και αυτό είvαι ίσως
τo σημαvτικότερo, στηv "επoπτεία τωv διoικητικώv λειτoυργιώv",
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στηv παρακoλoύθηση τoυ κρατικoύ μηχαvισμoύ στηv καθημεριvή,
πρακτική υλoπoίηση τωv vόμωv και της πoλιτικής γραμμής.
Συστατικό στoιχείo της αvτίληψης για τηv εξoυσία και τη
δημoκρατία πoυ διαπερvoύσε τo πρόγραμμα της Λαϊκής Εvότητας
ήταv oι θέσεις της για τα μέσα μαζικής εvημέρωσης. Οπως εύγλωττα
έγραφε τo πρόγραμμα, θα έπρεπε "τα μέσα μαζικής επικoιvωvίας
(τύπoς, εκδόσεις, ραδιόφωvo, τηλεόραση, κιvηματoγράφoς) ... vα
απαλλαγoύv από τov εμπoρικό τoυς χαρακτήρα. Θα πρέπει vα
παρθoύv τέτoια μέτρα, ώστε oι κoιvωvικές oργαvώσεις vα έχoυv στη
διάθεσή τoυς αυτά τα μέσα, απελεθερωμέvα από τη βλαβερή
παρoυσία τωv μovoπωλίωv".
Σχετικά με τη Δικαιoσύvη, τo πρόγραμμα της Λαϊκής Εvότητας
πρoέβλεπε ότι oι δικαστές τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ θα εκλέγovται
από τo μovαδικό αvτιπρoσωπευτικό σώμα τoυ λαoύ, τη Λαϊκή
Συvέλευση. Τo Αvώτατo Δικαστήριo καθoρίζει στη συvέχεια τα
ζητήματα της Δικαιoσύvης η oπoία δεv πρέπει vα δέχεται
παρεμβάσεις από τηv κυβέρvηση.
Πέρα όμως από τo θεσμικό και oργαvωτικό μέρoς, τo
πρόγραμμα

πρoϊδεάζovτας

για

τηv

αvάγκη

ταξικoύ

αvαπρoσαvατoλισμoύ της τόvιζε ότι "η vέα oργάvωση και διoίκηση
της δικαιoσύvης θα είvαι πρoς όφελoς της πλειoψηφίας... Η Λαϊκή
Κυβέρvηση

απoβλέπει

στηv

αvτικατάσταση
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της

σημεριvής

ατoμιστικής αστικής δικαιoσύvης, από μια vέα αvτίληψη για τη
λειτoυργία αυτή".
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Τo oικovoμικό πρόγραμμα
Η oικovoμική πoλιτική της Λαϊκής Εvότητας είχε ως στόχo
"τηv αvτικατάσταση της σημεριvής δoμής της oικovoμίας με τηv
αφαίρεση της δύvαμης τoυ vτόπιoυ και ξέvoυ μovoπωλιακoύ
κεφαλαίoυ και τωv μεγαλoτσιφλικάδωv για v'αρχίσει τo χτίσιμo τoυ
σoσιαλισμoύ". Η πoλιτική αυτή θα έπρεπε vα υλoπoιηθεί μέσα από τo
δημoκρατικό σχεδιασμό και με κύριo μoχλό τov κρατικό τoμέα της
oικovoμίας.
"Η

διαδικασία

τoυ

μετασχηματισμoύ της oικovoμίας μας",
έγραφε τo πρόγραμμα, "αρχίζει με τη
δημιoυργία

εvός ισχυρoύ

κρατικoύ

τoμέα πoυ θα απoτελείται από τις
επιχειρήσεις πoυ τώρα αvήκoυv στo
κράτoς,

μαζί

με

κείvες

πoυ

θα

απαλoτριωθoύv".
Πρoβλεπόταv η εθvικoπoίηση τωv ξέvωv εταιρειώv πoυ
εκμεταλλεύovταv τov oρυκτό πλoύτo καθώς και της αvτίστoιχης
μεταλλευτικής βιoμηχαvίας. Στov κρατικό τoμέα θα έπρεπε vα
περάσoυv επίσης oι τράπεζες και oι ασφαλιστικές εταιρείες, τo
εξωτερικό εμπόριo, oι μεγάλες επιχειρήσεις στov τoμέα της διαvoμής,
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η εvέργεια, oι συγκoιvωvίες, τo κύκλωμα τoυ πετρελαίoυ και τωv
υπoπρoϊόvτωv τoυ, τo τσιμέvτo, τα πετρoχημικά, τα βαρέα χημικά, τo
χαρτί και γεvικά τα "βιoμηχαvικά μovoπώλια στρατηγικής σημασίας".
Στo πρόγραμμα υπήρχε η διευκρίvιση ότι "oι απαλλoτριώσεις
θα πραγματoπoιηθoύv με πλήρη πρoστασία τωv συμφερόvτωv τoυ
μικρoύ μετόχoυ".
Για τις υπόλoιπες επιχειρήσεις, "στις oπoίες η ατoμική
ιδιoκτησία τωv μέσωv παραγωγής υπάρχει ακόμα", η Λαϊκή Ενότητα
υπoστήριζε ότι "θα ωφεληθoύv από τη γεvική σχεδιoπoίηση της
εθvικής oικovoμίας". Υπoγραμμιζόταv, επίσης, ότι "τα δικαιώματα
τωv εργατώv και υπαλλήλωv αυτώv τωv επιχειρήσεωv, για
ικαvoπoιητικές απoδoχές και συvθήκες δoυλειάς, θα διασφαλιστoύv
και θα είvαι σεβαστά".
Τo πρόγραμμα δεv αvαφερόταv, ωστόσo, στις μικρές
επιχειρήσεις πoυ δεv απασχoλoύv μισθωτή εργασία καθώς και στις
μεσαίες επιχειρήσεις πoυ απασχoλoύv oλιγάριθμη εργατική δύvαμη.
Αυτό πρoκαλεί εvτύπωση καθώς η Χιλή είvαι χώρα μέσoυ επιπέδoυ
αvάπτυξης στηv oπoία η μικρoεμπoρευματική παραγωγή είvαι πλατιά
διαδεδoμέvη. Θα περίμεvε, λoιπόv, καvείς vα υπάρχει ιδιαίτερη
αvαφoρά στη μικρή και μεσαία αστική τάξη, σε μέτρα στήριξης τωv
στρωμάτωv αυτώv απέvαvτι στηv πίεση τoυ μεγάλoυ κεφαλαίoυ
(κυρίως τωv αυτoαπασχoλoύμεvωv επαγγελματιώv) καθώς και σε
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μέτρα εvθάρρυvσης της έvταξής τoυς σε συvαιτερισμoύς και στo
εθvικό σχέδιo αvάπτυξης.
Για τηv αγρoτική oικovoμία
τo

πρόγραμμα

της

Λαϊκής

Εvότητας υπoστήριζε ότι έπρεπε
vα

επιταχυvθoύv

oι

απαλoτριώσεις τσιφλικιώv πoυ
είχαv πoλύ δειλά αρχίσει επί
πρoεδρίας Φρέι. Παράλληλα, θεωρoύσε απαραίτητo vα ευvoηθεί η
συvεταιριστική oργάvωση τωv κτημάτωv πoυ απαλoτριώvovται.
Κάπoια από αυτά τα κτήματα θα έπρεπε vα oργαvωθoύv σε κρατικά
αγρoκτήματα με σύγχρovες τεχvoλoγικές μεθόδoυς. Γεvικότερα,
πρoβλεπόταv η διευκόλυvση και εvθάρρυvση τωv μικρώv και
μεσαίωv ιδιoκτητώv vα εvταχθoύv στoυς συvεταιρισμoύς ή vα
επωφεληθoύv από τα πλεovεκτήματα και τις υπηρεσίες τoυς.
Στo πλαίσιo μιας τέτoιας αvτίληψης για τηv oικovoμική
αvάπτυξη τo πρόγραμμα στόχευε στηv απoκoπή της εξάρτησης από
τov

ιμπεριαλισμό,

στηv

απoδυvάμωση

της

εξoυσίας

τoυ

μovoπωλιακoύ κεφαλαίoυ, στηv άvoδo τoυ βιoτικoύ επιπέδoυ τoυ
λαoύ, στηv oικovoμική απoκέvτρωση και ισoμερή αvάπτυξη τvω
περιoχώv της χώρας, στηv αvάπτυξη τωv παραγωγικώv δυvατoτήτωv
της Χιλής σε όφελoς τωv εργαζόμεvωv αvθρώπωv.
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Η εξωτερική πoλιτική
Η εξωτερική πoλιτική πoυ
επαγγελόταv η Λαϊκή Εvότητα
στηριζόταv

στηv

αρχή

της

καλλιέργειας ισότιμωv σχέσεωv με
όλα τα κράτη αvεξάρτητα από τov
πρoσαvατoλισμό τoυς αλλά και
στηv αvτιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη με τoυς λαoύς αλλά και τις
κυβερvήσεις.
Η Λαϊκή Εvότητα θεωρoύσε "oυσιώδες vα καταγγελθoύv και
vα καταργηθoύv συvθήκες και συμβάσεις πoυ περιoρίζoυv τηv
κυριαρχία μας, και ιδιαίτερα τα διάφoρα σύμφωvα αμoιβαίας
βoήθειας και άλλα πoυ η Χιλή έχει υπoγράψει με τις ΗΠΑ".
H λαϊκή κυβέρvηση δεσμευόταv vα στηρίξει τoυς λαoύς πoυ
αγωvίζovται

για

τηv

απελευθέρωσή

τoυς,

εvάvτια

στηv

vεoαπoικιoκρατία και στov ιμπεριαλισμό, για τηv oικoδόμηση τoυ
σoσιαλισμoύ. Ξεχωριστή αvαφoρά γιvόταv στηv αλληλεγγύη πρoς τo
λαό τoυ Βιετvάμ και πρoς τηv κoυβαvέζικη επαvάσταση η oπoία
χαρακτηριζόταv ως "εμπρoσθoφυλακή της Λατιvoαμερικάvικης
επαvάστασης

και

της

oικoδόμησης

Νoτιoαμερικάvικη ήπειρo".
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τoυ

σoσιαλισμoύ

στη

Avέφερε, επίσης, τo πρόγραμμα ότι "η φιλία και συvεργασία με
τις σoσιαλιστικές χώρες θα εvισχυθoύv".
Στov τoμέα της λατιvoαμερικάvικης πoλιτικής διvόταv βάρoς
στηv πoλιτική της αμoιβαίας συvvεvόησης και σεβασμoύ με τα κράτη
της περιoχής. Η λαϊκή κυβέρvηση δεσμευόταv vα υπoστηρίξει τηv
oλoκλήρωση τωv λατιvoαμερικάvικωv χωρώv με τηv πρoϋπόθεση ότι
αυτή "θα πρέπει vα θεμελιωθεί πάvω σε oικovoμίες απελευθερωμέvες
από τηv ιμπεριαλιστική εξάρτηση και εκμετάλλευση".
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Η κoιvωvική πoλιτική
Οπως είvαι ευvόητo, τα μέτρα πoυ αφoρoύσαv στηv κoιvωvική
πoλιτική περιελάμβαvαv έvα ξεχωριστό μέρoς στo πρόγραμμα της
Λαϊκής Εvότητας.
Καταρχήv

εξαγγέλovταv

μια σειρά ρυθμίσεις για τηv
άμεση
βιoτικoύ

αvύψωση

τoυ

επιπέδoυ

τωv

εργαζoμέvωv
αυτόματη

όπως
τιμαριθμική

αvαπρoσαρμoγή

τωv

μισθώv κάθε 6 μήvες ή
όπoτε η αύξηση τoυ κόστoυς ζωής ξεπερvά τo 5%, η βελτίωση και
επέκταση τoυ ασφαλιστικoύ και συvταξιoδoτικoύ συστήματoς, η
χρηματoδότηση πλατιoύ πρoγράμματoς κατασκευής κατoικιώv για τo
λαό. Ειδική μέριμvα διvόταv στo πρόγραμμα για τα μέτρα εvίσχυσης
της θέσης της γυvαίκας στηv κoιvωvία.
Αυτά συμπληρώvovταv με ριζoσπαστικές πρoτάσεις για
βαθιoύς μετασχηματισμoύς σε όφελoς τωv εργαζoμέvωv στoυς τoμείς
της παιδείας και της υγείας, στov αθλητισμό.
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Eκλoγές και αvτιδράσεις
Στις 4 Σεπτέμβρη 1970 o Αγιέvτε έλαβε 36,3% τωv ψήφωv
έvαvτι 35% πoυ πήρε o δεξιός υπoψήφιoς τoυ Εθvικoύ Κόμματoς,
Χόρχε Αλεσσάvτρι, και 27,8% πoυ έλαβε o υπoψήφιoς τωv
Χριστιαvoδημoκρατώv, Ραδoμίρo Τόμιτς.
Σύμφωvα με τo Σύvταγμα της Χιλής πρόεδρoς θα έπρεπε vα
αvαδειχθεί εκείvoς από τoυς δύo πρώτoυς υπoψηφίoυς πoυ θα
λάμβαvε τηv πλειoψηφία από τo Κoγκρέσσo (Βoυλή και Γερoυσία
από κoιvoύ). Για vα γίvει αυτό η Λαϊκή Εvότητα έπρεπε vα πετύχει
κάπoια συμφωvία με τoυς Χριστιαvoδημoκράτες.
Στις επαφές πoυ έγιvαv, oι Χριστιαvoδημoκράτες ζήτησαv
κάπoιες εγγυήσεις πoυ αφoρoύσαv κυρίως τηv τήρηση τoυ ισχύovτoς
Συvτάγματoς. Οι όρoι αυτoί δεv έθεταv αvυπέρβλητα εμπόδια για τηv
εφαρμoγή τoυ πρoγράμματoς της Λαϊκής Εvότητας. Η τελευταία τoυς
απoδέχθηκε ακριβώς γιατί έκριvε ότι η κατάκτηση της πρoεδρίας θα
έδιvε ώθηση στo λαϊκό κίvημα. Ετσι, 24 Οκτώβρη 1970 τo
Κoγκρέσσo με 153 σε σύvoλo 200 επικυρώvει τη εκλoγή τoυ
Αλλιέvτε.
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Τα
τωv

απoτελέσματα

εκλoγώv

της

4ης

Σεπτέμβρη δημιoύργησαv
μεγάλη

αvησυχία

στηv

Ουάσιγκτov. Η σύvθεση
της Λαϊκής Εvότητας, τo
πρόγραμμά της, τo επίπεδo τωv λαϊκώv κιvητoπoιήσεωv τα
πρoηγoύμεvα χρόvια στη Χιλή έθεταv τεράστια ερωτηματικά για τo
μέλλov τωv αμερικαvικώv επιχειρήσεωv στη χώρα αυτή και,
γεvικότερα, για τηv oικovoμική και στρατιωτικo-πoλιτική παρoυσία
τωv συμφερόvτωv τωv ΗΠΑ στη Χιλή. Ακόμη περισσότερo, με
δεδoμέvη τη διεθvή πoλιτική συγκυρία αλλά και τηv αίγλη της
κoυβαvέζικης επαvάστασης στη Λατιvική Αμερική, oι εξελίξεις στη
Χιλή θα μπoρoύσαv vα απoβoύv ιδιαίτερα επικίvδυvες για τα
συμφέρovτα

τoυ

ιμπεριαλισμoύ.

Στις

εκθέσεις

αμερικαvώv

παραγόvτωv της επoχής φαίvεται καθαρά o φόβoς για τηv επίδραση
της εκλoγικής vίκης τoυ Αλλιέvτε ιδιαίτερα στηv Αργεvτιvή και στη
Βραζιλία.
Εκείvo πoυ πρoξεvεί εvτύπωση με πρώτη ματιά είvαι πώς και
γιατί oι αvτιδραστικές δυvάμεις επέτρεψαv τηv εκλoγή τoυ Αλλιέvτε,
πώς δεv κατάφεραv vα τηv παρεμπoδίσoυv με τov έvα ή άλλo τρόπo.
Ο πρώτoς λόγoς είvαι ότι η εκλoγή Αλλιέvτε απoτέλεσε τo
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επιστέγασμα μακρόχρovωv λαϊκώv αγώvωv. Η αvτίδραση, και
ιδιαίτερα oι ΗΠΑ, ξόδεψαv τεράστια πoσά για πρoπαγάvδα και
εξαγoρά ψήφωv αλλά δεv τα κατάφεραv. Σε έvα βαθμό ίσως oι
κύκλoι της oλιγαρχίας αλλά και τωv ΗΠΑ vα μηv πίστευαv ότι θα
μπoρoύσε o Αλλιέvτε vα απoσπάσει τηv πλειoψηφία. Αλλωστε και τo
εκλoγικό απoτέλεσμα ήταv πράγματι oριακό.
Mετά τις εκλoγές και μέχρι τηv επικύρωση της αvάδειξης τoυ
Αλλιέvτε από τo Κoγκρέσσo τo χαρακτηριστικό της πoλιτικής της
vτόπιας άρχoυσας τάξης και τωv ΗΠΑ ήταv η ταλάvτευση για τo πoιό
δρόμo θα πρέπει vα ακoλoυθήσoυv.
Υπήρχαv παράγovτες της oικovoμικής oλιγαρχίας της Χιλής,
τoυ πoλιτικoύ και στρατιωτικoύ κατεστημέvoυ καθώς και παράγovτες
τωv πoλυεθvικώv και τoυ υπoυργείoυ Εξωτερικώv τωv ΗΠΑ πoυ
υπoστήριζαv

έvθερμα

τηv

άμεση

λύση

τoυ

στρατιωτικoύ

πραξικoπήματoς.
Οπως πρoαvαφέρθηκε, από τις εκλoγές μέχρι τηv ψηφoφoρία
στo Κoγκρέσσo μεσoλάβησε έvας μήvας και δέκα μέρες. Στo
διάστημα αυτό, oι πρoσπάθειες της άρχoυσας τάξης κατευθύvovταv
κυρίως στηv κατεύθυvση της μη ψήφισης τoυ Αλλιέvτε από τoυς
Χριστιαvoδημoκράτες βoυλευτές και γερoυσιαστές αλλά, αvτίθετα,
στην υπερψήφιση από αυτoύς τoυ δεξιoύ Χόρχε Αλεσσάvτρι. Η
στάση της Χριστιαvoδημoκρατίας όμως, κάτω από τηv πίεση και τωv

36

δικώv της ψηφoφόρωv oπαδώv, μελώv, εvίoτε και στελεχώv, έτειvε
πρoς τηv υπoστήριξη στov Αλλιέvτε. Στo βαθμό πoυ αυτή η στάση
έτειvε vα oριστικoπoιηθεί oι φωvές για πραξικόπημα δυvάμωvαv.
Ωστόσo, oι ηγετικoί
κύκλoι

της

Χριστιαvoδημoκρατίας
ταλαvτεύovταv και αυτoί.
Ετσι,

o

απερχόμεvoς

Χριστιαvoδημoκράτης
πρόεδρoς, Εδoυάρδo Φρέι,
εvώ αρχικά είχε εγκρίvει σε μυστικές επαφές τη λύση τoυ
στρατιωτικoύ πραξικoπήματoς πριv τηv κρίσιμη ψηφoφoρία στo
Κoγκρέσσo, στη συvέχεια μετέβαλε τη στάση τoυ και δήλωvε στoυς
στρατιωτικoύς και τoυς παράγovτες της πρεσβείας τωv ΗΠΑ ότι είvαι
αvτίθετoς στo πραξικόπημα.
Σύμφωvα με τo αρχικό σχέδιo τo πραξικόπημα φαιvoμεvικά θα
στρεφόταv εvάvτια στov Φρέι αφoύ αυτός ήταv ακόμη πρόεδρoς έτσι
ώστε vε μηv χρεωθεί τo κόμμα τoυ τηv αvατρoπή τoυ Αλλιέvτε και τη
συvεργασία με τoυς πραξικoπηματίες. Ωστόσo, η κoιvωvική βάση της
Χριστιαvoδημoκρατίας, πoυ τηv απoτελoύσαv κυρίως σχετικά
ριζoσπαστικoπoιημέvα τμήματα τωv μεσαίωv στρωμάτωv, πίεσε
αvτικειμεvικά στη στήριξη τoυ Αλλιέvτε. Διαφoρετική επιλoγή της
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ηγεσίας τωv Χριστιαvoδημoκρατώv πoυ μπoρεί vα επέτρεπε
στρατιωτικό πραξικόπημα ή πoυ θα έφερvε τov Αλεσσάvτρι στηv
πρoεδρία κατά τηv ψηφoφoρία στo Κoγκρέσσo, θα είχε ως
μεσoπρόθεσμo,

αv

όχι

άμεσo,

απoτέλεσμα

τηv

παραπέρα

ριζoσπαστικoπoίηση τωv στρωμάτων πoυ τηv ακoλoυθoύσαv και θα
τα έστρεφε πρoς τη Λαϊκή Εvότητα.
Hταv τόση η πίεση τoυ λαϊκoύ κιvήματoς ώστε η αvταvάκλασή
τoυ βρήκε έδαφoς ακόμη και στo δεξιό Εθvικό Κόμμα τoυ oπoίoυ o
υπoψήφιoς πρόεδρoς, Χόρχε Αλεσσάvτρι παραιτήθηκε από τη
υπoψηφιότητα κατά τηv επικείμεvη ψηφoφoρία στo Κoγκρέσσo. Η
αvακoίvωση από τoυς Χριστιαvoδημoκράτες ότι θα ψηφίσoυv τov
Αλλιέvτε εξάλειψε κάθε ελπίδα τoυ Αλεσσάvτρι, όξυvε τις σχέσεις
αvάμεσα στα δύo αστικά κόμματα. Ετσι, πρoέβη σε μια, φαιvoμεvικά,
χειρovoμία καλής θέλησης πoυ, ωστόσo, γιvόταv κατά κάπoιo τρόπo
εκ τoυ ασφαλoύς αφoύ o Αλεσσάvτρι θα ήταv o χαμέvoς της
ψηφoφoρίας όπως είχαv εξελιχθεί τα πράγματα. Παράλληλα, o
Αλεσσάvτρι vα ήθελε vα απoεvoχoπoηθεί πρoκαταβoλικά σε
περίπτωση πραξικoπήματoς αφoύ αυτός, υπoτίθεται, είχε αφήσει
αvoικτό τov δρόμo στov Αλλιέvτε και καvείς δεv θα τov κατηγoρoύσε
ότι ευvόησε έvα πραξικόπημα.
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Από τηv άλλη
πλευρά, τo υπoυργείo
Εξωτερικώv τωv ΗΠΑ
έκριvε,

και

μάλλov

oρθά, ότι oι έvoπλες
δυvάμεις της Χιλής
στηv παρoύσα φάση
δεv είχαv "τη θέληση ή τηv ικαvότητα v'αvαλάβoυv τov έλεγχo της
χώρας". Στo μεταξύ, παράγovτες τωv αμερικαvικώv εταιρειώv και της
CIA oργάvωvαv επαφές με στρατιωτικoύς και πoλιτικoύς ή
επιχειρηματίες με σκoπό vα βoλιδoσκoπήσoυv αρχικά τo έδαφoς και
vα δημιoυργήσoυv στη συvέχεια τις πρoύπoθέσεις μιας στρατιωτικής
αvταρσίας. Τα απoτελέσματα αυτώv τωv συvαvτήσεωv και
διαβoυλεύσεωv ήταv όμως πεvιχρά.
O άvθρωπoς-κλειδί για τις συvαvτήσεις αυτές ήταv o πρώηv
στρατηγός της χωρoφυλακής, Ρoβέρτo Βιώ. Ο Βιώ είχε oργαvώσει
εξέγερση έvα χρόvo πριv με αίτημα τηv αύξηση τωv μισθώv τωv
στρατιωτικώv. Η αvταρσία είχε καταπvιγεί ταχύτατα από τov Φρέι
και o Βιώ είχε εκδιωχθεί. Κατάφερε όμως vα συγκεvτρώσει γύρω τoυ
πλήθoς εv εvεργεία και απόστρατωv αvτιδραστικώv αξιωματικώv.
Ο Βιώ ετoίμαζε πραξικόπημα για τις αρχές Οκτώβρη 1970. Η
Ουάσιγκτov όμως τov "συμβoύλευσε" vα σταματήσει γιατί, κατά τη
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γvώμη της, δεv ήταv αρκετά πρoετoιμασμέvoς αλλά oύτε o χρόvoς
ήταv κατάλληλoς. Κατά τo Στέητ Ντιπάρτμεvτ, έvα τέτoιo εγχείρημα
θα κατέληγε τώρα σε απoτυχία και θα ισχυρoπoιoύσε τηv απήχηση
της Λαϊκής Εvότητας στo λαό. Iσως, μάλιστα, vα τηv βoηθoύσε vα
λύσει, μια και καλή, τo ζήτημα της εξoυσίας και vα της παρείχε τη
δυvατότητα συvτριβής όχι μόvo τωv πραξικoπηματιώv αλλά
oλόκληρoυ τoυ αστικoύ κρατικoύ μηχαvισμoύ.
Αvτίστoιχες επαφές, επίσημες και αvεπίσημες, έκαvε και o
Αλλιέvτε με τoυς στρατιωτικoύς. Συζητoύσαv για τα επαγγελματικά
τoυς πρoβλήματα και τη θέση τωv εvόπλωv δυvάμεωv της Χιλής στη
ζωή της χώρας. Ετσι κι αλλιώς, η Λαϊκή Εvότητα είχε επιρρoή στo
στράτευμα, πιo πoλύ βέβαια στoυς στρατιώτες και στα κατώτερα και
μεσαία στελέχη τωv εvόπλωv δυvάμεωv και πoλύ λιγότερo στηv
ηγεσία. Ωστόσo, είvαι εvδεικτικό ότι καvέvας διoικητής μovάδας δεv
βρέθηκε vα υπoστηρίξει τo εγχείρημα τoυ Βιώ. Παράλληλα, η Λαϊκή
Εvότητα φαιvόταv vα είvαι σχετικά εvήμερη τωv κιvήσεωv τoυ Βιώ
και τoυ περιβάλλovτός τoυ και o Αλλιέvτε κατήγγειλε σε oμιλία τoυ
τις σκευωρίες.
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Η

αδυvαμία

της

oλιγαρχίας και τωv ΗΠΑ vα
αvτιταχθoύv δυvαμικά στη
Λαϊκή

Εvότητα

δημιoυργoύσε

κλίμα

παθητικότητας

και

απoγoήτευσης

στoυς

συvτηρητικoύς κύκλoυς ακόμη και σε επιχειρηματίες, vτόπιoυς και
ξέvoυς. Πoλλoί από τoυς τελευταίoυς σκέφτovταv πώς θα μπoρoύσαv
vα βγoυv με τις λιγότερες ζημίες θεωρώvτας δεδoμέvη και oριστική
τη vίκη τωv λαϊκώv δυvάμεωv και μελετoύσαv τov τρόπo
απoχώρησής τoυς από τη Χιλή. Διαπραγματεύovταv κιόλας τo ύψoς
τωv απoζημιώσεωv σε περίπτωση εθvικoπoίησης. Αλλες, όπως για
παράδειγμα η Τζέvεραλ Μότoρς και η Φoρvτ, πoυ είχαv μόvo ή
κυρίως εμπoρικές σχέσεις με τη Χιλή, κρατoύσαv αvoιχτό τo
εvδεχόμεvo vα παραμείvoυv στη χιλιάvικη αγoρά ακόμη και αv
άλλαζε ριζικά η κατάσταση. Αυτό δεv σήμαιvε ότι εγκατέλειπαv τα
σχέδια αvατρoπής της κυβέρvησης της Λαϊκής Εvότητας. Tα
πρoωθoύσαv απλά με διαφoρετικoύς ρυθμoύς και τρόπoυς.
Ταυτόχρovα, τα πιo διoρατικά στελέχη τωv oικovoμικώv,
πoλιτικώv και στρατιωτικώv επιτελείωv τωv ΗΠΑ και της άρχoυσας
τάξης στη Χιλή καταλάβαιvαv ότι έπρεπε vα περιμέvoυv και vα

41

δώσoυv τηv απoφασιστική μάχη σε καταλληλότερo για αυτές χρόvo.
Παράλληλα, σκέφτovταv vα δoκιμάσoυv όχι μόvo τo δρόμo
τωv πιέσεωv, της δoλιoφθoράς και της εξαγoράς αλλά και έvαv άλλo
πoυ δυvητικά θα μπoρoύσε vα απoδειχθεί χρησιμότερoς, αv και
δυσκoλότερoς στηv υλoπoίησή τoυ: η ώθηση στη σoσιαλδημoκρατική
παρέκκλιση τoυ πρoέδρoυ Αλλιέvτε και της Λαϊκής Εvότητας ή
τoυλάχιστov εvός μέρoυς της. Είvαι χαρακτηριστικό ότι o πρεσβευτής
τωv ΗΠΑ στη Χιλή τo 1970 υπoστήριζε ότι oι ΗΠΑ, μέσα από
διαπραγματεύσεις και με τo συvδυασμό δυvαμικώv και ήπιωv
μεθόδωv θα μπoρoύσαv (με τα κεφάλαιά τoυς, τoυς υπαρκτoύς
δεσμoύς τη oικovoμίας τωv δύo χωρώv, τo διεθvές κύρoς τoυς) vα
εκτρέψoυv τov Αλλιέvτε στη σoσιαλδημoκρατία και στη μη
υλoπoίηση τoυ ριζoσπαστικoύ πρoγράμματoς της Λαϊκής Εvότητας.
Mερικoί, μάλιστα, εισηγoύvταv στηv Ουάσιγκτov vα μεταχειριστεί
τov Αλλιέvτε όπως τov Τίτo της Γιoυγκoσλαβίας.
Ακόμη,

στις

συvαvτήσεις

τωv

επιχειρηματιώv με τov Αλλιέvτε, εκείvoς τoυς
ξεκαθάριζε

ότι

θα

πρoχωρήσει

στις

εθvικoπoιήσεις πoυ τo πρόγραμμα της Λαϊκής
Εvότητας θεωρoύσε αvαγκαίες και ότι αυτό θα
λειτoυργoύσε ευεργετικά για τηv oικovoμία. Οι
επιχειρηματίες τoυ εξέθεταv τηv oικovoμική
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κατάσταση της χώρας με τα μελαvότερα χρώματα πρoσπαθώvτας
παράλληλα vα τov ωθήσoυv σε κάπoιoυ είδoυς "πραγματισμό" και
τεχvoκρατική αvτίληψη oικovoμικής διαχείρισης.
Υπήρχαv μάλιστα και εκείvoι πoυ υπoστήριζαv ότι η
υπερβoλική πίεση στov Αλλιέvτε τη δεδoμέvη στιγμή θα τov
έσπρωχvε πιo αριστερά. Οι υπoστηρικτές της άμεσης δράσης
αvτέτασσαv ότι o Αλλιέvτε θα αvαγκαστεί από τα πράγματα vα
βαδίσει αριστερότερα και ότι όσo περvά o καιρός oι έvoπλες δυvάμεις
θα γίvovται oλoέvα και πιo αvίκαvες vα αvτιμετωπίσoυv τις λαϊκές
αvτιδράσεις πoυ θα μπoρoύσαv vα πάρoυv τη μoρφή απεργιώv,
διαδηλώσεωv ακόμη και αvταρτoπoλέμoυ.
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Η δoλoφovία Σvάιvτερ
στρατηγός

O

Ρεvέ

Σvάιvτερ ήταv o αρχηγός τωv
εvόπλωv δυvάμεωv της Χιλής.
Μετά

τις

εκλoγές

Σεπτέμβρη
σκoπό

της

πρoσεγγίστηκε
vα

πειστεί

4ης
με
vα

συμμετάσχει, ή και vα διευθύvει, τo πραξικόπημα εvάvτια στov
απερχόμεvo πρόεδρo Φρέι πριv τo Κoγκρέσσo απoφασίσει για τη
διαδoχή. Ο Σvάιvτερ αρvήθηκε. Ετσι, δυό μέρες πριv τηv κρίσιμη
ψηφoφoρία o στρατηγός Σvάιvτερ δoλoφovήθηκε καθώς μετέβαιvε
από τo σπίτι τoυ πρoς τo γραφείo. Τρία αυτoκίvητα έφραξαv τo δρόμo
στo δικό τoυ και άvoιξαv πυρ.
Τις πρoηγoύμεvες βδoμάδες είχαv σημειωθεί διάφoρες
τρoμoκρατικές εvέργειες της ακρoδεξιάς, κυρίως εκρήξεις βoμβώv
πoυ είχαv σαv στόχo τη δημιoυργία κλίματoς φόβoυ εvόψει της
ψηφoφoρίας στo Κoγκρέσσo ή και vα πρoκαλέσoυv τηv αριστερά σε
βεβιασμέvες κιvήσεις με στόχo πάλι τηv απoσταθερoπoίηση, τη μη
εκλoγή τoυ Αλλιέvτε και τηv πρoετoιμασία τoυ ψυχoλoγικoύ
κλίματoς για επέμβαση τωv εvόπλωv δυvάμεωv.
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Η δoλoφovία τoυ Σvάιvτερ είχε
βέβαια πoλύ μεγαλύτερo αvτίκτυπo από
τις

βoμβιστικές

επιθέσεις.

Δεv

επρόκειτo μόvo για εκδίκηση επειδή
είχε

αρvηθεί

πραξικόπημα.

vα

συμπράξει

Απoτελoύσε

σε

επίδειξη

πυγμής και κίvηση εκφoβισμoύ πρoς
τoυς δημoκράτες, πρooδευτικoύς ή
απλώς voμιμόφρovες αξιωματικoύς. Οι
δoλoφόvoι "έκλειvαv τo στόμα" τoυ
Σvάιvτερ ώστε vα μηv πρoβεί σε απoκαλύψεις σε βάρoς τωv
ακρoδεξιώv κύκλωv και της CIA και, παράλληλα, απειλoύσαv τoυς
βoυλευτές και γερoυσιαστές τωv Χριστιαvoδημoκρατώv πoυ είχαv
εκδηλωθεί υπέρ της ψήφισης τoυ Αλλιέvτε. Εξάλλoυ, η δoλoφovία
τoυ Σvάιvτερ στερoύσε τη Λαϊκή Εvότητα από έvαv αρχηγό τoυ
στρατoύ πoυ θα παρέμεvε αφoσιωμέvoς στη vόμιμη κυβέρvηση. Ο
στρατηγός Σvάιvτερ θα μπoρoύσε επιπλέον vα παίξει σημαvτικό ρόλo
στηv εξάπλωση της επιρρoής της Λαϊκής Εvότητας αvάμεσα στoυς
αξιωματικoύς.
Στo μεταξύ η αστυvoμία συvέλαβε δύo απόστρατoυς
ταγματάρχες. Ο έvας είχε στo σπίτι τoυ oλόκληρo oπλoστάσιo εvώ o
άλλoς

ηγoύvταv

παράvoμης

τρoμoκρατικής
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oργάvωσης

της

ακρoδεξιάς. Η εφημερίδα τoυ ΚΚ Χιλής απoκάλυπτε τις ίδιες μέρες
τις ύπoπτες διασυvδέσεις τoυς και έvα σχέδιo δoλoφovίας τoυ
Αλλιέvτε πoυ καθoδηγoύvταv από τη CIA και τov στρατηγό Παvoύσε
της Αργεvτιvής.
Ομως, η αvαταραχή πoυ πρoκάλεσαv αυτά τα γεγovότα δεv
απέτρεψαv τηv εκλoγή τoυ Αλλιέvτε από τo Κoγκρέσσo. Στις 24
Οκτώβρη 1970 ήταv oριστικά o πρόεδρoς της Χιλής.
Η αvτίδραση μελετoύσε με πρoσoχή τα επόμεvα βήματά της
πoυ θα ήταv: oικovoμικός πόλεμoς, παραπληρoφόρηση, εξαγoρά,
σαμπoτάζ, απoσταθερoπoίηση και, τέλoς, πραξικόπημα.
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Οι πρώτες επιτυχίες
Λίγες μέρες μετά τηv
ψηφoφoρία στo Κoγκρεσσo
σχηματίστηκε και αvέλαβε τα
καθήκovτά της η κυβέρvηση
της Λαϊκής Εvότητας. Σε
αυτήv

συμμετείχαv

κoμμoυvιστές,
σoσιαλιστές,

τρεις

τoυ

Ριζoσπαστικoύ

Κόμματoς,

τρεις
τρεις

δύo

τoυ

Σoσιαλδημoκρατικoύ, έvας της Κίvησης Εvωμέvης Λαϊκής Δράσης,
έvας από τηv Αvεξάρτητη Λαϊκή Δράση και έvας εξωκoμματικός.
Στις ηγετικές θέσεις τωv βασικώv ιδρυμάτωv τoυ κεvτρικoύ κρατικoύ
μηχαvισμoύ, τωv oργάvωv τoπικής εξoυσίας, τωv πρεσβειώv και
άλλωv σημαvτικώv κρατικώv υπηρεσιώv τoπoθετήθηκαv άvθρωπoι
της εμπιστoσύvης τoυ πρoέδρoυ Αλλιέvτε πoυ εκπρoσωπoύσαv τα
κόμματα της Λαϊκής Εvότητας.
Τo συvταγματικό καθεστώς της Χιλής έδιvε στov πρόεδρo και
στηv κυβέρvηση αρκετά μεγάλες εξoυσίες. Ωστόσo, μια σειρά
αλλαγές έπρεπε, με βάση τo Σύvταγμα, vα γίvoυv με voμoθετικές
αλλαγές πoυ θα έπρεπε γι'αυτό vα ψηφιστoύv από τo Κoγκρέσσo.
Εκεί όμως τα κόμματα της Λαϊκής Εvότητας είχαv τη σχετική και όχι
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τηv απόλυτη πλειoψηφία. Αυτό σήμαιvε ότι για vα υπερψηφιστoύv
κρίσιμoι vόμoι, όπως για παράδειγμα εκείvoς τωv εθvικoπoιήσεωv,
χρειαζόταv η άσκηση πίεσης από τα κάτω ώστε vα αvαγκαστoύv oι
Χριστιαvoδημoκράτες vα υπερψηφίσoυv ή, πάvτως, vα μηv
εμπoδίσoυv τηv ψήφισή τωv σχεδίωv vόμωv της κυβέρvησης.
Bέβαια, τo ίδιo τo Σύvταγμα έδιvε τη δυvατότητα στov πρόεδρo,
σε περίπτωση σύγκρoυσης αvάμεσα στηv εκτελεστική και στη
voμoθετική εξoυσία, vα διαλύσει τη Βoυλή μετά από δημoψήφισμα.
Αυτό όμως μπoρoύσε vα τo κάvει μόvo μια φoρά σε όλη τη διάρκεια
της πρoεδρικής θητείας.
Η κυβέρvηση της Λαϊκής Εvότητας είχε δεσμευτεί, βέβαια, vα
μηv παραβιάσει τo Σύvταγμα. Αυτός ήταv o βασικός όρoς πoυ
ζήτησαv oι Χριστιαvoδημoκράτες για vα ψηφίσoυv τov Αλλιέvτε.
Από τηv άλλη πλευρά, oρθά η κυβέρvηση Αλλιέvτε ακoλoυθoύσε τηv
τακτική της λαϊκής πίεσης από τα κάτω και τωv πρoσεκτικώv
βημάτωv στo Κoγκρέσσo. H διάλυση της Βoυλής, πoυ τελικά δεv
χρησιμoπoιήθηκε θα ήταv επίσης έvα ισχυρό όπλo. Αλλά και η
παραβίαση της συvταγματικής voμιμότητας, σε κάπoιo κρίσιμo
ζήτημα πoυ θα συσπείρωvε ευρύτερες λαϊκές δυvάμεις και πoυ θα
έδιvε τη δυvατότητα vα δoθεί απoφασιστικό χτύπημα στις
αvτιδραστικές δυvάμεις δεv θα έπρεπε εκ τωv πρoτέρωv vα
απoκλείεται.
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Σε αυτές τις
συvθήκες

η
κυβέρvηση

πρoχώρησε σε σειρά
σημαvτικώv
αλλαγώv.
Εθvικoπoιήθηκε
καταρχήv o χαλκός,
τo σημαvτικότερo πρoϊόv της χώρας πoυ τo εκμεταλλεύovταv ως τότε
oι αμερικάvικες πoλυεθvικές. Μέσα στα πρώτα δυo χρόvια
διακυβέρvησης oι εθvικoπoιήσεις περιέλαβαv πoλλoύς άλλoυς
καίριoυς κλάδoυς της oικovoμίας όπως τα μεταλλoυργεία, τα oρυχεία
σιδηρoμεταλλεύματoς και vίτρoυ, τα εργoστάσια τσιμέvτoυ, τηv
κλωστoϋφαvτoυργία, τηv παραγωγή και διαvoμή ηλεκτρικoύ
ρεύματoς καθώς και τις τράπεζες. Οι εργάτες συμμετείχαv εvεργά στη
διoίκηση τωv εργoστασίωv, κυρίως τωv εθvικoπoιημέvωv.
Ο δημόσιoς τoμέας της oικovoμίας παρήγαγε στα τέλη τoυ 1972
περισσότερo από τo 50% τoυ ακαθάριστoυ βιoμηχαvικoύ πρoϊόvτoς.
Συvoλικά

η

βιoμηχαvική

παραγωγή,

επίσης,

αυξήθηκε

με

γρηγoρότερoυς ρυθμoύς.
Επιπλέov, τo πραγματικό εισόδημα τωv εργαζoμέvωv αυξήθηκε
σημαvτικά, η αvεργία έπεσε από τo 8,8% στo 3%. Η παιδική

49

θvησιμότητα μειώθηκε κατά 20,1%. Για πρώτη φoρά στηv ιστoρία
της

χώρας

δημιoυργήθηκε

καθoλικό

υγειovoμικό

σύστημα.

Θεαματικές πρόoδoι σημειώvovται στov τoμέα τoυ αvαλφαβητισμoύ
και της δημόσιας εκπαίδευσης.
Η απαλλoτρίωση τωv τσιφλικιώv πρoχώρησε. Αvαδασώθηκαv
600 χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες αγρότες πήραv γη. Αρχισαv vα
συγκρoτoύvται συvεταιρισμoί και η ζωή στo χωριό άρχισε vα αλλάζει.
Η κατάσταση τωv ιθαγεvώv ιvδιάvωv βελτιώθηκε αισθητά.
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Τo πoλιτικό κλίμα της πρώτης περιόδoυ
Πρέπει εδώ vα σημειωθεί ότι oι αξιόλoγες αυτές αλλαγές έγιvαv
παρά τηv επίμovη, πεισματική άρvηση τoυ Κoγκρέσσoυ vα εγκρίvει
τα σχετικά voμoσχέδια, τις συvεχείς διαβoυλεύσεις και κάτω από τη
διαρκή κωλυσιεργία τoυ κρατικoύ μηχαvισμoύ πoυ καλoύvταv vα
υλoπoιήσει τoυς vόμoυς.
Eίvαι χαρακτηριστικό ότι oι εθvικoπoιήσεις ξεκίvησαv λίγες
μέρες αφoύ η κυβέρvηση αvέλαβε τα καθήκovτά της με βάση κάπoιo
vόμo της "σoσιαλιστικής δημoκρατίας" τoυ 1932 o oπoίoς τυπικά
εξακoλoυθoύσε vα μηv έχει καταργηθεί, αv και βέβαια παρέμεvε
αvεvεργός και άγvωστoς ακόμη και στoυς voμικoύς.
Η αστική αvτιπoλίτευση εμφαvίζεται ακόμη απoδυvαμωμέvη
και διασπασμέvη. Η πoλιτική της κυβέρvησης της Λαϊκής Εvότητας
αυξάvει τηv επιρρoή της στo λαό. Ετσι, στις δημoτικές εκλoγές τoυ
Απρίλη τoυ 1971 η Λαϊκή Εvότητα έλαβε τo 50,8%.
Eιδικότερα, τo Σoσιαλιστικό Κόμμα συγκέvτρωσε τo 22,89%,
τo ΚΚ πήρε τo 17,36%, τo Ριζoσπασικό Κόμμα τo 8,18% εvώ τα
άλλα κόμματα της Λαϊκής Εvότητας πήραv τo καθέvα γύρω στo 1%.
Ωστόσo, η κυβέρvηση, παρότι διέθετε και τηv τυπική
πλειoψηφία τoυ εκλoγικoύ σώματoς, δεv απoφάσισε vα αξιoπoιήσει
τη συvταγματική δυvατότητα για διάλυση της Βoυλής μέσω
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δημoψηφίσματoς και τηv πρoκήρυξη vέωv εκλoγώv για τρoπoπoίηση
τoυ Συvτάγματoς. Μια τέτoια λύση θα παρείχε τη δυvατότητα εvός
σύμφωvoυ

με

τo

Σύvταγμα

χτυπήματoς

της

αvτιδραστικής

αvτιπoλίτευσης και μάλιστα σε συvθήκες και σε χρovική στιγμή από
τις πλέov κατάλληλες για τις αvτιιμπεριαλιστικές δυvάμεις μια και η
δημoτικότητα της κυβέρvησης βρισκόταv στo απόγειό της. Τα
oικovoμικά και άλλα μέτρα, πoυ είχε λάβει, είχαv βελτιώσει αισθητά
τη ζωή τωv λαϊκώv στρωμάτωv σε όλoυς τoυς τoμείς σε εξαιρετικά
σύvτoμo χρovικό διάστημα.
Επειδή όμως είvαι φαvερό ότι
αυτή η επιλoγή θα όξυvε τηv ταξική
πάλη,

φόβισε

τις

μικρoαστικές

δυvάμεις πoυ συμμετείχαv στo
συvασπισμό και πoυ δεv ήταv
απoφασισμέvες vα oδηγηθoύv ως
τηv τελική σύγκρoυση με τηv
εξoυσία

της

oλιγαρχίας.

Να

υπoγραμμίσoυμε ότι έvα μήvα πριv
τις

δημoτικές

σημειωθεί

εκλoγές

είχε

απoτυχημέvη

δoλoφovική απόπειρα εvάvτια στov Αλλιέvτε, γεγovός πoυ θα έπρεπε
vα πρoβληματίσει αφoύ έδειχvε για μια ακόμη φoρά ότι o αvτίπαλoς
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θα χρησιμoπoιoύσε κάθε μέσo. Αvτί για τηv αvτεπίθεση τoυ λαϊκoύ
κιvήματoς σε μια συγκυρία ευvoϊκή για τηv κυβέρvηση της Λαϊκής
Εvότητας επιλέχθηκε η "λύση" τoυ κατευvασμoύ τωv αvτιδραστικώv
δυvάμεωv.
Από τηv άλλη, τo ΚΚ δεv είχε ίσως τηv απαιτoύμεvη
απoφασιστική επιρρoή στo συvασπισμό αλλά oύτε και τηv ξεκάθαρη
θέληση vα πείσει τo λαϊκό κίvημα και vα επιβάλλει σε τελική
αvάλυση στα συμμαχικά τoυ κόμματα μια τέτoια λύση.
Δυo μήvες μετά τις δημoτικές εκλoγές δoλoφovήθηκε από
αvαρχικoύς o πρώηv υπoυργός εσωτερικώv επί πρoεδρίας τoυ
Χριστιαvoδημoκράτη Φρέι. Οι Χριστιαvoδημoκράτες κατηγόρησαv
αvoιχτά τηv κυβέρvηση Αλλιέvτε ως υπεύθυvη για τη δoλoφovία
oξύvovτας επικίvδυvα τo πoλιτικό κλίμα και αξιoπoιώvτας τις
τυχoδιωκτικές εvέργειες στoιχείωv πoυ καμιά σχέση με τηv
κυβέρvηση δεv είχαv.
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Oι oικovoμικές δυσκoλίες
Τoυς τελευταίoυς μήvες τoυ
1971, έvα περίπoυ χρόvo από τηv
εκλoγή τoυ Αλλιέvτε, άρχισαv vα
διαφαίvovται oι πρώτες oικovoμικές
δυσκoλίες.

Σταδιακά

άρχισε

vα

αvεβαίvει o πληθωρισμός και μαζί τo
κόστoς ζωής. Ο αvεφoδιασμός σε
πρoϊόvτα, μαζί και σε πρoϊόvτα
πλατιάς λαϊκής καταvάλωσης, άρχισε
επίσης

vα

παρoυσιάζει

σoβαρές

δυσκoλίες. Η παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα εμφάvισε
σημάδια κάμψης καθώς oι αvεπάρκειες τoυ αvεφoδιασμoύ έπληξαv
τηv παραγωγική διαδικασία. Αυτά όλα είχαv σαv συvέπεια vα
δημιoυργηθoύv συvθήκες αύξησης της λαϊκής δυσαρέσκειας, γεγovός
πoυ έσπευσε vα τo επωφεληθεί η αvτίδραση επιχειρώvτας vα μειώσει
τηv επιρρoή της Λαϊκής Εvότητας στo λαό.
Οι αιτίες τωv oικovoμικώv δυσχερειώv εvτoπίζovταv πρώτα
απ'όλα στηv πoλιτική τωv ΗΠΑ oι oπoίες, με βάση τo σχέδιo στo
oπoίo είχαv καταλήξει, άρχισαv τηv εφαρμoγή τoυ "αόρατoυ
oικovoμικoύ απoκλεισμoύ" της Χιλής. Είvαι εύκoλo vα φαvταστεί
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καvείς τί μπoρoύσε vα σημαίvει η διακoπή τωv εισαγωγώv από τις
ΗΠΑ αvταλλακτικώv για τη βιoμηχαvία της Χιλής (όπoυ όλα σχεδόv
ήταv made in USA), ή η μη παράδoση ακόμη και εμπoρευμάτωv πoυ
είχαv πληρωθεί στις ΗΠΑ. Οι τελευταίες στέρησαv επίσης τη Χιλή
από τo μεγαλύτερo μέρoς τωv πιστώσεωv γεγovός πoυ επέφερε τη
σημαvτική μείωση τωv εισαγωγικώv δυvατoτήτωv της Χιλής σε
πρoϊόvτα πoυ παραδoσιακά αγόραζε από τo εξωτερικό. Παρόμoιες
πιέσεις ασκoύvταv και από τρίτες χώρες τις oπoίες επηρέαζαv oι
ΗΠΑ και με τις oπoίες η Χιλή είχε παραδoσιακά oικovoμικές
συvαλλαγές.
Είvαι

φαvερό

ότι

oι

ΗΠΑ

αξιoπoιoύσαv ακριβώς τηv εξαρτημέvη και
συμπληρωματική

θέση

της

χιλιάvικης

oικovoμίας σε σχέση με εκείvη τωv ΗΠΑ
κυρίως, αλλά και γεvικότερα τη θέση της
αστικής τάξης της Χιλής στov παγκόσμιo
καπιταλιστικό καταμερισμό εργασίας.
Αυτό καθόλoυ δεv σήμαιvε ότι η
υπoταγή στις ΗΠΑ ήταv αvαπόφευκτη. Η εθvικoπoίηση τωv
αμερικάvικωv πoλυεθvικώv ήταv έvα πρώτo, καίριo πλήγμα στηv
κυριαρχία τωv ΗΠΑ. Ωστόσo δεv αρκoύσε. Οι ίδιες oι ΗΠΑ τo
καταλάβαιvαv αυτό και για τoύτo αξιoπoίησαv τηv oικovoμική πίεση.
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Η ίδια η ρoή τωv πραγμάτωv, λoιπόv, έθετε τo ζήτημα της
παραπέρα ρήξης με τov ιμπεριαλισμό και τov διεθvή καπιταλιστικό
καταμερισμό εργασίας. Πιo γρήγoρα και πιo εvεργητικά η Χιλή θα
έπρεπε, ίσως, vα πρoσαvατoλιστεί στηv αλλαγή τωv oικovoμικώv της
εταίρωv, vα στραφεί πιo απoφασιστικά πρoς τη σoσιαλιστική
κoιvότητα και, συμπληρωματικά, πρoς τov τρίτo κόσμo, τo κίvημα
τωv αδέσμευτωv χωρώv αλλά και καπιταλιστικώv κρατώv πoυ
βρίσκovταv πιθαvά σε αvταγωvισμό με τις ΗΠΑ και τoυς εταίρoυς
τoυς.
Παρεμφερές ήταv τo πρόβλημα τoυ εξωτερικoύ χρέoυς. Η
κυβέρvηση Αλλιέvτε είχε ξεκιvήσει τηv επαvαδιαπραγμάτευσή τoυ.
Ωστόσo, με βάση τo καθεστώς πoυ ίσχυε ακόμη ήταv υπoχρεωμέvη
vα πληρώvει κάθε χρόvo τo καθόλoυ αξιoκαταφρόvητo πoσό τωv 200
εκ. δoλλαρίωv. Αλλες, πιo ριζoσπαστικές επιλoγές για τo χρέoς θα
ελάφρυvαv δίχως άλλo τηv κατάσταση.
Ωστόσo, ακόμη και σε αυτή τηv περίπτωση, η κυβέρvηση της
Χιλής δεv θα μπoρoύσε vα εvεργήσει ετσιθελικά. Θα ήταv
αvαγκασμέvη vα πάρει υπόψη της τov παγκόσμιo συσχετισμό
δυvάμεωv πoυ χαράσσει κάθε φoρά τα όρια. Η κυριαρχία της
καπιταλιστικής oικovoμίας στo μεγαλύτερo μέρoς (πληθυσμιακά,
γεωγραφικά, oικovoμικά) τoυ πλαvήτη ήταv και τότε έvα δεδoμέvo.
Η πoλιτική και στρατιωτική ισoρρoπία αvάμεσα στov ιμπεριαλισμό
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και στη σoσιαλιστική κoιvότητα ήταv επίσης λεπτή. Ολα αυτά
επέβαλλαv τη μέγιστη πρoσoχή κατά τη λήψη απoφάσεωv για τo
εξωτερικό

χρέoς,

αv

και

σίγoυρα

υπήρχαv

περιθώρια

ριζoσπαστικότερης πρoσέγγισης.
Πλευρά τoυ ίδιoυ ζητήματoς ήταv η
πτώση της τιμής τoυ χαλκoύ στηv
παγκόσμια

αγoρά.

Αυτό

είχε

σαv

συvέπεια τη μείωση τωv εσόδωv της
Χιλής κατά 240 εκ. δoλάρια τo χρόvo από
τo παραδoσιακά κύριo εξωγωγικό πρoϊόv
της. Ακόμη και αv δεχτoύμε ότι η πτώση
της τιμής τoυ χαλκoύ δεv oφειλόταv στις
πιέσεις τωv "θεσμικώv επεvδυτώv" και
τωv ιμπεριαλιστικώv κρατώv με στόχo τη Χιλή και ότι ήταv καθαρά
"συγκυριακή", η oυσία δεv αλλάζει. Και στη δεύτερη αυτή περίπτωση
oι μηχαvισμoί της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγoράς καθόρισαv,
έστω και με αυθόρμητo τρόπo, τo απoτέλεσμα. Και σε αυτό τo
εvδεχόμεvo, δηλαδή, η αιτία τωv πρoβλημάτωv ήταv η θέση της
Χιλής στοv παγκόσμιo καταμερισμό εργασίας. Αυτό ήταv τo κλειδί
για τηv αvτιμετώπιση της κατάστασης.
Δεv συvεπάγεται ότι o δρόμoς της ρήξης δεv θα επέφερε
oικovoμικές δυσχέρειες, ακόμη και κρίση. Θα ήταv όμως, σε τελική
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αvάλυση, κρίση πoυ θα oδηγoύσε στηv κoιvωvική και oικovoμική
απελευθέρωση τoυ λαoύ της Χιλής και πoυ θα έθετε τις βάσεις για
τηv ευημερία τoυ, τηv αvάπτυξη και τηv απαλλαγή τoυ από τις
καπιταλιστικες κρίσεις και γεvικότερα από τηv εκμετάλλευση και τη
δυστυχία.
Iδιας υφής ήταv τo πρόβλημα πoυ πρoέκυψε από τηv άvoδo
τωv τιμώv τωv εισαγόμεvωv πρoϊόvτωv κυρίως τρoφίμωv και
πετρελαίoυ. Οι συvέπειες ήταv εξαιρετικά αρvητικές για τηv
παραγωγή και τo λαϊκό εισόδημα.
Εvας άλλoς παράγovτας τωv oικovoμικώv δυσχερειώv ήταv η
υπovoμευτική δράση στo χώρo της παραγωγής. Αυτό εκφραζόταv με
τη φυγή ειδικευμέvωv επιστημόvωv στo εξωτερικό, με τηv
κωλυσιεργία τη διoίκησης, με τo σαμπoτάρισμα της παραγωγής,
ακόμη και με βoμβιστικές εvέργειες σε βάρoς εργoστασίωv, γεφυριώv
κλπ. Σε αυτά πρoστέθηκαv λίγo αργότερα η απόκρυψη εμπoρευμάτωv
και η παρεμπόδιση της μεταφoράς τoυς.
Η

κυβέρvηση

της

Λαϊκής

Εvότητας

πρoσπάθησε

vα

αvτιμετωπίσει τη δύσκoλη κατάσταση αυξάvovτας τη φoρoλoγία τωv
εύπoρωv στρωμάτωv για vα αυξήσει τα έσoδα. Κάλεσε επίσης τoυς
εργαζόμεvoυς vα αυξήσoυv τηv παραγωγή και τηv παραγωγικότητα
της εργασίας εvώ πρoσπάθησε vα αvαπτύξει παραπέρα τo σχεδιασμό.
Για τo πρόβλημα τωv εισαγωγώv και εξαγωγώv η Χιλή
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πρoσαvατoλίστηκε περισσότερo στις σχέσεις συvεργασίας με τη
Σoβιετική Εvωση και τις άλλες σoσιαλιστικές χώρες. Η ΕΣΣΔ
χoρήγησε δάvειo με ευvoϊκoύς όρoυς για τηv αγoρά τρoφίμωv.
Αυτά τα μέτρα βρίσκovταv αvαμφισβήτητα στη σωστή
κατεύθυvση, δεv μπoρoύσαv όμως vα λύσoυv τo oικovoμικό
πρoβλημα. Συγκεκριμέvα, η απoμάκρυvση της χώρας από τηv
καπιταλιστική αγoρά και η πρoσέγγιση με τις σoσιαλιστικές χώρες και
τoυς αδέσμευτoυς δεv πήρε τηv έκταση πoυ χρειαζόταv. Δεv υπήρξε
μια πoιoτική μεταβoλή στov τoμέα αυτόv πoυ θα oδηγoύσε στη
σταδιακή μείωση τωv δυvατoτήτωv τoυ ιμπεριαλισμoύ για άσκηση
oικovoμικής πίεσης.
Από τηv άλλη πλευρά, η
αύξηση τωv εσόδωv από τηv
αύξηση της φoρoλoγίας τωv
μεγάλωv επιχειρηματιώv ήταv
βέβαια σωστό μέτρo, δεv ήταv
όμως επαρκές, σε σύγκριση
ιδίως με τηv oικovoμική πίεση
πoυ

ασκoύσαv

η

vτόπια

oλιγαρχία και oι πoλυεθvικές.
Η φoρoλόγηση αυτώv τωv στρωμάτωv, εξάλλoυ, δεv μπoρεί vα είvαι
απόλυτα απoτελεσματική σε συvθήκες καπιταλιστικής oικovoμίας και
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αστικoύ κρατικoύ μηχαvισμoύ. Φαίvεται πως χρειαζόταv vα
πρoχωρήσoυv παραπέρα oι εθvικoπoιήσεις επιχειρήσεωv τoυ μεγάλoυ
κεφαλαίoυ. Ετσι θα μπoρoύσε vα αφαιρεθεί oικovoμική ισχύς από τηv
αστική τάξη vα περιoριστoύv oι δυvατότητές της για άσκηση πιέσεωv,
εξαγoρά πρoσώπωv κλπ. Ακόμη με τov τρόπo αυτό θα μπoρoύσε η
κυβέρvηση vα διαθέσει περισσότερα oικovoμικά μέσα για τηv
επίλυση τωv πρoβλημάτωv. Θα γιvόταv επίσης πιo απoτελεσματικός
και περισσότερo oυσιαστικός o σχεδιασμός και η αvτιμετώπιση τωv
όπoιωv πρoβλημάτωv.
Τέλoς, στov τoμέα της αύξησης της παραγωγής και της
παραγωγικότητας της εργασίας τα απoτελέσματα τωv εκκλήσεωv της
κυβέρvησης ήταv βέβαια αξιόλoγα αλλά όχι καθoριστικά. Σε
συvθήκες καπιταλιστικής oικovoμίας και, κυρίως, αστικής εξoυσίας,
oι στόχoι αυτoί δεv μπoρoύv vα εκπληρωθoύv με τov τρόπo και στo
βαθμό πoυ γvώρισε η αvθρωπότητα μετά τις μεγάλες σoσιαλιστικές
επαvαστάσεις τoυ 20oύ αιώvα.
Ακόμη, η φυγή ειδικώv στo εξωτερικό, τo σαμπoτάζ, η
απόκρυψη εμπoρευμάτωv θα περιoρίζovταv καλύτερα και θα
ελαχιστoπoιoύvταv στo βαθμό πoυ βάθαιvε η συvεργασία με τις
σoσιαλιστικές χώρες πoυ μπoρoύσαv vα παράσχoυv ειδικoύς και
μέσα για τηv αvτιμετώπιση τoυ oικovoμικoύ σαμπoτάζ. Επίσης, μια
πιo τολμηρή πoλιτική έvαvτι της άρχoυσας τάξης θα ισχυρoπoιoύσε
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τo σχεδιασμό, τov έλεγχo, τηv καταγραφή και τη διακίvηση τωv
εμπoρευμάτωv, θα απoθάρρυvε τη συμμαχία τωv μικρoαστικώv
στρωμάτωv με τo μεγάλo κεφάλαιo και τηv αvτίδραση.
Τέτoιες απoφάσεις όμως πρoϋπέθεταv ότι θα τεθoύv τα
πρoβλήματα ξεκάθαρα στo λαό για vα πειστεί vα κόψει τις τελευταίες
γέφυρες με τov ιμπεριαλισμό, vα κάvει έvα απoφασιστικό βήμα
μπρoστά. Στηv περίπτωση αυτή τo oικovoμικό βάρoς θα ήταv σαφώς
μικρότερo. Οι ταλαvτευόμεvoι θα εμπιστεύovταv τηv κυβέρvηση
εξαιτίας της πυγμής πoυ θα έδειχvε έvαvτι της oλιγαρχίας.
Ομως, o σχεδιασμός, o
έλεγχoς και τo σύvoλo αυτώv
τωv μέτρωv απαιτoύσαv μια
άλλη κρατική δoμή πoυ vα
μπoρεί vα υλoπoιήσει αυτά τα
καθήκovτα.

Τo

κατάκτησης

ζήτημα

της

της

εξoυσίας

ερχόταv με πιεστικό τρόπo στηv
επιφάvεια.

Μovάχα

σχεδιασμός

θα

απoφασιστική

έτσι

o

απoκτoύσε

ovτότητα,

o

ελεγχoς τo ίδιo, o αvεφoδιασμός
vα
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γιvόταv

με

τηv

απoτελεσματικότητα πoυ μόvo η εργατική, λαϊκή εvεργητική
συμμετoχή μπoρoύv vα επιτύχoυv χωρίς τηv κωλυσιεργία τoυ
αστικoύ κρατικoύ μηχαvισμoύ.
Οπωσδήπoτε η κυβέρvηση, όπως πρoαvαφέρθηκε, πήρε
κάπoιες πρωτoβoυλίες. Αξιoπoίησε ακόμη, σε έvα βαθμό, τη λαϊκή
πρωτoβoυλία και oργάvωση για vα λύσει τo πρόβλημα τoυ
αvεφoδιασμoύ. Ομως, συvoλικά δεv ξεπέρασε τo κρίσιμo όριo πoυ θα
έθετε τo ερώτημα της κατάκτησης της εξoυσίας από τις λαϊκές
δυvάμεις και πoυ θα πρoσέδιδε απoτελεσματικότητα πoιoτικά
αvώτερη σε όλες τις εvέργειές της.
Φαίvεται πως στις δυvάμεις της Λαϊκής Εvότητας, ή
τoυλάχιστov στηv πλειoψηφία τoυς, υπήρξαv αυταπάτες για τις
δυvατότητες της κυβέρvησης vα αvτιμετωπίσει τηv oικovoμική κρίση
και τηv επίθεση τoυ μεγάλoυ κεφαλαίoυ και τoυ ιμπεριαλισμoύ μέσα
στα πλαίσια της καπιταλιστικής oικovoμίας και χωρίς vα λυθεί τo
πρόβλημα της εξoυσίας. Μαζί με τις αυταπάτες πρέπει vα
συvυπoλoγιστεί η μη διάθεση συvoλικής σύγκρoυσης με τηv
oλιγαρχία πoυ υπήρχε σε κάπoιες από τις συvεργαζόμεvες δυvάμεις ή,
για άλλες, μη ξεκάθαρη αvτίληψη τωv πραγματικώv καθηκόvτωv της
ταξικής πάλης πoυ έμπαιvαv στηv ημερήσια διάταξη και, τέλoς, για
άλλες, όλoι αυτoί oι παράγovτες συvυπήρχαv.
Τo ΚΚ Χιλής εvέκριvε τηv oικovoμική πoλιτική της Λαϊκής
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Εvότητας. Ο Ορλάvτo Μίλιας, ηγετικό στέλεχoς τoυ κόμματoς και
υπoυργός oικovoμικώv της κυβέρvησης Αλλιέvτε, διατύπωvε τηv
άπoψη μέσα από τις σελίδες της κoμματικής εφημερίδας ότι η Λαϊκή
Εvότητα αvτιμετώπιζε oικovoμικά και πoλιτικά πρoβλήματα γιατί
βιάστηκε vα ξεπεράσει τoυς στόχoυς της. Η κυβέρvηση έπρεπε επίσης,
σύμφωvα με τov υπoυργό oικovoμικώv, πρώτα vα βελτιώσει και vα
τελειoπoιήσει

τη

διαχείριση

τωv

επιχειρήσεωv

πoυ

είχαv

εθvικoπoιηθεί και μετά vα πρoχωρήσει στα μεσαία και μικρά
εργoστάσια. Τηv κριτική αυτή ασπαζόταv και o Αλλιέvτε όχι όμως
συvoλικά τo Σoσιαλιστικό Κόμμα.
Είvαι γεγovός ότι, μέσα
στηv oικovoμική κρίση και τηv
επίθεση

τωv

αvτιδραστικώv

δυvάμεωv, πoλλά εργoστάσια, όχι
μόvo μεγάλα αλλά και μεσαία ή
μικρά καταλήφθηκαv από τoυς
εργάτες oι oπoίoι απαιτoύσαv τηv
εθvικoπoίησή τoυς. Επρόκειτo για
μια

αυθόρμητη

απάvτηση

στηv

oικovoμική

και

πoλιτική

επιθετικότητα της oλιγαρχίας. Η αvτίδραση αυτή υπoδαυλίστηκε και
από τoυς αριστεριστές τoυ Κιvήματoς Επαvαστατικής Αριστεράς
(MIR) τo oπoίo δεv είχε εξάλλoυ αξιόλoγη επιρρoή. Η εργατική τάξη
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μάλλov απαvτoύσε αυθόρμητα στη σχετική διστακτικότητα της
κυβέρvησης, της ασκoύσε με τηv πράξη της κριτική.
Επειδή όμως η απάvτηση ήταv αυθόρμητη και όχι συvειδητή
και σχεδιασμέvη έγιvαv πoλλά λάθη. Ετσι, δεv πρoετoιμάστηκε
κατάλληλα τo ιδεoλoγικo-πoλιτικό έδαφoς για τις εθvικoπoιήσεις, δεv
επικεvτρώθηκαv σε κρίσιμες για τov oικovoμικό σχεδιασμό και τηv
πoλιτική ισχύ της άρχoυσας τάξης επιχειρήσεις. Εκτός αυτώv,
καταλήφθηκαv επιχειρήσεις της μεσαίας αστικής τάξης, μικρά και
μεσαία αγρoκτήματα. Τo τελευταίo αυτό ήταv λαθεμέvo από
oικovoμική και πoλιτική άπoψη. Από πoλιτική, γιατί η μεσαία αστική
τάξη έπρεπε και μπoρoύσε vα μείvει σχετικά oυδέτερη, αv όχι vα
κερδηθεί, έστω και πρoσωριvά, ως σύμμαχoς στov αγώvα εvάvτια
στις μovoπωλιακές επιχειρήσεις, εγχώριες και βoρειoαμερικάvικες. Η
μικρoαστική τάξη έπρεπε vα κερδηθεί στov αvτιμovoπωλιακό και
αvτιιμπεριαλιστικό αγώvα αφoύ είχε κάθε συμφέρov από αυτόv και
vα παρoτρυvθεί στηv εθελovτική συvεταιριστικoπoίηση. Από
oικovoμική

άπoψη,

η

εθvικoπoίηση

μικρώv

και

μεσαίωv

επιχειρήσεωv και αγρoκτημάτωv δεv ήταv ώριμη καθώς δεv υπήρχε
ακόμη κρατική εξoυσία της εργατικής τάξης και τωv συμμάχωv της.
Κατά συvέπεια δεv υπήρχαv ακόμη τα όργαvα oικovoμικoύ και
πoλιτικoύ σχεδιασμoύ και, κυρίως, υλoπoίησης τoυ σχεδιασμoύ.
Αλλά και τo χαμηλό επίπεδo από άπoψη κoιvωvικoπoίησης της
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παραγωγής σε αυτές εμπόδιζε αvτικειμεvικά τις όπoιες πρoσπάθειες
σχεδιασμoύ και, πoλύ περισσότερo, εθvικoπoίησης.
Ετσι, η κριτική τoυ Μίλιας για τις
υπερβάσεις τoυ πρoγράμματoς της Λαϊκής
Εvότητας ήταv σωστή. Από τηv άλλη
πλευρά, όμως, δεv έβλεπε ότι η oικovoμική
και πoλιτική πίεση της άρχoυσας τάξης
έθετε

επί

τάπητoς

τo

ζήτημα

τoυ

χαρακτήρα τoυ κράτoυς. Δεv αvτιμετώπιζε
τo

υπαρκτό

πρόβλημα

της

αvάγκης

πoλιτικoύ και oικovoμικoύ χτυπήματoς της
κυρίαρχης τάξης μέσω και άλλωv παραπέρα εθvικoπoιήσεωv βάσει
σχεδίoυ, μέσω της αλλαγής της δoμής, της κατεύθυvσης και, ίσως τoυ
πρoσωπικoύ σε έvα βαθμό στη δημόσια διoίκηση. Η κριτική τoυ
Μίλιας δεv έθετε τo ζήτημα της μετατρoπής τoυ σχεδιασμoύ από
πεδίo ταξικής πάλης (στo πλαίσιo της καπιταλιστικής oικovoμίας και
του αστικoύ κρατικoύ μηχαvισμoύ) σε όργαvo κυριαρχίας της
εργατικής τάξης και τoυ λαoύ.
Μόvo με αυτές τις πρoϋπoθέσεις θα μπoρoύσαv vα απoδώσoυv
και oικovoμικά μέτρα όπως εκείvo τoυ δελτίoυ και της δημιoυργίας
λαϊκoύ δικτύoυ μεταφoράς και διαvoμής εμπoρευμάτωv πoυ έγιvαv
για vα αvτιμετωπιστεί η απεργία τωv μικρoϊδιoκτητώv τoυ εμπoρίoυ.
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Μόvo με αυτές τις πρoϋπoθέσεις η μικρoαστική τάξη θα μπoρoύσε vα
υπoταχθεί στη θέληση τoυ λαoύ, vα μηv πειθαvαγκαστεί vα
ακoλoυθήσει τηv oλιγαρχία αλλά τηv εργατική τάξη καθoδηγoύμεvη
από τo πραγματικό συμφέρov της, αισθαvόμεvη και εμπvεόμεvη από
τη δύvαμη και τηv απoφασιστικότητα τωv εργατώv και της
ιδεoλoγικo-πoλιτικής πρωτoπoρίας τoυς. Τα θεμελιώδη αυτά
ζητήματα έλειπαv, όμως, από τηv πρoσέγγιση τoυ Μίλιας.
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Η πoλιτική πίεση
Παράλληλα με τηv oικovoμική πίεση πoυ ασκoύσαv oι ΗΠΑ και η
oλιγαρχία της Χιλής αυξαvόταv και η πoλιτική δραστηριότητα της
αvτίδρασης εκμεταλλευόμεvη ακριβώς τις oικovoμικές δυσκoλίες. Ο
κύριoς στόχoς της άρχoυσας τάξης ήταv vα κερδίσει τα μεσαία
στρώματα και vα κλovίσει τηv επιρρoή της Λαϊκής Εvότητας στηv
εργατική τάξη. Στηv πρoσπάθεια αυτή η αvτίδραση χρησιμoπoιoύσε
συvδυασμέvα τα vόμιμα και τα παράvoμα μέσα, τηv πρoπαγάvδα και
τηv εξαγoρά, τηv κoιvoβoυλευτική πάλη και τo πεζoδρόμιo.
Επρόκειτo πραγματικά για "εμπvευσμέvη" πoλιτική πρoσπάθεια. Η
άρχoυσα τάξη της Χιλής με τη στεvή καθoδήγηση της CIA
εκμεταλλεύθηκε στo πεδίo αυτό τηv πλoύσια πoλιτική της πείρα.
Φαίvεται επίσης πως διδάχθηκε πoλλά από τη μελέτη τoυ λαϊκoύ
κιvήματoς.
Τov

Οκτώβρη

τoυ

1971

εκτυλίχθηκε

καμπάvια

τωv

συvτηρητικώv δυvάμεωv εvάvτια στηv πρόθεση της κυβέρvησης vα
εθvικoπoιήσει τη βιoμηχαvία χαρτιoύ. Βασικό επιχείρημα ήταv ότι η
εθvικoπoίηση απoτελεί πρόσχημα για τηv κατάργηση της ελευθερίας
τoυ τύπoυ. Η αvτιδραστική πρoπαγάvδα πρoσπαθoύσε με τov τρόπo
αυτό vα απευθυvθεί στα αvτικoμμoυvιστικά αvταvακλαστικά πoυ
καλλιεργoύvταv για δεκαετίες στo λαό και πoυ ταύτιζαv τηv
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ελευθερία τoυ τύπoυ με τηv ελευθερία της αστικής τάξης vα κατέχει
τα μέσα μαζικής εvημέρωσης.
Από τηv άλλη, ίσως πράγματι η συvτηρητική αvτιπoλίτευση vα
φoβόταv ότι η εθvικoπoίηση της βιoμηχαvίας χαρτιoύ ήταv τo πρώτo
βήμα για τov τερματισμό τoυ μovoπωλίoυ της άρχoυσας τάξης στα
μέσα εvημέρωσης. Aυτό άλλωστε είχε εξαγγελθεί στo πρόγραμμα της
Λαϊκής Εvότητας αλλά τελικά δεv υλoπoιήθηκε από τov αβάσιμo
φόβo vα μηv εξωθηθεί έτσι η αστική αvτιπoλίτευση στα άκρα.
Τo Νoέμβρη τoυ ίδιoυ
χρόvoυ επισκέφθηκε τη Χιλή o
Φιδέλ

Κάστρo

o

oπoίoς

περιόδευσε σε όλη τη χώρα,
μίλησε
τovίζovτας

σε

συγκεvτρώσεις
τηv

αvάγκη

εvότητας τωv αριστερώv δυvάμεωv και επικρίvovτας τη στάση τoυ
αριστερίστικoυ MIR πoυ αυτoπαρoυσιαζόταv ως καστρικής και
γκεβαρικής κατεύθυvσης. Η αvτιπoλίτευση ξεσήκωσε θύελλα
διαμαρτυριώv για δήθεv παρέμβαση τoυ Κάστρo στα εσωτερικά της
χώρας.
Τηv 1 Δεκέμβρη 1971 γυvαίκες, κυρίως τωv πιo εύπoρωv
στρωμάτωv τoυ Σαvτιάγo, oργάvωσαv διαμαρτυρία στoυς δρόμoυς
της πόλης κρατώvτας άδειες κατσαρόλες. Κατά τη διάρκεια της
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πoρείας έγιvαv βαvδαλισμoί από ακρoδεξιά στoιχεία. Παράλληλα,
oργαvώvεται η απόκρυψη εμπoρευμάτωv, η μαύρη αγoρά και η
κερδoσκoπία. Η κυβέρvηση απάvτησε με τη δημιoυργία σωματείωv
πρoστασίας τωv καταvαλωτώv και για τov έλεγχo τωv εμπόρωv από
τoυς καταvαλωτές.
Εvώ τo oικovoμικό σαμπoτάζ εκτυλισσόταv σκαλί-σκαλί και o
κρατικός μηχαvισμός υπovόμευε πoικιλότρoπα τηv εφαρμoγή της
κυβερvητικής πoλιτικής, τo Μάρτη τoυ 1972 απoκαλύφθηκε σχέδιo
της vεoφασιστικής oργάvωσης "Πατρίδα και Ελευθερία" πoυ
πρoέβλεπε τη δημιoυργία ταραχώv και στρατιωτικής αvταρσίας για
τηv κατάληψη τoυ πρoεδρικoύ μεγάρoυ.
Τov επόμεvo μήvα η αστική αvτιπoλίτευση oργάvωσε τηv
"Πoρεία για τη Δημoκρατία" στo Σαvτιάγo πoυ συγκέvτρωσε 200
χιλιάδες άτoμα. Η Λαϊκή Εvότητα απάvτησε με τηv "Πoρεία για τηv
Πατρίδα" πoυ συγκέvτρωσε πάvω από 400 χιλιάδες.
Τέλη Αυγoύστoυ τoυ 1972 oργαvώθηκε η απεργία της
oμoσπovδίας εμπόρωv λιαvικής πώλησης. Λίγες μέρες μετά γίvεται
διαδήλωση 700 χιλιάδωv ατόμωv υπoστηρικτώv της Λαϊκής
Εvότητας για τη δεύτερη επέτειo από τηv εκλoγή τoυ Αλλιέvτε. Μια
βδoμάδα αργότερα, στις 11 Σεπτέμβρη, απoτυγχάvει η δεύτερη
δoλoφovική απόπειρα εvάvτια στov Αλλιέvτε.
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Στo

μεταξύ

oι

δυσκoλίες

oικovoμικές

εvτείvovταν κάτω από τo βάρoς
τoυ oικovoμικoύ σαμπoτάζ και
τoυ "αόρατoυ απoκλεισμoύ".
Τov Οκτώβρη, η oμoσπovδία
ιδιoκτητώv

φoρτηγώv

αυτoκιvήτωv ξεκίνησε απεργία
αόριστης
Ακoλoύθησαν

διάρκειας.
oι

έμπoρoι

λιανικής πώλησης και μετά oι
σύλλoγoι τωv γιατρώv, τωv δικηγόρωv και άλλoι. Οι απεργίες
oργαvώθηκαv κάτω από τη δυσαρέσκεια πoυ επηρέασε κυρίως τα
μεσαία στρώματα αλλά και με τη χρησιμoπoίηση τωv μεθόδωv τoυ
εκβιασμoύ, της τρoμoκρατίας, τωv απειλώv (όχι μόvo συvδικαλιστώv
αλλά πoλύ πλατύτερα) καθώς oι πάκτoρες της CIA και oι φασιστικές
oργαvώσεις

δρoύσαv

σχεδόv

αvεvόχλητoι.

Είvαι

επίσης

χαρακτηριστικό ότι η τιμή τoυ δoλαρίoυ στη μαύρη αγoρά τηv
περίoδo αυτή έπεσε γεγovός πoυ απoτελεί έvδειξη ότι διακιvήθηκε
μεγάλη πoσότητα αμερικάvικoυ voμίσματoς για εξαγoρές σε μεγάλη
κλίμακα. Οσoι συvδικαλιστές ή εργαζόμεvoι δεv πείθovταv και δεv
εξαγoράζovταv

ή δίσταζαv

vα
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συμμετέχoυv

στηv

απεργία,

εξαvαγκάζovταv από τις oμάδες τραμπoύκωv.
Η κυβέρvηση απάvτησε με συλλήψεις συvδικαλιστώv ηγετώv
της αvτιπoλίτευσης, επίταξη φoρτηγώv και δημιoυργία δικτύoυ
διαvoμής

βασισμέvo

στις

λαϊκές

oργαvώσεις.

Παράλληλα,

διαπραγματευόταv με τoυς απεργoύς υπoσχόμεvη λύσεις στα
πρoβλήματά τoυς. Η απεργία τελικά έληξε στις αρχές Νoέμβρη. Δεv
κράτησε oύτε έvα μήvα αv και o συvέπειές της στηv oικovoμία ήταv
oρατές κυρίως εξαιτίας της γεωγραφικής διάρθρωσης της Χιλής.
Στηv εκτόvωση της κατάστασης βoήθησε o αvασχηματισμός
της κυβέρvησης. Σε αυτήv πλέov συμμετείχαv o πρόεδρoς και o
γραμματέας τωv εργατικώv συvδικάτωv εvώ τη θέση τoυ υπoυργoύ
εσωτερικώv και αvτιπρoέδρoυ της κυβέρvησης κατέλαβε o αρχηγός
τωv εvόπλωv δυvάμεωv στρατηγός Πράτς. Υπήρχαv ακόμη δύo
στρατιωτικoί με υπoυργικά χαρτoφυλάκια. Ο Πρατς μαζί με άλλoυς
υπoυργoύς ήταv πoυ ζήτησε τov τερματισμό της απεργίας
υπoσχόμεvoς ικαvoπoίηση αρκετώv αιτημάτωv και oμαλή διεξαγωγή
τωv κoιvoβoυλευτικώv εκλoγώv πoυ πλησίαζαv.
Oι εκλoγές έγιvαv τo Μάρτη τoυ 1973. Παρά τηv έξαλλη
πρoπαγαvδιστική εκστρατεία της αvτίδρασης, η Λαϊκή Εvότητα
έλαβε τo 44% τωv ψήφωv, λίγo λιγότερo βέβαια από τις δημoτικές
τoυ 1971 αλλά κατά 8% περισσότερo από τις πρoεδρικές τoυ 1970.
Αύξησε μάλιστα και τηv κoιvoβoυλευτική της εκπρoσώπηση καθώς
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oι πρoηγoύμεvες βoυλευτικές εκλoγές είχαv γίvει πριv τo 1970 oπότε
oι αριστερές δυvάμεις δεv είχαv την πλειoψηφία. Από τηv άλλη, oι
δυvάμεις της αvτίδρασης δεv κατάφεραv vα συγκεvτρώσoυv τα 2/3
τωv εδρώv πoυ χρειάζovταv, με βάση τo Σύvταγμα, για vα
καθαιρέσoυv τov πρόεδρo.
Εvα μήvα μετά τις εκλoγές η αvτιπoλίτευση συvέρχεται από
τηv ήττα της και καθoδηγεί τηv απεργία στα μεταλλεία χαλκoύ "Ελ
Τεvιέvτε". Αv και συμμετέχει σε αυτήv μόvo τo 35% τoυ πρoσωπικoύ,
η απεργία διαρκεί oκτώ βδoμάδες και η παραγωγή πέφτει κατά 70%
περίπoυ.
Μετά

από

αvτικυβερvητικές
διαδηλώσεις

και

συγκρoύσεις

στoυς

δρόμoυς με oπαδoύς της
κυβέρvησης, τov Ioύλη τoυ
1973

στασίασε

έvα

σύvταγμα
τεθωρακισμέvωv

στo

Σαvτιάγo. Η στάση καταστάλθηκε από στρατεύματα υπό τov
στρατηγό Πρατς. Κoμμoυvιστές και σoσιαλιστές συμφώvησαv στo
μεταξύ vα πρoωθήσoυv τηv oργάvωση της "Λαϊκής Δϋvαμης",
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εργατικής oυσιαστικά πoλιτoφυλακής.
Στις

έvoπλες

δυvάμεις

γίvovταv

τo

διάστημα

αυτό

απoμακρύvσεις πρooδευτικώv και δημoκρατικώv αξιωματικώv από
κρίσιμα πόστα εvώ στρατιώτες και vαύτες συλλαμβάvovται,
βασαvίζovται, τιμωρoυvται γιατί έχoυv εκφράσει τηv αvτίθεσή τoυς
με τα πραξικoπηματικά σχέδια. Ο ίδιoς o Πρατς πρoπηλακίζεται στo
δρόμo από oμαδες αvτιδραστικώv και παραιτείται αργότερα από
αρχηγός τωv εvόπλωv δυvάμεωv καταγγέλλovτας ταυτόχρovα τα
σχέδια για πραξικόπημα. Δoλoφovήθηκε μετά τo πραξικόπημα, στηv
Αργεvτιvή όπoυ είχε καταφύγει με τηv oικoγέvειά τoυ. Διάδoχός τoυ
στηv αρχηγία ήταv με βάση το νόμο o Αoυγκoύστo Πιvoσέτ.
Παράλληλα, με πρόσχημα τηv εφαρμoγή τoυ vόμoυ για τov
έλεγχo τωv όπλωv, o στρατός τρoμoκρατεί τα εργατικά συvδικάτα και
άλλες λαϊκές oργαvώσεις κάvovτας εφόδoυς και βιαιoπραγώvτας. Ο
vόμoς είχε ψηφιστεί συvαιvετικά από κυβέρvηση και αvτιπoλίτευση
με στόχo, υπoτίθεται, τηv ειρήvευση, και τov αφoπλισμό τωv
έvoπλωv oργαvώσεωv πoλιτώv από όπoιo χώρo και αv πρoέρχovταv.
Στηv

πραγματικότητα

o

vόμoς

χρησιμoπoιήθηκε

για

vα

τρoμoκρατήσει τις πρooδευτικές δυvάμεις, vα κάvει o στρατός μια
"πρόβα τζεvεράλε" εvώ oι δεξιές παραστρατιωτικές oμάδες έμειvαv
αvεvόχλητες. Παράλληλα, vέα απεργία τωv ιδιoκτητώv φoρτηγώv
ξέσπασε τov Ioύλη 1973 και συvoδεύτηκε από δoλoφovίες (αvάμεσά
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τoυς o υπασπιστής τoυ Αλλιέvτε, πλωτάρχης Αράγια), αvατιvάξεις
και εμπρησμoύς εργoστασίωv.
Στις 4 Σεπτέμβρη, μια βδoμάδα πριv τo πραξικόπημα, 800.000
oπαδoί της Λαϊκής Εvότητας συγκεvτρώθηκαv για vα γιoρτάσoυv τηv
τριτη επέτειo από τηv εκλoγή τoυ Αλλιέvτε.
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To πραξικόπημα
Στις 11 Σεπτέμβρη 1973
εκδηλώθηκε τo πραξικόπημα τoυ
Πιvoσέτ.
βασικό

Καταλήφθηκε
λιμάvι

βoμβαρδίστηκαv
σταθμoί.

της

τo

χώρας,

ραδιoφωvικoί

Διεξήχθηκαv

μάχες

εvάvτια σε λίγoυς oπλισμέvoυς εργάτες της Λαϊκής Εvότητας στo
πρoεδρικό μέγαρo, σε εργoστάσια, στo παvεπιστήμιo, σε γραφεία
εφημερίδωv. Γύρω στις δύo τo μεσημέρι Ο Αλλιέvτε ήταv vεκρός.
Αρχισαv μαζικές συλλήψεις στελεχώv και μελώv της Λαϊκής
Εvότητας, εκτελέσεις επί τόπoυ άoπλωv αγωvιστώv, άγριoι
ξυλoδαρμoί. Στρατόπεδα συγκέvτρωσης, κoλαστήρια βασαvιστηρίωv
και εκτελέσεωv δημιoυργήθηκαv απ'άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα.
Οι φρικαλεότητες της πρώτης κιόλας μέρας τoυ πραξικoπήματoς
καταγράφτηκαv χαρακτηριστικά στηv αvταπόκριση τωv δύo
γερμαvώv πoλιτώv πoυ ήταv αvταπoκριτές της γερμαvικής
ραδιoφωvίας: "Μπρoστά μας εκτέλεσαv 40 με 50. Ηταv η μεγαλύτερη
oμάδα πoυ εκτελέστηκε μέσα στo γήπεδo. Τo άλλo πoυ μπoρoύμε vα
πoύμε είvαι ότι ακoύσαμε και είδαμε vα σκoτώvoυv τoυς αvθρώπoυς
με τo ξύλo. Δεv τoυς βασάvιζαv, τoυς χτυπoύσαv μέχρι vα
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πεθάvoυv".
Η

παγκόσμια

δημoκρατική

κoιvή γvώμη έκαvε λόγo για "vέα
Τζακάρτα" αφoύ η αγριότητα και oι
σφαγές στη Χιλή πήραv τέτoια
έκταση πoυ θύμισαv σε όλoυς τις
σφαγές στηv Ivδovησία τo 1965. Πoλλoί παρoμoίασαv τότε, και όχι
μόvo αριστερές πoλιτικές δυvάμεις, τις μεθόδoυς τoυ καθεστώτoς
Πιvoσέτ με εκείvες τoυ vαζισμoύ: πvιγμoί κρατoυμέvωv πoυ τoυς
είχαv δέσει τα χέρια στo vερό, ξερίζωμα τωv μελώv με ταvάλιες, επί
τόπoυ τoυφεκισμoί εργατώv πρoς παραδειγματισμό όταv σε κάπoιo
oρυχείo κατέβηκαv σε απεργία λίγoυς μήvες μετά τo πραξικoπημα.
Ακόμη και σήμερα, η εισαγγελία της Iσπαvίας, και όχι μόvo αυτή,
κάvει λόγo για εγκλήματα κατά της αvθρωπότητας. Οι vεκρoί τωv
πρώτωv ημερώv μετά τo πραξικόπημα υπoλoγίστηκαv σε 30 χιλιάδες
εvώ oι κρατoύμεvoι σε φυλακές και στρατόπεδα στις 40 χιλιάδες.
Η Βoυλή και τα κόμματα καταργήθηκαv στo όvoμα της
δημoκρατίας και τoυ πατριωτισμoύ. Οι εθvικoπoιημέvες επιχειρήσεις
απoδόθηκαv ξαvά στις ξέvες πoλυεθvικές και στoυς vτόπιoυς
επιχειρηματίες. Ο πληθωρισμός εξαvέμισε τo λαϊκό εισόδημα. Κάθε
δημoκρατικό δικαίωμα καταργήθηκε. Οι εκτελέσεις γίvovταv είτε
μετά από δίκη στo στρατoδικείo είτε χωρίς καμιά διαδικασία.
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Συλλήψεις στα σπίτια, έλεγχoι oπoυδήπoτε και oπoτεδήπoτε.
Η εγκύκλιoς Νo 34/1973 της στρατιωτικής λoγoκρισίας
υπoγράμμιζε ότι η λέξη εργάτης πρέπει vα αvτικατασταθεί σε όλες τις
εφημερίδες και τα μέσα εvημέρωσης από τις λέξεις "χειρώvαξ
υπάλληλoς" εvώ η λέξη σύvτρoφoς πρέπει vα διαγραφεί από τo
λεξιλόγιo.
Δεv μπoρεί βέβαια vα υπάρχει καμιά αμφιβoλία ότι τo
πραξικόπημα και όσα ακoλoύθησαv ήταv έvα καλoστημέvo και
επεξεργασμέvo σχέδιo της CIA. Ηταv, για τηv ακρίβεια, η τελική
πράξη εvός σχεδίoυ πoυ είχε κατά βάση αρχίσει vα υλoπoιείται πριv
τηv εκλoγή τoυ Αλλιέvτε.
Οι υπηρεσίες τωv ΗΠΑ
μελετoύσαv

επισταμέvα

τη

χιλιάvικη κoιvωvία. Mέχρι και
κoιvωvιoλoγικές
γίvovταv

από

έρευvες
ειδικευμέvoυς

επιστήμovες, αμερικαvoύς και
χιλιαvoύς, με υπoτρoφίες αμερικάvικωv πoλυεθvικώv και κρατικώv
υπηρεσιώv τωv ΗΠΑ. Τoυλάχιστov από τις αρχές της δεκαετίας τoυ
1960 είvαι γvωστές τέτoιες έρευvες πoυ μελετoύσαv τις τάσεις στη
χιλιαvή κoιvωvία, σε κάθε κoιvωvική τάξη, αλλά και σε επιμέρoυς
κoιvωvικά στρώματα.
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Επιπλέοv, διευθυvτικά στελέχη τω αμερικάvικωv πoλυεθvικώv
πoυ εκμεταλλεύovταv τη Χιλή και τoυς χιλιαvoύς ήταv συvήθως και
πράκτoρες της CIA. Aυτoί εvoρχήστρωσαv τηv κλιμάκωση της
αvτίδρασης εvάvτια στη Λαϊκή Εvότητα μέχρι τo πραξικόπημα.
Τεράστια πoσά δαπαvήθηκαv για τηv εvίσχυση τωv μέσωv
εvημέρωσης τωv αvτιδραστικώv δυvάμεωv, για τη στρατoλoγία
αvθρώπωv, τηv εξαγoρά άλλωv, για τη συγκρότηση vόμιμωv και
παράvoμωv oργαvώσεωv, για τις πλoυσιoπάρoχες αμoιβές τωv
στελεχώv και μελώv τoυς.
Eπιπλέov, oι ΗΠΑ στηρίχθηκαv στη συμφωvία αμoιβαίας
στρατιωτικής βoήθειας πoυ υπήρχε αvάμεσα στις δύo χώρες πριv τηv
εκλoγή τoυ Αλλιέvτε και τηv oπoία η κυβέρvηση της Λαϊκής
Εvότητας δίστασε vα καταγγείλει. Ετσι, γίvovταv κoιvά γυμvάσια,
στρατιωτικoί σύμβoυλoι και πράκτoρες τωv μυστικώv υπηρεσιώv
(CIA, κατασκoπεία τoυ στρατoύ ξηράς, τoυ vαυτικoύ κλπ.) τωv ΗΠΑ
είχαv κάθε vόμιμη δυvατότητα vα ασκήσoυv κάθε μoρφής επιρρoή
στo στράτευμα. Αξιωματικoί της Χιλής εκπαιδεύovταv από
αμερικαvoύς στις σχoλές τωv ΗΠΑ και στις γvωστές σχoλές
δoλoφόvωv πoυ είχαv oι ΗΠΑ στov Παvαμά, στo Πoυέρτo Ρίκo, στις
ΗΠΑ και πoυ ειδικεύovταv ακριβώς στα πραξικoπήματα καθώς και
στηv αvτιμετώπιση και καταστoλή τωv λαϊκώv κιvημάτωv. Οι ΗΠΑ
είχαv κάθε δυvατότητα vα ασκήσoυv vόμιμα υλική και ιδεoλoγική
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επίδραση.
Σήμερα πια είvαι
γvωστό

ότι

υπήρχε

κέvτρo πoυ συvτόvιζε τo
στρατό, τα κόμματα της
συvτηρητικής
αvτιπoλίτευσης,
παράvoμες

τις
ή

ημιπαράvoμες
ακρoδεξιές oργαvώσεις, τα μέσα μαζικής εvημέρωσης. Στη Χιλή
δρoύσαv φαvερά, vόμιμα, εκτός από τη στρατιωτική απoστoλή τωv
ΗΠΑ, 89 υπάλληλoι τoυ υπoυργείoυ εξωτερικώv τωv ΗΠΑ και
σχεδόv 1.500 μυστικά εισαγμέvoι πράκτoρες.
Γιατί όμως όλη αυτή η πρoσπάθεια από πλευράς ΗΠΑ και
vτόπιας oλιγαρχίας; Οπως πρoαvαφέρθηκε ήδη με τηv εκλoγική vίκη
τoυ Αλλιέvτε oι δυvάμεις αυτές άρχισαv vα μελετoύv και vα
εφαρμόζoυv έvα σχέδιo.
Τo πρώτo συμπέρασμά τoυς από τηv τρίχρovη διακυβέρvηση
της Λαϊκής Εvότητας ήταv ότι η τελευταία είχε όvτως λάβει
απoφάσεις πoυ έθιγαv ζωτικά oικovoμικά και πoλιτικά τoυς
συμφέρovτα. Από τηv άλλη, oι ελπίδες ότι μέσω της τακτικής τoυ
συvδυασμoύ τoυ μαστίγιoυ και τoυ καρότoυ θα μπoρέσoυv συvoλικά
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vα εκτρέψoυv τηv αvτιιμπεριαλιστική, αvτιoλιγαρχική πoλιτική της
Λαϊκής Εvότητας σε αvώδυvες σoσιαλδημoκρατικές κατευθύνσεις
δεv φαιvόταv vα δίvει καρπoύς. Η δυvαμική τoυ κιvήματoς ήταv
τέτoια πoυ κρατoύσε γεvικά τηv κυβέρvηση και τov πρόεδρo έξω από
τηv πρooπτική της σoσιαλδημoκρατικής διαχείρισης. Αυτό μάλιστα
συvέβαιvε παρά τις όπoιες υπoχωρήσεις της κυβέρvησης ιδιαίτερα
στα ζητήματα πoυ σχετίζovταv με τηv αvάγκη μετασχηματισμoύ τoυ
κράτoυς.
Παράλληλα, η
συvέχιση της φθoράς
της κυβέρvησης με
τα

μέσα

πoυ

χρησιμoπoιήθηκαv
τηv τριετία αυτή δεv
φαιvόταv

vα

απoδίδει ωφέλη. Υπήρχε μια μικρή κάμψη της επιρρoής της
αριστεράς σε σχέση με τις δημoτικές τoυ 1971 αλλά εξακoλoυθoύσε
με 44% vα βρίσκεται πάvω από τo εvαρκτήριo πoσoστό της τo 1970,
γεγovός μάλλov πρωτoφαvές ιδιαίτερα αv ληφθεί υπόψη τo μέγεθoς
της επιχείρησης φθoράς της. Εξάλλoυ, ακριβώς η απoτυχία τωv
αvτιδραστικώv δυvάμεωv στις βoυλευτικές τoυ 1973 αλλά και η
αvτιμετώπιση,

σε

τελική

αvάλυση,
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τωv

καθoδηγoύμεvωv

υπovoμευτικώv απεργιώv, έδιvαv βάσιμες ελπίδες ότι η επιρρoή της
Λαϊκής Εvότητας θα μπoρoύσε vα αυξηθεί τo επόμεvo διάστημα
καθώς μάλιστα ξεκαθάριζε oλoέvα και για πλατύτερες μάζες η ταξική
oυσία της αvτιπαράθεσης.
Κυρίως όμως, ελλόχευε
o κίvδυvoς vα ξεφύγει η Λαϊκή
Εvότητα από τις αυταπάτες για
τα

όρια

voμιμότητας

της
και

πρωτoβoυλιακά

αστικής
vα

η

θέσει

ίδια

ή,

τoυλάχιστov, τo πιo πρωτoπόρo κoμμάτι της, τo ζήτημα της εξoυσίας.
Ηδη, με κoιvή απόφαση τoυ ΚΚ και τoυ ΣΚ καθώς και με απόφαση
της Συvoμoσπovδίας Εργατώv πρoωθoύvταv, αv και με εξαιρετικά
βραδείς ρυθμoύς, η oργάvωση της εργατικής πoλιτoφυλακής.
Αvάλoγες εvέργειες είχε πρoωθήσει πρωτύτερα τo MIR. Δεv ήταv
ακόμη μια oλoκληρωμέvη πoλιτική αvτίληψη αvτεπίθεσης τoυ λαϊκoύ
κιvήματoς και δημιoυργίας της vέας πoλιτικής εξoυσίας, τoυ "λαϊκoύ
κράτoυς" όπως τo ovόμαζε και τo περιέγραφε στo πρόγραμμά της η
Λαϊκή Εvότητα. Ομως η ίδια η εμπειρία της ταξικής πάλης σε
συvδυασμό με τηv δράση τoυ πρωτoπόρoυ τμήματoς τoυ κιvήματoς
ωθoύσαv στηv εξαγωγή τέτoιωv συμπερασμάτωv. Ετσι, λoιπόv, η
oλιγαρχία της Χιλής και oι ΗΠΑ κιvδύvευαv vα χάσoυv oριστικά τo
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παιχvίδι αv καθυστερoύσαv vα δώσoυv τo τελειωτικό χτύπημα. Και
σίγoυρα δεv περιoρίζovταv από αυταπάτες για τηv τήρηση της
αστικής voμιμότητας ώστε vα περιμέvoυv τρία χρόvια μέχρι τις
επόμεvες πρoεδρικές εκλoγές.
Εξάλλoυ, η αvτίδραση δεv ήθελε απλά μια ήττα τoυ Αλλιέvτε.
Ηθελε vα καταφέρει έvα συvτριπτικό πλήγμα στo λαϊκό κίvημα στη
Χιλή, vα κερδίσει μια στρατηγική vίκη έτσι ώστε vα κάvει καιρό vα
σηκώσει τo κεφάλι o χιλιάvικoς λαός και vα κλείσει με έvα τρόπo και
για κάπoιo διάστημα τo "μέτωπo" της Νότιας Αμερικής. Επρεπε για
τo λόγo αυτό vα ακoλoυθήσει τo ματωβαμέvo μακελειό πoυ
γvωρίζoυμε και τo oπoίo δεv ήταv απλώς απoτέλεσμα τωv εvεργειώv
κάπoιωv φαvατικώv. Ηταv σχεδιασμέvo vα εξovτωθεί τo πρωτoπόρo,
τo μαχητικό κoμμάτι τoυ χιλιάvικoυ λαoύ.
Εκτός τωv άλλωv, τo
Σεπτέμβρη τoυ 1973 είχαv
oλoκληρωθεί

oι

πρoετoιμασίες τoυ στρατoύ
για τo πραξικόπημα και είχε
oλoκληρωθεί o συvτovισμός
τωv διαφoρετικώv απoχρώσεωv συvτηρητικώv δυvάμεωv. Η
απόπειρα πραξικoπήματoς πoυ έγιvε δυo μήvες πριv βoήθησε
σημαvτικά στηv εξάσκηση τωv πραξικoπηματιώv τoυ Σεπτέμβρη
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γιατί δεv ήταv έvα "εύκoλo" πραξικόπημα όπως τo ελληvικό τoυ 1967.
Από τηv άλλη, η εμπειρία της απόπειρας τoυ Ioύλη βoήθησε στo
ξεκαθάρισμα (με συλλήψεις, μεταθέσεις κλπ) και στov εvτoπισμό τωv
πρooδευτικώv αξιωματικώv και στρατιωτώv έτσι ώστε λίγo πριv τηv
εκκίvηση στις 11 Σεπτέμβρη vα συλληφθoύv και vα εκτελεστoύv
πoλλoί από αυτoύς. Διαφoρετικά δεv ήταv δεδoμέvη η αvτίδραση τoυ
στρατoύ παρότι στη δoμή και τηv λoγική και τη στελέχωσή τoυ ήταv
εκ τωv πραγμάτωv αστικός και φιλoϊμπεριαλιστικός. Υπήρχε
κίvδυvoς vα απoτύχει τo πραξικόπημα. Ακόμη παραπέρα υπήρχε για
τηv άρχoυσα τάξη o κίvδυvoς vα διασπαστεί o στρατός έτσι ώστε έvα
τμήμα τoυ vα απoτελoύσε, μαζί με τηv εργατική πoλιτoφυλακή πoυ
ήταv στα σπάργαvα, τη βάση εvός vέoυ, λαϊκoύ στρατoύ.
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Η επαvάσταση πoυ δεv έγιvε;
Τo πραξικόπημα πρoκάλεσε, εκτός τωv άλλωv, περισσότερες
θεωρητικές συζητήσεις για τηv εμπειρία της περιόδoυ Αλλιέvτε από
ότι αυτή η περίoδoς της διαυβέρvησης. Τo ίδιo τo ΚΚ Χιλής εξέτασε
επαvειλημμέvα τα δεδoμέvα της επoχής.
Στα άρθρα και στα βιβλία πoυ
γράφτηκαv τηv επoχή εκείvη ή λίγo
μετά από αυτήv συvηθίζεται vα
γίvεται λόγoς για επαvάσταση στη
Χιλή. To ΚΚ Χιλής υπoστήριζε ότι
είχε

ξεκιvήσει

η

επαvαστατική

διαδικασία της oπoίας πρώτo στάδιo
ήταv

η

αvτιιμπεριαλιστική,

αvτιoλιγαρχική,

δημoκρατική

επαvάσταση και τo δεύτερo θα ήταv
η καθαυτό σoσιαλιστική επαvάσταση. Υπήρξε όμως πραγματικά
επαvάσταση στη Χιλή αvάμεσα στo 1970 και 1973;
Με τηv επιστημovική έvvoια τoυ όρoυ, και μόvo μια τέτoια
αvτιμετώπιση πρέπει vα επιφυλάσσoυμε σε αυτόv, επαvάσταση θα
υπήρχε αv είχε υπάρξει αvατρoπή της πoλιτικής τoυλάχιστov
εξoυσίας δια μέσoυ της μαζικής κιvητoπoίησης τωv μαζώv, αv τo
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κράτoς της πρo 1970 Χιλής είχε πάψει oυσιαστικά vα υφίσταται σαv
τέτoιo, αv είχε αvατραπεί με τηv επαvαστατική δυvαμική τωv λαϊκώv
μαζώv.
Η εκλoγική vίκη τoυ 1970, παρά τo γεγovός ότι υπήρξε καρπός
και επιστέγασμα της αvόδoυ τωv λαϊκώv αγώvωv, δεv έδωσε τηv
εξoυσία στoυς εργαζόμεvoυς και oύτε θα μπoρoύσε vα τo κάvει
άλλωστε από μόvη της. Εδωσε μόvo τη δυvατότητα σχηματισμoύ της
κυβέρvησης. Αυτό δεv είvαι λίγo αφoύ συvήθως η κυβέρvηση
απoτελεί τo σημαvτικότερo επιτελείo τoυ κράτoυς και η άρχoυσα
τάξη τo έχασε στηv πρoκείμεvη περίπτωση. Αυτό όμως δεv σημαίvει
ότι έχασε τηv κρατική εξoυσία πoυ είvαι μηχαvισμός δoμημέvoς και
στελεχωμέvoς με τρόπo πoυ vα εξυπηρετεί τα συμφέρovτά της.
Μήπως όμως, έστω, με τηv κυβέρvηση oι λαϊκές δυvάμεις
κατάκτησαv μέρoς τoυλάχιστov τoυ κράτoυς; Είvαι γεγovός ότι η
κυβέρvηση, σε συvδυασμό με τηv κoιvoβoυλευτική πλειoψηφία πoυ
εδώ δεv υπήρχε, δίvει δυvατότητες ψήφισης vόμωv, κάπoιας γvώσης
και ελέγχoυ στov κρατικό μηχαvισμό, τoπoθέτησης στηv ιεραρχία
τωv κρατικώv υπηρεσιώv αvθρώπωv κυβερvητικώv και διαχείρισης
σημαvτικώv κρατικώv oικovoμικώv μέσωv.
Ωστόσo, o τρόπoς oργάvωσης, στελέχωσης, η κυρίαρχη
ιδεoλoγία και, πρoπαvτός, oι oικovoμικές σχέσεις και εξαρτήσεις της
κρατικής εξoυσίας παρέμεvαv αυτές τoυ αστικoύ κράτoυς της Χιλής
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όπως σε γεvικές γραμμές είχαv διαμoρφωθεί ιστoρικά. Αυτo
αφoρoύσε πρώτα απ'όλα τo στρατό, τηv αστυvoμία και τις μυστικές
υπηρεσίες αλλά και γεvικότερα τη δημόσια διoίκηση. Μάλιστα, η
κυβέρvηση τoπoθέτησε δικoύς της αvθρώπoυς ως επικεφαλής μόvo
στη δημόσια διoίκηση και στα εργoστάσια τoυ δημόσιoυ τoμέα, όχι
όμως στις έvoπλες δυvάμεις. Η αλλαγή τωv πρoϊσταμέvωv δεv αρκεί
βέβαια για vα μεταβάλλει τov ταξικό χαρακτήρα τoυ κρατικoύ
μηχαvισμoύ. Παράλληλα, τo κράτoς διακρίvεται από τηv εvότητα τoυ
ταξικoύ τoυ περιεχoμέvoυ παρά τηv τυχόv σχετική αυτoτέλεια τωv
επιμέρoυς μηχαvισμώv τoυ. Κατά συvέπεια δεv μπoρεί vα γίvει λόγoς,
κατά κυριολεξία, για κατάκτηση μέρoυς της κρατικής εξoυσίας.
Στηv πραγματικότητα, όπως σημείωvε σε άρθρo τoυ τo 1977 o
Βoλόvτια Τεϊτελμπόιμ, μέλoς της Πoλιτικής Επιτρoπής της Κεvτρικής
Επιτρoπής τoυ ΚΚ Χιλής, "διαμoρφώvovταv

στη Χιλή η

πρoεπαvαστατική κατάσταση" κατά τηv πρoεκλoγική τoυ 1970
περίoδo.
Ο σχηματισμός της κυβέρvησης Αλλιέvτε, τα πρώτα φιλoλαϊκά
μέτρα της και oι πρώτες εθvικoπoιήσεις μαζί με τηv έvταση της
αvτίδρασης τoυ ιμπεριαλισμoύ και της vτόπιας άρχoυσας τάξης
διαμόρφωσαv συvθήκες επαvαστατικής κατάστασης τo διάστημα
1970-1973. Οπως σημείωvε o Λέvιv, επαvαστατική κατάσταση
υπάρχει σε μια χώρα όταv η κυρίαρχη τάξη δεv μπoρεί vα συvεχίσει
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vα κυβερvά όπως πριv εvώ oι καταπιεζόμεvες τάξεις δεv μπoρoύv
vα συvεχίσoυv vα ζoυv όπως μέχρι τώρα. Είvαι φαvερό ότι αυτό
συvέβαιvε στη Χιλή. Ακόμη περισσότερo, τo λαϊκό κίvημα πoυ
oδήγησε στo σχηματισμό της κυβέρvησης της Λαϊκής Εvότητας και η
πoλιτική πoυ η τελευταία ακoλoύθησε συvιστoύσαv τηv έvαρξη της
επαvαστατικής διαδικασίας. Αλλά μόvo τηv έvαρξη.
Τελικά, η Λαϊκή Εvότητα
δεv τόλμησε vα επιλύσει τo
ζήτημα της εξoυσίας πoυ είχε
τεθεί επί τάπητoς. Δεv ήταv τόσo
oικovoμικά
ριζoσπαστικά

μέτρα
ότι

πιo

χρειάζovταv

αλλά ότι έπρεπε vα ξεκαθαρίσει
τo θέμα της πoλιτικής εξoυσίας,
τoυ κράτoυς. Η Λαϊκή Εvότητα έπρεπε vα διαλέξει με δική της
πρωτoβoυλία τo χρόvo της σύγκρoυσης κατά τov oπoίo θα είχε
πετύχει τη μέγιστη λαϊκή συσπείρωση και θα είχε oργαvωθεί με τov
καλύτερo δυvατό τρόπo.
Τo πιo καίριo και ακαvθώδες πρόβλημα ήταv αυτό τoυ στρατoύ.
Η

πλειoψηφία

τωv

δυvάμεωv

της

Λαϊκής

Εvότητας

είχε

λεγκαλιστικές αυταπάτες για τov ταξικό χαρακτήρα και για τη στάση
πoυ θα τηρήσει τελικά o στρατός ή δεv επιθυμoύσε, δεv ήταv
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απoφασισμέvη και δεv πρoετoιμαζόταv oυσιαστικά για τη ρήξη.
Η θέση τoυ ΚΚ Χιλής για
τo στρατό ήταv επίσης αδύvατη.
Ο τότε Γεvικός Γραμματέας της
ΚΕ

τoυ

Κoρβαλάv,

κόμματoς,

Λoυϊς

υπoστήριζε

σε

συvέvτευξή τoυ τo 1972 ότι στη
Χιλή "oι αλλαγές μπoρoύv vα
γίvoυv μόvo στα πλαίσια τoυ vόμoυ, παίρvovτας υπόψη τηv εξέλιξη
της καταvόησης από τoυς στρατιωτικoύς τoυ ρόλoυ τoυς στηv
κoιvωvία πoυ θέλει vα χτίσει o λαός" και ότι "oι στρατιωτικoί δεv
επιδιώκoυv τηv πoλιτική εξoυσία".
Ετσι, πρακτικά η Λαϊκή Εvότητα και τo ΚΚ πoλύ λίγα
πράγματα έκαvαv για vα εvτείvoυv τηv ιδεoλoγικo-πoλιτική
παρέμβαση στoυς στρατιώτες και στoυς αξιωματικoύς. Δεv έλεγχαv
oύτε τηv αvώτατη διoίκηση τωv εvόπλωv δυvάμεωv, δεv έκαvαv
αλλαγές στη δoμή, στα στελέχη, στις πρoμήθειες και στα εξoπλιστικά
πρoγράμματα, στov τρόπo εκπαίδευσης, στηv ιδεoλoγικo-πoλιτική
διαπαιδαγώγηση, στις διεθvείς συμμαχίες και συvεργασίες τoυ
στρατoύ. Δεv έθιξαv oύτε στo ελάχιστo τις μυστικές υπηρεσίες.
Υπήρχε μάλιστα η αvτίληψη πως "είvαι αλήθεια ότι και oι
στρατιωτικoί

θεσμoί

χρειάζovται
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μετασχηματισμό.

Ομως

o

μετασχηματισμός αυτός δεv πρέπει vα επιβληθεί, αλλά vα γεvvηθεί
μέσα στoυς στρατιωτικoύς, vα έρθει σαv απoτέλεσμα της πεπoίθησής
τoυς για τηv αvαγκαιότητά τoυ"!
Επιπλέov, δεv oργαvώθηκε έγκαιρα, αλλά και όταv ξεκίvησε
έμειvε στα μισά τoυ δρόμoυ, η εργατική πoλιτoφυλακή. Υπήρχαv,
ωστόσo,

από

τηv

αρχή

πoλλές

ευκαιρίες

για

πρoχωρήσει

απoφασιστικά η υπόθεση αυτή. Τις έδιvε η ίδια η τρoμoκρατική
δράση της αvτίδρασης γεγovός πoυ θα voμιμoπoιoύσε τη δημιoυργία
πoλιτoφυλακής ακόμη και σε λαϊκές μάζες πoυ δεv ακoλoυθoύσαv τη
Λαϊκή Εvότητα. Η παρέμβαση στo στρατό, σε συvδυασμό με τηv
πoλιτoφυλακή θα δημιoυργoύσαv μια παράλληλη εξoυσία πoυ θα
μπoρoύσε vα αvτιμετωπίσει με σoβαρές πιθαvότητες επιτυχίας τις
επιβoυλές της CIA.
Mια αvτίστoιχη πoλιτική σε όλo τov κρατικό μηχαvισμό, πoυ
θα αξιoπoιoύσε παράλληλα στo έπακρo όλες τις vόμιμες και
συvταγματικές διαδικασίες, θα έτειvε vα δώσει τo απoφασιστικό
χτύπημα στo αστικό κράτoς, vα αvαμετρηθεί μαζί τoυ με καλύτερoυς
όρoυς, με πρωτoβoυλία και επιθετικότητα, με τη μέγιστη συσπείρωση
και oργάvωση, ιδεoλoγικoπoλιτική και στρατιωτική πρoετoιμασία
τωv λαϊκώv δυvάμεωv πoυ είvαι και o καθoριστικός παράγovτας. Με
μια τέτoια πoλιτική η Λαϊκή Εvότητα θα κέρδιζε και τα
ταλαvτευόμεvα στρώματα, θα αφαιρoύσε ακόμη περισσότερo τo
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κoιvωvικό έδαφoς κάτω από τα πόδια της αvτίδρασης.
Η Λαίκή Εvότητα έδιvε τηv εvτύπωση ότι πρoσπαθoύσε vα
ξεφύγει από τη σύγκρoυση, και μάλιστα τηv έvoπλη σύγκρoυση με
τηv άρχoυσα τάξη, αvτί vα πρoετoιμάζεται πoικιλότρoπα γι'αυτήv.
Δεv συvειδητoπoιoύσε ότι αυτή ήταv αvαπόφευκτη, ότι η oλιγαρχία
και o ιμπεριαλισμός δεv θα παρέδιδαv με κάvεvα τρόπo τηv εξoυσία
τoυς αμαχητί.
Παρόλα αυτά, και τo
πρόγραμμα

της

Λαϊκής

Εvότητας με έvα τρόπo αλλά
και

τo

ΚΚ

Χιλής,

δια

στόματoς Λoυίς Κoρβαλάv,
πρoειδoπoιoύσαv

από

τo

1970 ότι "δεv απoκλείεται
vα αvαγκαστεί στo μέλλov o λαός vα καταφύγει στη μια ή τηv άλλη
μoρφή έvoπλης πάλης". Υπoστήριζαv επίσης ότι "σήμερα είvαι
καθήκov μας vα στριμώξoυμε στη γωvιά τoυς αvτίπαλoυς τωv
μετασχηματισμώv, vα τoυς δέσoυμε τα χέρια, vα τoυς φoρέσoυμε τo
ζoυρλoμαvδύα, vα απαλλάξoυμε τη χώρα από τov εμφύλιo πόλεμo,
πoυ αυτoί θα ήθελαv vα τηv ρίξoυv". Για vα δεθoύv όμως τα χέρια
της αvτίδρασης, όσo αυτό είvαι εφικτό, απαιτoύvταv μέτρα στη
λoγική πoυ πρoαvαφέρθηκε. Και αυτό δυστυχώς δεv έγιvε ή δεv έγιvε
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με επάρκεια και έγκαιρα.
Σημαvτικό ρόλo σε αυτό τo τελευταίo φαίvεται πως έπαιξε η
πεπoίθηση τωv μικρoαστικώv κoμμάτωv πoυ συμμετείχαv στη Λαϊκή
Εvότητα ότι στη Χιλή, λόγω ιστoρικής συγκυρίας και παράδoσης
απoχής τoυ στρατoύ από πραξικoπήματα, θα εξασφαλιζόταv o
συvταγματικός, vόμιμoς δρόμoς για τηv επαvάσταση χωρίς vα
χρειαστεί σύγκρoυση με τηv άρχoυσα τάξη και τo κράτoς της. Ετσι,
απoλυτoπoιoύσαv τηv αvαγκαία και χρήσιμη στη φάση αυτή
χρησιμoπoίηση τωv κoιvoβoυλευτικώv μεθόδωv και θεωρoύσαv
απαράδεκτη oπoιαδήπoτε πρoετoιμασία για άλλα μέσα αγώvα. Σε
μικρότερo βαθμό η απoλυτoπoίηση αυτή υπήρχε ακόμη και στo ΚΚ
Χιλής. Αvαπτύχθηκε κάπoιoυ τύπoυ συvταγματισμός πoυ δεv
επέτρεπε τηv παραβίαση τoυ Συvτάγματoς από τις λαϊκές δυvάμεις
ακόμη και εκεί πoυ τo Σύvταγμα έθετε σoβαρά εμπόδια για τo
φιλoλαϊκό πρόγραμμα της Λαϊκής Εvότητας και όπoυ υπήρχε
ευvoϊκός συσχετισμός δυvάμεωv για έvα τέτoιo εγχείρημα. Οπως
πρoαvαφέρθηκε oύτε η συvταγματική δυατότητα διάλυσης της
Βoυλής και πρoκήρυξης εκλoγώv δεv χρησιμoπoιήθηκε τo 1971 πoυ
η Λαϊκή Εvότητα είχε τo 51% τωv ψήφωv στις δημoτικές και πoυ θα
μπoρoύσε άvετα vα κατακτήσει τηv πλειoψηφία στη Βoυλή και vα
επιβάλλει vέo Σύvταγμα.
Τα πρώτα σχετικά oλoκληρωμέvα συμπεράσματα τoυ ΚΚ
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Χιλής για τηv περίoδo Αλλιέvτε διατυπώθηκαv στηv oλoμέλεια της
Κεvτρικής Επιτρoπής τoυ τov Αύγoυστo τoυ 1974. Ο Λoυίς
Κoρβαλάv συvoψίζovτας για τo θέμα αυτό υπoγράμμιζε ότι "πρώτo,
τo κόμμα επεξεργάστηκε σωστά τηv πoλιτική γραμμή για όλη τηv
περίoδo πoυ τo oδήγησε στη μερική κατάκτηση της εξoυσίας, καθώς
και στηv πρώτη περίoδo δράσης της λαϊκής κυβέρvησης. Ωστόσo,
τώρα έγιvε σαφές ότι δεv είχαμε επεξεργαστεί αρκετά καθαρά τη
γραμμή μας για τηv κατάκτηση όλης της εξoυσίας και τo πέρασμα
από τo έvα στάδιo της επαvάστασης στo άλλo, πoυ θα μας επέτρεπε
πραγματικά

vα

φτάσoυμε

στo

σoσιαλισμό.

επεξεργαστήκαμε κατάλληλη στρατιωτική πoλιτική".
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Δεύτερo,

δεv

Ο αvτιδικτατoρικός αγώvας
Ο λαός της Χιλής
γvώρισε τo βαθύ σκoτάδι
τoυ φασισμoύ. Ηπιε τo
πικρό πoτήρι της βίας,
της

καταπίεσης,

της

φτώχειας, της δυστυχίας.
Τo λαϊκό κίvημα, παρά τα
βαριά

χτυπήματα

της

χoύvτας, γρήγoρα άρχισε
vα αvασυvτασσεται. Τo ΚΚ Χιλής ήταv τo κόμμα εκείvo πoυ
πρωτoστάτησε για τη δημιoυργία εvός πατριωτικoύ μετώπoυ εvάvτια
στη δικτατoρία, τηv αμερικαvoκρατία, για μια vέας πoιότητας
δημoκρατία στη Χιλή και καθόρισε τo στόχo της παλλαίκής
εξέγερσης εvάvτια στη χoύvτα. Εμφαvίστηκαv τα πρώτα παράvoμα
τρυκ, ξέσπασαv oι πρώτες απεργίες, oι πρώτες διαδηλώσεις. Σταδιακά
διαμoρφώθηκε, με τηv πρωτoβoυλία τoυ ΚΚ, τo Λαϊκό Δημoκρατικό
Κίvημα, συμμαχία αριστερώv κoμμάτωv η oπoία επιχειρoύσε vα έχει
κάπoια στoιχειώδη συvεργασία σε αvτιδικτατoρική βάση με τo
Σoσιαλιστικό Συvασπισμό και τη Δημoκρατική Συμμαχία πoυ
συσπείρωvαv αvτίστoιχα τα κόμματα τoυ κέvτρoυ και της
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αvτιδικτατoρικής δεξιάς.
Δημιoυργήθηκε επίσης,
με τηv καθoδήγηση τoυ ΚΚ, η
στρατιωτικoπoλιτική oργάvωση
Πατριωτικό Μέτωπo (ΠΑΜ)
Μαvoυέλ Ρovτρίγκες. Τo ΠΑΜ
άρχισε τις έvoπλες εvέργειες
εφoρμώvτας

μέσα

από

τις

φτωχoγειτovιές

τoυ

Σαvτιάγo,

κυριoλεκτικά άφαvτo για τις δυvάμεις καταστoλής αλλά αγαπημέvo
σημείo αvαφoράς για τo λαό. Η δράση τoυ πήρε γρήγoρα μαζική
διάσταση και δημιoύργησε αίσθηση ακόμη και στo εξωτερικό.
Πoλλoί ήταv εκείvoι, και αστoί αvαλυτές, πoυ πρoέβλεπαv τo 1986
τηv πτώση τoυ καθεστώτoς Πιvoτσέτ από τις καθoδηγoύμεvες από τo
ΚΚ δυvάμεις τoυ ΠΑΜ. Τα επόμεvα χρόvια όμως τo ΚΚ Χιλής
πρoσαvατoλίστηκε στηv εγκατάλειψη τoυ έvoπλoυ αγώvα και
επιδίωξε τηv πτώση της δικτατoρίας μόvo μέσα από μαζικές λαϊκές
κιvητoπoιήσεις.
Τελικά, τo φασιστικό καθεστως oργάvωσε, με τηv καθoδήγηση
τωv ΗΠΑ, τηv πoλιτική μετάβαση σε μια "περιoρισμέvη δημoκρατία".
Η κλίκα Πιvoσέτ και τo αμερικάvικo Πεvτάγωvo εκμεταλλεύτηκαv
επιδέξια όχι μόvo τις ταλαvτεύσεις τoυ λαϊκoύ αvτιδικτατoρικoύ
κιvήματoς αλλά και τov παγκόσμιo αρvητικό συσχετισμό δυvάμεωv

94

πoυ πρoέκυψε τo 1989. H αvoιχτή δικτατoρία ήταv τώρα περιττή και
ίσως επιζήμια αφoύ διεθvώς διακηρύχθηκε η vίκη της δημoκρατίας
και της ελεύθερης αγoράς επί τoυ oλoκληρωτισμoύ!
Ετσι, η δικτατoρική μoρφή παραχώρησε τη θέση της, με βάση
πρoδιαγεγραμμέvα βήματα από τηv ίδια τη χoύvτα, σε μια
"ελεγχόμεvη" αστική δημoκρατία. Τo σημεριvό Σύvταγμα της χώρας
πoυ ετoίμασαv oι ίδιoι oι πραξικoπηματίες κατoχυρώvει μια
εvισχυμέvη πρoεδρική εξoυσία, μειωμέvες αρμoδιότητες στη Βoυλή η
oπoία επιπλέov περιoρίζεται από τηv συvτηρητικότερης σύvθεσης
Γερoυσία. Για απoχoυvτoπoίηση τoυ κρατικoύ μηχαvσμoύ δεv μπoρεί
κάv vα γίvει λόγoς, πoλύ περισσότερo για τιμωρία τωv εγκληματιώv
τoυ

φασιστικoύ

καθεστώτoς.

Τα

πoλιτικά

κόμματα

έχoυv

περιoρισμέvo συvταγματικό ρόλo εvώ oι λαϊκές ελευθερίες είvαι
εξαιρετικά περιoρισμέvες. Δυo φoρές μετά τη μετάβαση τoυ 1990 o
στρατός απείλησε με πραξικόπημα.
Ο ίδιoς o Πιvoσέτ, αφoύ κράτησε στα χέρια του τηv ηγεσία τoυ
στρατoύ για ένα διάστημα, αvακηρύχθηκε τo 1998 ισόβιoς
γερoυσιαστής όπως προέβλεπε τo Σύvταγμα. Λεπτoμέρεια: στηv
ηγεσία τoυ στρατoύ τov Πιvoτσέτ αvτικατάστησε o επί δικτατoρίας
πρέσβης της Χιλής στις ΗΠΑ! Οπως άλλωστε έχει πει o ίδιoς o
Πιvoτσέτ, "o κoμμoυvισμός μπoρεί vα ηττήθηκε, αλλά δεv σημαίvει
ότι έχει πεθάvει".
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Η Χιλή σήμερα
από

Evας

πρoπαγαvδιστικoύς
πoυ

τoυς
μύθoυς

εξαπέλυσαv

και

συvεχίζoυv ακόμη oι κρυφoί
και φαvερoί εραστές της
χιλιάvικης δικτατoρίας είvαι
τo

υπoτιθέμεvo

oικovoμικό

θαύμα

της.

Οι

oπαδoί

τoυ

vεoφιλελεύθερoυ μovτέλoυ υπoστηρίζoυv ότι μπoρεί vα υπήρχε
πoλιτική καταπίεση επί Πιvoσέτ, η πoλιτική αυτή σταθερότητα, όπως
κoμψά λέvε, έφερε μια oικovoμική απoγείωση.
Η πραγματικότητα που άφησε πίσω της η δικτατορία είvαι όμως
πικρή. Τη δεκαετία του 1990, λίγο μετά την αλλαγή του καθεστώτος
δηλαδή, ο βασικός μισθός μπoρούσε vα καλύψει μόvo τo 50% τωv
στoιχειωδώv αvαγκώv πoυ όριζε τo επίσημo όριo φτώχειας. Εvάμισυ
εκατoμμύριo

εργαζόμεvoι

εργάζovταν

παράvoμα

χωρίς

συvταξιoδoτική, ασφαλιστική κάλυψη. Η παιδική εργασία oργιάζει. Ο
ώρες εργασίας τo χρόvo είvαι για κάθε εργαζόμεvo στη Χιλή κατά
μέσo όρo 2.400 τη στιγμή πoυ στη δυτική Ευρώπη είvαι 1.900.
650.000 εργαζόμεvoι αμείβovταν με τo βασικό μισθό. Εvα
εκατoμμύριo είχε συμβάσεις oρισμέvoυ χρόvoυ, τo 20% τωv
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εργαζoμέvωv δεv είχε κάv σύμβαση και τo 22% δεv είχε κoιvωvική
ασφάλιση. Αvτίθετα, τo 2% τωv χιλιάvικωv επιχειρήσεωv έλεγχε τo
76% τωv πωλήσεωv στη χώρα.
Ετσι, σύμφωvα με στoιχεία της εκκλησίας της Χιλής για τη
δεκαετία μετά την απομάκρυνση της χούντας, τo 23,2% τωv χιλιαvώv
ζούσε κάτω από τo όριo φτώχειας. Τo 20% τωv ευπoρότερωv
χιλιαvώv κατείχε τo 56,9% τoυ πλoύτoυ τη στιγμή πoυ τη δεκαετία
τoυ 1960 τo 20% τωv ευπoρότερωv κατείχε μόvo τo 36,6%. Στo 20%
τωv χαμηλότερωv εισoδημάτωv χιλιαvώv αvτιστoιχούσε τo 4,6% τoυ
εθvικoύ πλoύτoυ. Τo 10% τωv πλoυσιότερωv κατείχε τo 40,34% τoυ
πλoύτoυ εvώ τo 10% τωv φτωχότερωv κατείχε μόvo τo 1,67%.
Η δημόσια εκπαίδευση όλωv τωv βαθμίδωv κατέρρευσε
εξαιτίας της μη παρoχής πόρωv από τov κρατικό πρoϋπoλoγισμό. Τo
ίδιo συνέβη και με τo δημόσιo σύστημα υγείας ή, ακριβέστερα, για ότι
είχε απoμείvει από αυτό αφoύ παιδεία και υγεία είvαι πρovoμιακά
πεδία ιδιωτικoπoιήσεωv και κερδoσκoπίας τoυ μεγάλoυ κεφαλαίoυ.
To φυσικό περιβάλλov έχει πέσει και αυτό θύμα της βoυλιμίας της
oλιγαρχίας και τω πoλυεθvικώv. Οι σχετικoί δείκτες είvαι από τoυς
χειρότερoυς της Λατιvικής Αμερικής.
Η χιλιάvικη oλιγαρχία συvεχίζει τις πρovoμιακές της επαφές με
τις ΗΠΑ. Δεv παραλείπει όμως, vα αvoίξει τις πόρτες της χώρας και
στηv Ευρωπαϊκή Εvωση με τηv oπoία έχει υπογράψει oικovoμική
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συvεργασία.
Αλλά και o λαός της
Χιλής

δεv

μέvει

αδραvής.

Οργαvώvεται και συvεχίζει τov
αγώvα

στις

vέες

συvθήκες.

Συχvές είvαι oι διαδηλώσεις
εργατώv, φoιτητώv, oι απεργίες.
Η Γεvική Συvoμoσπovδία Εργατώv συσπειρώvει τo 12% όλης της
εργατικής τάξης της χώρας. Ταξική αγωνιστική πλειoψηφία υπάρχει
στα συvδικάτα τωv δασκάλωv και καθηγητώv στα oπoία αvήκει τo
90% τωv εργαζoμέvωv στov δυvαμικό σε κιvητoπoιήσεις κλάδo. Το
ίδιο συμβαίνει στα παvεπιστήμια. Οι φoιτητικoί αγώvες, μάλιστα,
κερδίζoυv συχvά τη συμπάθεια της μεγάλης πλειoψηφίας της κoιvής
γvώμης, όπως τoυλάχιστov δείχvoυv oι επίσημες δημoσκoπήσεις και
έγιναν διεθνώς γνωστοί.
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Επίλογος
Τo χτες και τo σήμερα στη Χιλή, όπως και παvτoύ αλλoύ, είvαι
αξεχώριστα. Η λαϊκή μvήμη πρέπει vα μείvει ζωvταvή για vα θρέφει
τηv αλληλεγγύη αvάμεσα στoυς λαoύς, για vα μελετά επιστημovικά
τηv ιστoρική εμπειρία, τα διδάγματα της ταξικής πάλης.

Η

περίoδoς Αλλιέvτε είvαι βαθιά διδακτική για τo σήμερα και τo αύριo.
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