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Αυτό το περιοδικό γράφτηκε από τον

Τονυ Κλιφ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
των "ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ" (ΙΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ,
500ΙΑΙ.Ι5Τ5) της Βρεττανιας, οργάνωση της
Επαναστατικής Αριστεράς με βάση μέσα στο
εργατικό κίνημα.

Για περισσότερες πληροφορίες για
τους σκοπούς και την τακτική των "ΔΙΕΘΝΩΝ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ" , γραφτέ στη διεύθυνση:

8 ΟΟΤ.Τ.ΟΠ5
Ι,ΟΝΟΟΝ Ε2

Η Πορτογαλική επανάσταση άρχισε στην Αφτ···
ρικη. Οι εξεγέρσεις στην Αγκόλα στις α-

ρχές του 1961, που κατά μέρος επηρεάστη-
καν από την αποχώρηση των Βέλγων από το

Κογκο το 1960, ε ι-χαν σαν αποτέλεσμα να
χάσουν προσωρινά τον έλεγχο οι Πορτογαλ-
λοι στο μεγαλύτερο κοματι της Βόρειας και
κεντρικής Αγκόλας, Η μαζική πολεμική

προσπάθεια που ήταν αναγκαία για το ξανα-
κερδισμα έστω και μέρους του ελέγχου των
περιοχών που χάθηκαν, καθώς και ο ανταρ-
τοπόλεμος που ακολούθησε, φορτώθηκαν όλα
πάνω στην αδύνατη Πορτογαλλικη οικονομία.

Η κατααιαση-χειροτέρεψε όταν το
ΡΚΕΙ,ΙΜΟ άρχισε Τις επιχειρήσεις στη Μο-
ζαμβίκη κατά τα τέλη του 1964 και όταν
οι ανταρτικές δυνάμεις του ΡΑΙΟΟ απε-
λευθέρωσαν μεγάλα κομμάτια της Γουινέας

Μπισαο.
Στις αρχές του 1974, ένας στρατός

200.000 ανδρών κατάτρωγε το μισό προυπο-"
λογισμό μιας από τις φτωχότερες χώρες της
Δυτικής Ευρώπης, μπλεγμένος σε μια σειρά··
από πολέμους στηνΑφρικη που ήταν αδύνατο
να κερδιθουν η να σταματήσουν από τους
διαδόχους της δικτατορίας του Σαλαζαρ.

Στα 1920 ο Λένιν έλεγε για τα επα-

ναστατικά κινήματα στις αποικίες "οι
επαναστατικές μάζες των χωρών οπού δεν

υπάρχει προλεταριάτο η είναι μικρό, οι
καταπιεσμένες μάζες των αποικιών, των
ανατολικών χωρών, μπορούν να παίξουν ένα
μεγάλο ρολό στην ανατροπή των ιμπεριαλι-
στικών καθεστώτων και του καπιταλιστικού

συστήματος στις αναπτυγμένες καπιταλι-
στικές χώρες, τις μητροπόλεις του ιμπε-
ριαλισμού". (V.!. 1ΕΝΙΝ Οοΐΐβσΐβά «οΛΞ,
Υοΐ. 31, ρ232)

Σ την περίπτωση των μεγάλων δυτι,κων
καπιταλιστικών δυνάμεων, οι μεγάλες αλ-
λαγές που έγιναν στη δομή της οικονομίας
τους, τις βοήθησε στα χρονιά μετά το 1945
να αποφύγουν το κόστος και τις συνέπειες
ατελείωτων αποικιακών πολέμων. Τους δό-
θηκε η δυνατότητα να παραχωρήσουν τυπική
ανεξαρτησία και στη τοπική άρχουσα τάξη
των πρώην αποικιών τους, ενώ παράλληλα
διατηρούσαν στις περισσότερες περιπτώσεις
αμείωτο τον έλεγχο (έμμεσα βεβαία)τόσο
στην οικονομική όσο και στην πολιτική
ζωή αυτών των χωρών. Ετσι γεννήθηκε η
νεοαποικιοκρατία.

Φυσικά η ανεξαρτησία δεν τους χαρί-
στηκε, και όχι μονό δεν τους χαρίστηκε,
αλλά αγοράστηκε με αίμα. Στο Βιετνάμ,
στην Ινδονήσια, στη Μαλεσια, στην Αίγυ-
πτο, στην Κένυα., στην Αλγερία, στην



Κύπρο, στην Ανατολική Αραβία, οι, ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις πολέμησαν σκληρά
και υπερασπίστηκαν κάθε κομμάτι γης,
απαντώντας στα κτυπήματα των κινημάτων με
δολοφονικές επιθέσεις και αγρία καταπίε-
ση που ξεπερνάει οτιδήποτε έκαναν οι
Πορτογαλλοι στην Αφρική. Αλλα το χαρακτη-
ριστικό αυτών των πολέμων που άλλοτε δεε-
ξαγονταν με επιτυχία και άλλοτε όχι,
ήταν πως έγιναν μέσα στο γενικό στρατη-
γικό.πλαίσιο της αποχώρησης από την άμεση
αποικιοκρατική εξάρτηση και τη μετάβαση
στην έμμεση αποικιοκρατική εξάρτηση.
Δηλαδή την νεο-αποικιοκρατια. Φυσικά,
υπήρχαν και εξαιρέσεις, προφανώς αρκετά
συμαντικες εξαιρέσεις, αλλά γενικά έμει-
ναν στο να είναι εξαιρέσεις και τίποτα
περισσότερο. Ο Πορτογαλλικος ιμπεριαλι-
σμός ήταν συγχρωνως,.και πολύ αδύνατος
και καθόλου ευλύγιστος για να υιοθέτηση
νεοαποικιοκρατικη στρατηγική έγκαιρα.
Τα 13 χρονιά των αποικιακών πολέμων οδή-
γησαν -άμεσα στην ανατροπή της ίδιας της
δικτατορίας μέσα στην Πορτογαλλια.

Η δικτατορία θα είχε ανατραπεί πολ-
λά χρονιά νωρίτερα, και αν αυτό δεν έγινε
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Πορτογαλλικος
καπιταλισμός ήταν γερά μπλοκαρισμένος
μέσα στο διεθνές καπιταλισμό και δέχον-
ταν την αμέριστη βοήθεια και συμπαοαστα-
στη του. Σ όλο το 19ο αιώνα ο εγγλέζι-
κος καπιταλισμός κυριαρχούσε στην Πορτο-
γαλλικη οικονομική ζωή. Απ αυτό εξ αλλού
βγαίνει και η φράση που λένε οι Αγγλοι
"ο παλιός μας σύμμαχος". Εμμεσα η εγγλέ-
ζικη άρχουσα τάξη ελέγχε την Πορτογαλλικη
αυτοκρατορία και καρπονονταν πολλά από
αυτή την υπόθεση. Αυτός άλλωστε είναι
και ο λόγος που οι Πορτογαλλικες αποι-
κίες επέζησαν από το~αλληλοφαγωμα των
ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της
Αγγλίας και της Ιαπωνίας για το ποιος θα
φτιάξει αυτοκρατορία στα χρονιά πριν τον
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Επέζησαν γιατί
ήταν ένα εξάρτημα της Βρεττανικης αυτο-
κρατορίας .

Ο Πορτογαλικός φασισμός δεν έπεσε
ούτε κατά την κρίση της δεκαετίας του
τριάντα ούτε και κατά το δεύτερο παγκόσ-
μιο πόλεμο. Ο Σαλαζαρ, όπως και ο Φράν-
κο, επέζησαν της πτώσης του Χίτλερ και
του Μουσολίνι. Οταν άρχισε ο "φυχρος
πόλεμος" η Πορτογαλλικη αυτοκρατορία
έγινε μια από τις κολώνες του "ελευθέρου
κόσμου" και ένα από τα ιδρυτικά μελή του
ΝΑΤΟ (1949). Παράλληλα, μοντέρνα όπλα
και καινούργιες τεχνικές καταπίεσης απο-
κτήθηκαν με αυτή την συμμαχία. Οι Αφρι-
κανικοί πόλεμοι δεν θα κρατούσαν για
πολύ αν έλειπε ο Νατοϊκός εξοπλισμός σε
όπλα και άλλο πολεμικό υλικό.

Το ΝΑΤΟ έδινε στη δικτατορία και-
νούργια παράταση ζωής αλλά όχι όμως και
για πάντα. Ο Διεθνής καπιταλισμός με τις
αντιθέσεις του υπέσκαπτε βαθεια τη δομή
της Πορτογαλλικης κοινωνίας. Το ξένο
κεφαλαίο άρχισε να μπαίνει σε τεράστιες
ποσότητες στη Πορτογαλλια. Η διεισδηση"
των πολυεθνικών εταιριών έγινε για να
εκμεταλευθουν το άφθονο, φθηνό και καλά
αστυνομοκρατούμενο εργατικό δυναμικό.
Το αποτέλεσμα ήταν μια σχετικά γρήγορη
ανάπτυξη της λίγο πριν τελματωμένης οι-
κονομίας και μια αξιοσημείωτη αύξηση του
αριθμητικού δυναμικού της εργατιης ταξης_._

Οταν όμως στις 25 του Απρίλη.ίου 1974

μια μερίδα των αξιωματικών.του στρατού
ανέτρεψε τον Καετανο,ϊ·{τρν·διάδοχο του Σα-'
λαζαρ, ένα κύμα εργατικών αγώνων δημιούρ-
γησε σχεδόν σε μια νύχτα ένα μαζικό, εργαί
τικο κίνημα. Και αυτό το κίνημα, με όλες
του τις αυταπάτες και τις πολιτικές του
αδυναμίες, βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο
από οποιοδήποτε άλλο κίνημα στην Ευρώπη.
Αυτό το κίνημα έχει αποτρέψει μέχρι τώρα
την παγίωση ενός νέου συντηρητικού κα-
θεστωτο - είτε αυτό είναι στρατιωτικό,
είτε φασιστικό, είτε σοσιαλδημοκρατικό -
και για 'πρωτη φορά μετά από τόσα χρονιά
μπαίνει στο πρόγραμμα η προοπτική της
Σοσιαλιστικης Επανάστασης μέσα σε μια
Ευρωπαϊκή χωρά. Οι συνέπειες είναι τε-
ράστιες. Η ιστορία των τελευταίων δεκα-
οκτώ μηνών στη Πορτογαλλια είναι μια εξαι-
ρετική απεικόνιση του συσχετισμού και της
αλληλεξάρτησης γεγονότων φαινομενικά

διαφορετικών.
Οι Αφρικανικοί πόλεμοι, η ανάπτυξη

της Κοινής Αγοράς, όλα τούτα παίξανε
σημαντικό ρόλος στη δημιουργία της σημε-
ρινής κατάστασης στη Πορτογαλλια. Η
ήττα της αντεπαναστασης που απειλεί την
Πορτογαλλια και το παρσιμο της εξουσίας
από τους Πορτογαλλους εργάτες, θα ήταν
γεγονότα που θα τράνταζαν το καπιταλι-
στικό σύστημα σ όλες τις μεγάλες Ευρω-
παϊκές χώρες.

Οι κυρίαρχες τάξεις το. ξέρουν πολύ
καλά αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που
η τηλεόραση, ο τύπος και το ραδιόφωνο
σ ολόκληρο το κόσμο - που για χρονιά
αγνόησαν την βάρβαρη φασιστική δικτατο^·
ρ ία- διαθέτουν τώρα τεράστιο χρόνο και
χώρο για να παρουσιάσουν τις δυνάμεις
της αντίδρασης στην Πορτογαλλια σαν τους
προασπιστές της "δημοκρατίας".

Το αποτέλεσμα είναι ακόμη άγνωστο.
Η επαναστατική κατάσταση υπάρχει στη
Πορτογαλλια, μια κατάσταση κατατεμαχισ-
μού της εξουσίας - μια κατάσταση που
οδηγεί στην μη ύπαρξη εξουσίας -'.
Αυτό όμως δεν μπορεί να συνέχιση για πο-
λύ έτσι. Η κρίση θα λυθη η από την
εργατική τάξη η από τις δυνάμεις της
αντίδρασης. Τέτοιου είδους καταστάσεις
είναι τα μεγαλύτερα δοκιμαστήρια για
κόμματα, προγράμματα και πολιτικές.
Σε τελευταία ανάλυση, όλες οι πολιτικές
τάσεις μέσα στο εργατικό κίνημα θα κρι-
θούν είτε από την προθυμία τους και την
ικανότητα τους να οδηγήσουν την εργατική
τάξη προς την εξουσία αυτή τη στιγμή της
κρίσης, είτε από τη συνεισφορά τους στην
ήττα της. Σημερα η Πορτογαλλια είναι
"Λυδία λίθος" για τις οργανώσεις εκείνες
που ισχυρίζονται ότι είναι σοσιαλιστικές
η κομμουνιστικές.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΕΔ: Κινήμα ενόπλων
δυνάμεων. Αρχικά
ήταν μία μικρή ομάδα
μονίμων αξιωματικών
που οργάνωσε το πραξι-
κόπημα της 25ης του
Απρίλη 1974. Το συμ-
βούλια του έγινε από
τα πιο συμαντικα πε-
δία διαμάχης μεταξύ
της αριστεράς και της
δεξιάς στο στρατό. Η
συνέλευση κυριαρχείται
από αξιωματικούς αλλά
περιέχει και μερικούς
υπαξιωματικούς και
φαντάρους.

ΟΟΡΟΟΝ: Σωμα ηπειρω-
τικών επιχειρήσεων.
Είναι σώμα στρατού για
επιχειρήσεις μέσα στην
Πορτογαλλια. Ο ορός
επίσης σημαίνει ένα
μικρό αριθμό αποσπασμέ-
νων μονάδων που συνήθως
χρησιμοποιούνται για
σκοπούς εσωτερικής
ασφαλείας. Αυτές οι
μονάδες είναι από τις
πιο ρ ιζοσπαστικόποιη-
μενες στην Πορτογαλλια.
Αρχηγός τους είναι ο
στρατηγός Καρβαλιο.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Σωμα αξιω-
ματικών με μεγάλη
ισχύ στα χεριά του.
Πιθανόν πιο σημαντι-
κό και από την ίδια
την κυβέρνηση.

ΡΙΟΕ/025: Πρώην
φασιστική μυστική αστυ-
νομία.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
Η κυβέρνηση της Πορ-
τογαλλιας.

Ρ3Ρ: Πορτογαλλ-ι-
κη μυστική Αστυνο-
μία. Παραστρατεω-
τικη φασιστική
Αστυνομία. Υπάρχει
ακόμη σαν ένα πει-
θαρχημένο ένοπλο
σώμα.

£ΝΚ: Εθνική Δημο-
κρατική Φρουρά.
Ενα άλλο παραστρα-
τιωτικό τμήμα της
αστυνομίας. Υπάρχει
ακόμη.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Δεξιές ομάδες, σχη-
ματισμοι:
Ρ05: Χριστιανικό
Κοινωνικό Κόμμα.
Παράνομη ομάδα της
άκρας δεξιάς.

003: Κεντρώοι Δη-
μοκράτες. Ενας
άλλος σχηματισμός
της άκρας δεξιάς.
Και τα δυο αυτά
κόμματα είναι σα-
νίδα σωτήριας για
τους πρώην φασίσ-
τες.

ΡΡΟ: Λαϊκοί Δημο-
κράτες: Ισχυρί-
ζονται ότι είναι
σοσιαλδημοκράτες
αλλά στην πραγματι-
κότητα είναι δεξιό
αντεργατικό μομμα.

ΕΙ̂ Ρ: Πορτογαλλι-
κος απελευθερωτικός
στρατός. Μυστική
τρομοκρατική οργά-
νωση με βάση την
Ισπανία. Μελή της
είναι φασίστες και
μελή της ΡΙΠΕ.

ΡΕΦΟΡΜΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Ρ5: ΣΚΠ. Σοσια-
λιστικο Κόμμα. Το
μεγαλύτερο κόμμα
από άποψη ψήφων. Η ·
ηγεσία του είναι η
δεξιωτερη από όλα
τα σοσιαλδημοκρα-
τικά κόμματα.
Μέχρι πρόσφατα
τουλάχιστον, είχε
την υποστήριξη
από αρκετούς ερ-
γάτες, πολλοί δε
από αυτούς πίστευ-
αν ότι ήταν ένα
πραγματικά σοσια-
λιστικό κόμμα.

ι

Είναι αναμφισβήτητα
το κύριο κέντρο οργά
νωσης για την Πορτο-
γαλλικη και διεθνή
κυρίαρχη τάξη. Αρισ-
τερά αντιπολιτευόμενοι
διώχνονται κάθε τόσο
από την ηγεσία του
κόμματος.
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Ι,υΑΚ: Συνδεσμος γϊα
Ενωμένη Επαναστατική

Δράση. Χαλαρή οπλισμέ-

νη ομάδα με παρελθόν
ένοπλης δράσης.Εχε ι
κάποια επηρροη μέσα ι-
στούς εργάτες.

Υπάρχουν επίσης
ένας αριθμός από

μικρές τροτσκιστικες
ομάδες, καμμια από
τις οποίες δεν έχει

σημαντική βάση.

Οι κεντριστικες

ομάδες περιλαμβάνουν
όλες τις πολιτικές
αποχρώσεις. Πολλές

από αυτές προσπαθούν
επίμονα να σπάσουν

την απομωνωση τους με
το να προσπαθούν να

επηρεάσουν το ΚΚΠ.
Δεν μπορούν να παί-

ξουν συμαντικο ρολό.

ΜΑΟΪΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:
Βλέπε ξεχωριστά.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΑ:

ΕΗΕΕΙΜΟ: Απελευθερω-
τικό κίνημα στη
Μοζαμβικη.

ΡΑΙΟΟ: Απελευθερω-
τικό κίνημα στη
Γουινεα-Μπισαο.

ΜΡΙ,Α: Απελευθερωτι-
κό Κίνημα στην Αγκό-
λα. Εχει υποστήριξη
από τη Μόσχα.

ΓΝΙ,Α: Δεξιό, απελευ-
θερωτικό κίνημα της
Αγκόλας. Υποστηρίζε-
ται από την ΣΙΑ, Ζαΐρ
και Κινα.

ΠΝΙΤΑ: Δεξιό "απελευ-
θερωτικό" κίνημα στην
Αγκόλα. Υποστηρίζεται
από τη ΣΙΑ.



ΗΕΪΙΗ Ι

Ή,
;
 βασική ι αντ ικειμενικη προϋπόθεση για

,τηνΐεπαναστασή..είναι··.το αδιέξοδο του
τκχλιο.ν-'καθε'στω'τος: Εκτος από τ'αλλά
/συμπτώματα μιας' επαναστατικής κατάστασης,
,ο Λενι;ν3τονισε τα παρακάτω: όταν είναι
αδύνατο για ,τις άρχουσες τάξεις να δια-
τηρήσουν;

1
 την εξουσία τους χωρίς καμία

αλλαγή. Οταν.ύπαρχει κρίση στην μια η'
.στην!άλλη της μορφή,.ανάμεσα στις "ανώ-
τερες τάξεις", τότε η κρίση της πολιτικής
της άρχουσας τάξης, δημιουργεί το οηγμα
μέσα από το,οπό ίο η δυσαρέσκεια και η
αγανακτιση των καταπιεσμένων τάξεων
εκρήγνυται προς τα έξω. Για να γίνει
μια επανάσταση συνήθως δεν φτάνει
"οι τάξεις που είναι από κάτω να μη
θέλουν" να ζήσουν άλλο με το παλιό τοο-
πο. Είναι επίσης αναγκαίο οι "αποπανω
τάξεις να είναι κι αυτές ανυμπορες" να
ζήσουν με το παλιό τρόπο. (ν.Ι. Ι,βηίη,
Οοΐΐβοτ,βά ΚοΓίίΞ, Υοΐ 21, ρρ213-14)

Οσο βαθύτερη είναι η ,κριση, τόσο
περισσότερο διαφορετικά κοματια της
άρχουσας τάξης φιλονικουν μεταξύ τους.
Οσο πιο βαθιά η κρίση και μεγαλύτερη
η γενική εχθρότητα των μαζών προς το
καθεστώς, τόσο μεγαλύτερα τα ρήγματα, και
οι διαμάχες της άρχουσας τάξης. Αυτό
ακριβώς συνέβη και στην Πορτογαλλια.

Η κατάρρευση του φασιστικού καθε-
στώτος στην Πορτογαλλια ήταν ακριβώς
το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η κυρί-
αρχη τάξη έχασε την εμπιστοσύνη της,
ότι τα πράγματα θα.μπορούσαν να συνεχί-
σουν με τον παλιό τρόπο.

Το πραξικόπημα, που ανέτρεψε τον
Καετανο στις 25 του Απρίλη 1974, ήταν
έργο του Κινήματος των Ενοπλων Δυνάμεων
. (ΚΕΔ), που άποτελει,το από 400 αξιωματι-
κούς μεσαίου βαθμού. Αλλα η επιτυχία
του εξαρτήθηκε από τη διάθεση και τις
ανησυχίες των πιο ισχυρών επιχειρηματι-
κών {κύκλων, και., των ανωτέρων αξιωματικών
_του.̂ στρατόυ.που ανησυχούσαν-για το μέλλον
του ..κάτΐΐταλίσμου στην. Πορτογαλλια, έβλε-
παν τον. Καέτανο'" "πολύ δύσκαμπτο και ανυμ-
πορό να'ί'τους λύση τα προβλήματα. Οταν
το καθεστώς του Καετανο άρχισε να καταρ-
ρέει , ,-κάνενασημαντικό κομμάτι της κοι-
νωνίας; δεν' ήταν ;.διατεθημενο να του παρα-
σταθεί . ·"';. ·';;'. ·.·-·" - '

Η,ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ
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προτιμότερον να αντικαταστήσουν,την.Γαπρι-
κιοκρατι'κή'διοίκηση 'μέ μΊα ντοκια/7 ενώ ·.''.'",'.
:·τη ν ι δ ια

;
 στ ι γμη θα κρατούσαν" στα χερ ία

;
 ",;

τους τα βασικά οικονομικα' πόστα όλων ." ';.{
αυτών των χωρών, όπως έκαναν οι Εγγλε-' '
ζοι στη Ζάμπια, στην Κένυα, στην Νιγηρία
κλπ.! , · .

, Ενας ακόμη λόγος που αποδυνάμωνε
το καθεστώς του Καετανο ήταν η οικονομι-
κή κατάσταση της υδιας 'της Πορτογαλλιας.

Η οικονομική βάση της κυρίαρχης
τάξης δέχτηκε συμαντικες αλλαγές μέσα
στα τελευταία 20 χρονιά.
" Η οικονομία της χωράς παράμεινε

από τις πιο οπισθοδρομικές της Ευρώπης
με κατά κεφαλή εισόδημα μόνο τα δυο
τρίτα του Ισπανικού. Μια κάποια βιο-
μηχανική ανάπτυξη όμως πραγματοποιήθηκε
και σταδιακά η Πορτογαλλια άρχιζε να
αλλάζει πρόσωπο. Από μια χωρά κυρία"
ρχα αγροτική γίνονταν μια χωρά οπού η
βιομηχανία έπαιζε συμαντικο ρολό. Στα
1950, ο μίσος πληθυσμός ασχολούνταν με
την γεωργία, αλιεεα και δασοκομία, και
μονό το ένα τέταρτο εργάζονταν στην
βιομηχανία. Προς το τέλος της δεκαετίας
του 60, το ποσοστό στην βιομηχανία αυξή-
θηκε σε 35,5% και αντίστοιχα μειώθηκε
το ποσοστό ανθρώπων στη γεωργία κλπ, στο
33,5%.

Αυτή η αλλαγή βασίστηκε στη μαζική
εισρροη ξε\>ου κεφαλαίου στην Πορτογαλλια
και στις Πορτογαλλικες αποικίες. Στα
χρονιά 1943-1960 το συνολικό επενδεδυμε-
νο κεφαλαίο στην Πορτογαλλια ήταν 2 δισε'-.
κατομμυρια εσκουδος. Στα χρονιά 1961-
1967 αυξήθηκε . στα 20 δισεκατομμύρια.

Μονό μέσα στο 1971 το ιδιωτικό κε-
φαλαίο επενδύσεων ήταν 3 η 4 φορές μεγα-
λύτερο από της περιόδου 1943-60.

Στα χρονιά 1961-71 το ξένο κεφαλαίο
επενδύσε το 66,9% του συνολικού νέου ..
επενδυνομενου κεφαλαίου στην Πορτογαλλια.
(Βυι:(:1ιβτ.τ. ρρ 203-4) ..

. Το Αμερικανικό και το Γερμανικό
κεφαλαίο άρχισαν να μπαινου 'στην Πορτο-
γαλλι-α με πολύ μεγαλύτερο ρυθμο';απο ότι
το εγγλέζικο. Παρ όλα αυτά, το συνολι-
κό Βρεττανικο κεφαλαίο είναι ακόμη μεγα-
λύτερο από οποιοδήποτε άλλο.- -.

Η Πορτογαλλια έγινε η ημιαποικια
των αναπτυγμένων δυτικών ιμπεριαλιστικών
χωρών. Υπάρχουν στην Πορτογαλλια 200
εταιρίες συνδεδεμένες,με.εγγλέζικο κε-
φαλαίο με συνολικές επενδύσεις 300 εκα-
τομμυρίων λιρών Αγγλίας. Περιλαμβάνον-
ται μέσα σ αυτές-·ρι: ΡΙ,Ε53ΕΥ5, ΟΕΟ,
ΒΑΒΟΟΟΚ ΑΝΟ ΚΙ100Χ, ΒΚΙΤΙ2Η Ι,ΕΥΙΑΝϋ,
ΒΙΟΟ, ΒΚΙΤΙ5Η 5ΤΕΕ1 ΟΟΕΡΟΚΑΤΙΟΝ, ΚΟΟΤΕ5-
ΟΗΕΥ51ΕΕ , ΜΕΤΑ1 ΒΟΧ. Αλλες διεθνείς
εταιρίες, χαρακτηριστικά η ΪΤΤ, είναι
επίσης εκεί.
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μισθός̂  για 45: .ώρες δουλεία την έβδομα- ,
δα> ήταν μεταξύ των 500 και 700 δρχ

ι
.

Σε;αλλά μέρη οι' μισθοί ήταν ακόμη χα-
μηλότεροι.. Σε μερικές περιοχές η παι-
δική θνησιμότητα ήταν γύρω στο 10% και
και ·οι Πορτογαλλοι έχουν το μικρότερο

όριο ζωής στην Ευρώπη.
Ο πιο οπισθοδρομικός καπιταλισμός

/της. Ευρώπης ήταν φυσικό να χτυπηθη
/πιο σκληρά·μέσα στην εξελισσόμενη παγκ-
οσμιακριση. Ο πληρωρισμος ήταν ήδη ο
ψηλότερος από κάθε άλλο μέρος μετά την
Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι στα τέλη του
Μάρτη του 1974, είχε ήδη φθάσει το 30%.
Το αναπόφευκτο επακόλουθο ήταν συνεχής
αναταραχή στην βιομηχανία οπού η σκλη-
ρή καταπίεση ήταν αδυνατονατηνσταματηση,

Την ίδια στιγμή, οι τεράστιες δα-
πάνες εξοπλισμών-για τους αποικιακούς
πολέμους έκαναν αδύνατη ακόμη και την
παραμικροτερη προσπάθεια για να αντιμε-
τωπισθούν τα κυριωτερα προβλήματα που
στην πλειοψηφία τους αντιμετώπιζαν οι
Πορτογαλλοι. Πιο συμαντικο για την
κυρίαρχη τάξη ήταν το γεγονός πως οι
εξοπλισμοί έτρωγαν χρήματα από την
επέκταση της βιομηχανίας, χρήματα απα-

γων ισμο' » ρ ω ν ΐ Ρ αμηχανιών . ,,.·̂
;
,

ίο
 :
 "Ρ Ϋ/5ΪΓ ΐκο ·

Τ
ιτερ «55ί.κα "Ο.ικονομ ιστ- ,

Ργραφε:: πρ ι νΐτρ̂ α̂ χρονια;̂
11
 Πολλοί από ,:

:
· .

τους Ώακεκριμένους· Λ;εους ·ανθρωπου|.
που·ανεβαινουν^σε::καιριες θέσεις στ
τοαπεϋεο

:
και-στις υπηρεσίες του^ ., ...

ρ?ε"ου οικονομικών, :.:ειναι έτοιμοι, να^

χρησιμοποιήσουν. ;την. επιχειρηματολογ.ια

ότι αντίτιμο για την παραμονή τους
στην Αφρική .είναι ότι χρήματα που · _
προορίζονταν για προγράμματα ανάπτυξης
ΐεσα στη Πορτο.γαλλια πήγαιναν ̂χαμένα.

με το- να διοχετεύονται αλλού.
(ΕαοηοιαίΒΓ-, 28 Γβο.1972) .

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΠΙΝΟΛΑ

Το πραξικόπημα τελικά έγινε όταν
μερικά από τα μεγαλύτερα Πορτογαλλικα
μονοπώλια έκριναν πως ήρθε ο καιρός

Ύ
, α την αλλαγή. Ενα από αυτά, το
ΟΗΑΜΡΑΜΜΑυΒ, που ελέγχει τράπεζες και
την βιομηχανία χαλυβος,για καμπόσο κα
ρο ακολουθούσε μια "φιλελεύθερη γ

αντικαθρεφτιζοντας με
 α
^°

το

ι̂ ε
_

το γεγονός ότι ήταν πιο πολύ συνδεδεμε
νο με μ^α ομάδα τεχνοκρατών εκπαιδευμένων

στο εξωτερικό και που χατα τα "™
χρονιά του Καετανο είχε κάποι



·'ϊ= ατά .πράγματα. Αυτοί ήταν στενά συνδε-
δεμένοι με την ε^τμεριδα "Εξπρεσσ", που

ί-υττοστηρϊΕε μια πολιτική μεταρυθμισεων
"νκάι "φελελευθερισμου . Μ αυτούς συνδεδε-
. '/μενος ήταν και ο πρώην υπουργός Παιδείας
• ,Βειγκο Σιμαο (απόφοιτος του Μάντσεστερ
και του Καιμπριτζ) που είχε αρχίσει την

• μεταρυθμιση του απαρχαιομενου εκπαιδευτι-
κού συστήματος με την δημιουργία τεχνικής
και επαγγελματικής παιδείας.

! Λίγο πριν το πραξικόπημα ένα άλλο
από τα μεγάλα μονοπώλια, το ΟυΤ, που
κατέχει το 10% του βιομηχανικού δυναμι-
κού της Πορτογαλλιας, κινήθηκε προς την
αντιπολίτευση εναντία στην κυβέρνηση .---
Το ΟΌΤ έχει πολλές επενδύσεις στην
Αφρική και κατά παράδοση ήταν πολύ πιο
συντηρητικό στην θεώρηση της πολιτικής
της αποαποικιοποιησης. Πρόσφατα όμως
άρχισε να ανησυχεί τρομερά για το απο-
,τελεσμα των αποικιακών πολέμων. Ο εκδο-
'τικοςοικος που δημοσίευσε το βιβλίο του

ι | Σπινολα και που υποστήριξε την πολιτική
'; λύση στο θέμα των πολέμων στην Ααο^κη,

1
 ήταν ιδιοκτησία του ΟυΤ.

Αυτή η αναγνώριση για την ανάγκη
μιας αλλαγής από μέρους των μονοπωλίων,
συνέπεσε με την αύξηση της δυσαρέσκειας
στο στρατό και ειδικά μέσα στους αξιω-
ματικούς μεσαίου βαθμού. Αυτή η δυσα-
ρέσκεια είχε για αφαιτηρια της οικονο-
/ μικους λογούς. Οι φαντάροι κακοπληρω-
νονταν και είχαν θητεία τέσσερα χρονιά.
Υπήρχε τρομερή ανάγκη για αξιωματικούς,
έτσι πολύ αξιωματικοί καριέρας είχαν
κάνει πολλές φορές κατ επαναληφη θητεία
στις αποικίες και ακόμη και εοε5οο·.
μέχρι 36 χρονών είχαν Εανακληθει για
να υπηρετήσουν. Πολλοί εργάτες, όταν
έφταναν στην ηλικία να στρατευθούν,
προτιμούσαν να μεταναστεύσουν παοα να
υπηρετήσουν. Υπολογίζεται ότι γυρι;

~ στις 100.000 λιποτάκτες βρίσκονταν
στην Ευρώπη.

Η δυσαρέσκεια στο στρατό συνεχί-
ζονταν και μεγάλωνε ακόμη και όταν ο
Καετανο εδοσε αύξηση. Εγιναν πολλές
διαδηλώσεις στην στρατιωτική ακαδΓ·-__α.
Ολο και περισσότερο η απαίτηση για κα-
λύτερες οικονομικές συνθήκες έδινε
θέση στην απαίτηση να δοθη τέλος στους
αποικιακούς πολέμους.

Στην Πορτογαλλια την ίδια, υπΓοχε
επίσης πίεση για να τερματισθούν οι
αποικιακοί πόλεμοι. Γίνονταν συχνά
διαδηλώσεις και υπήρχε μια σημαντική
κίνηση κατά του πολέμου ανάμεσα στους
καθολικούς παπάδες.

Ο στρατηγός Σπινολα ήταν το πρό-
σωπο που ταίριαζε καλύτερα για να
προσέγγιση αφ ενός τα μεγάλα μονοπώ-
λια από τη μια μεριά, και από την
άλλη, την κίνηση των λοχαγών στο στοατο.
, Το παρελθόν του Σπινολα σαν οπα-

'\Ι δος του Φράνκο και του Χίτλερ, του
' έδινε τα διαπιστευτήρια σαν συντηρητι-
κού εμπιστοσύνης. Σαν διοικητής και
αρχηγός του στρατού στη Γουινεα-Μπιοαο,
ο Σπινολα ακολούθησε μια τακτική που
ο Δρ. Μανουελ Μποαλ, ένας από τους ηγέ-
τες του απελευθερωτικού κινήματος ΡΛΙ30,
την περιέγραφε σαν "συστηματική τρομοκρα-
τία". "Βομβάρδιζε άοπλα χωρία στην απε-
λευθερωμένη ζώνη, κατέστρεφε τα σπαρτά
και πάντοτε έκαιγε τα λιβάδια με το
σανό στο τέλος της ξηρής περιόδου για

να μας εμπόδιση να φτιάχνουμε καλύβες
1
 V"···

για την εποχή των βροχών.. .Είναι ένας"':''··
άνδρας με χεριά βαμμένα στο αίμα και
ένα χαμόγελο στο πρόσωπο". Ενα από τα.

!
: ̂ -ν

πολλά του έργα ήταν που'βοήθησε να δο-~ ·'·;,
λοφονησουν τον αρχηγό του ΡΑΐαα Αμιλκαρ .
Καμπραλ. - · · . '

Οταν ο Σπινολα έβγαλε το συμπέρασμα
πως οι πόλεμοι στην Αφρική δεν ήταν δυ-
νατό να κερδιθουν, διαχώρισε τη θέση του
από το καθεστώς του Καετανο. Το βιβλίο
του, "Η Πορτογαλλια και το Μέλλον", δη-
μοσιεύτηκε το Φλεβάρη του 1974 και ήταν
πραγματική βόμβα. Ηταν η πρώτη φορά
που άνθρωπος σε τόσο υφηλη θέση παραδέ-
χονταν καθαρά πως λύση στρατιωτική στους ;
αφρικανικούς πολέμους ήταν αδύνατη. ̂

Οι πραγματικές προτάσεις του Σπι-
νολα για την κατάσταση ήταν ένα μίγμα
φιλοδοξίας και ουτοπίας. Δεν μιλούσε
για πλήρη ανεξαρτησία για τις αποικίες,
αλλά προτιμούσε φράσεις όπως "σχήμα κρά-
τους πολυεθνικού τύπου" και μια "ομοσπον-
διακή λύση με γερή αλληλοϋποστήριξη".
Οι ελπίδες του ότι θα μπορούσε να γίνει
πολιτική συμφωνία με τις απελευθερωτι-
κές .δυναμε ις, ήταν ένας αργοπορημένος
νεοαποικιοκρατισμος. Ομως για την απελ-
πιστική κατάσταση που βρίσκονταν ο
Πορτογαλλικος ιμπεριαλισμός, αυτές οι
προτάσεις φαίνονταν σαν οι καλύτερες
δυνατές.

Αν και δεν επαιΕε κανένα ρολό στην
οργάνωση του Απριλιατικου πραξικοπήμα-
τος -πράγματι δεν είχε καμία σχέση με
το ΚΕΔ- ο Σπινολα ήταν ο άνθρωπος που
φυσιολογικά ωφελήθηκε από αυτή την
κατάσταση. Εγινε πρόεδρος με την έγκρι-
ση και των αρχηγών του ΚΕΔ και του Κα-
ετανο. Ο Καετανο φυσικά ήταν πολύ χα-
ρούμενος που αφενός παρεδοσε την εξου-
σία σε συντηρητικό πρόσωπο εμπιστοσύνης,
αφετέρου, του δόθηκε η ευκαιρία να το
σκάσε ι.

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Το πρόβλημα του Σπινολα ήταν πως
δεν μπορούσε να εφαρμοση το πρόγραμμα
του για να ικανοποίηση τις νέες ανάγκες
των μεγάλων Πορτογαλλικων επιχειρήσεων,
χωρίς να απαλλαγεί από το παλιό καθεστώς.
Και οι ένοπλες δυνάμεις φυσικά δεν μπο-
ρούσαν να το κάνουν αυτό χωρίς να ακινη-
τοποιήσουν και να παραλύσουν τις κατα-
πιεστικές δυνάμεις που κρατούσαν τις
μάζες του λαού κάτω από διαρκή έλεγχο
για τόσα χρονιά.

Η καταστροφή του παλιού καθεστώτος
απαιτούσε περισσότερα πράγματα από την
απλή αντικατάσταση ενός η δυο ανδρών στην
κορυφή. Μέσα στον γραφειοκρατικό μη χα-· ""
νισμο του κράτους, στις ένοπλες δυνάμεις,
στην αστυνομία, υπήρχαν άνθρωποι που
όφειλαν το ανέβασμα τους στην ιεραρχία
στις μέθοδες του Καετανο και του προκα-
τόχου του, του Σαλαζαρ. Οι αξιωματικοί
του ΚΕΔ φοβονταν πως εάν δεν τους ξεκα-
θαρίσουν γρήγορα, θα ξαναοργανωνονταν
για να αναχαιτίσουν την αλλαγή. Τότε,
σε περίπτωση επανόδου στο προηγούμενο
καθεστώς, οι αξιωματικοί του ΚΕΔ θα την
είχαν άσχημα. Και ξεραν ότι θα τους



περιμε.ναν;:'τα βασανιστήρια της τόσο φη'μι-
σμενης' μυστικής αστυνομίας. .

Τρία; χρονιά νωρίτερα, ένας ανώτατος
κυβερνητικός υπάλληλος εδηλωνε στον
"Οικονομιστ": Η Πορτογαλλια είναι ένα
καζάνι που βράζει. Το .καπάκι έχει μείνει
για παρά πολύ χρόνο κλειστό και αν κανέ-
νας ανόητος το ανοίξει απότομα, όλα θα
τιναχτούν στον αέρα". ("Οικοναμιστ",
26 Φεβ. 1972). Αυτό ακριβώς ήταν που ο
Σπι,νολα έτρεξε να κάνη. Επρεπε να εμπό-
διση την άσκηση εξουσίας από την μυστι-
κή αστυνομία για να προστατευση τους -φι-
λοκαπιταλιστες οπαδούς του. Αλλα όταν
το έκανε αυτό, αναπόφευκτα εδοσε το δι-
καίωμα στις μάζες να εκφράσουν όλη τους
την αγανάκτηση που συσωρευονταν εδώ
και μισό αιώνα.

Στην έκρηξη που ακολούθησε, μια
διαδικασία ριζοσπαστικοποιησις έλαβε
χωρά πολύ περισσότερο απ ότι θα μπορού-
σε να φαντασθεί ο Σπινολα. Δεν σκόπευε
να ξεγυμνωση εντελώς την μισητή μυστική
αστυνομία, αλλά αυτό ακριβώς έγινε σαν
αποτέλεσμα της αυθόρμητης μαζικής πίεσης.

Σαν άρχισε η κάθαρση, πήρε μονή της
το δρόμο από εκεί και περά. Τα δεσμά που
έδεναν γερά στο χώμα τις καταπιεσμένες
τάξεις στην Πορτογαλλια εδώ και μισό
αιώνα, θρυψελιστηκαν. Στα εργοστάσια,
στα μέσα επικοινωνίας, στους δρόμους,
οι εργάτες άρχισαν να στρέφονται εναντία
σε όλους αυτούς που τους είχαν προκαλέσει
τόσες πληγές στο παρελθόν. Ο στρατός
αναγκάστηκε πολλές φορές να προστατέψει
από το λυντσαρισμα μελή της ΡΙΟΕ. Αξιω-
ματικοί στέλνονταν στα εργοστάσια για
να ζητήσουν τον τερματισμό απεργιών
οπού οι εργάτες ζητούσαν την απόλυση
των φασιστών διευθυντών. Σε όλες σχεδόν
τις βιομηχανίες άρχισαν αγώνες για μαζι-
κές αυξήσεις στους μισθούς.

Η αστική τάξη κατάλαβε τελικά πως
το κίνημα που σκοπό είχε αρχικά να διόρ-
θωση τα "κακώς κείμενα" της εξουσίας
της, της ξέφυγε από τα χεριά. Από τα
/τραγούδια της "λευθεριας" και της "ενό-
τητας" που τραγουδούσαν τον Μάη, άρχισαν
να ουρλιάζουν για την αναρχία που επι-
κρατούσε , μέχρι ς ότου ένα κομμάτι της
υποστήριξε τα αποτυχημένα δεξιά πραξικο-
πήματα του Σεπτεμβρη του 1974 και του
Μάρτη του 1975. Ομως η αποτυχία των
πραξικοπημάτων και, η πτώση του Σπινολα,
οξύνε τα προβλήματα της αστικής τάξης

•̂ και επιβεβαιοσαν πως οι μήνες που θα
έρχονταν στην Πορτογαλλια, θα ήταν
πράγματι πολύ άσχημοι γι αυτήν. Δια-
βάζοντας αναφορές από τα γεγονότα στη
Λισσαβωνα μετά την 25η του Απρίλη 1974,
στο μυαλό μας έρχονται καθαρά οι περί-
γραφες του Μαρξ για τα γεγονότα της
επανάστασης του Φλεβάρη του 1848 στο
Παρίσι, όταν ένα κομμάτι της αστικής
τάξης ανατράπηκε από κάποιο άλλο μετην
βοήθεια των μεσαίων τάξεων και της ερ-
γατιάς.

"Η κυβέρνηση που βγήκε από τα οδο-
φράγματα του Φλεβάρη αναγκαστικά είχε
μια σύνθεση που αντικαθρεφτιζε τις δια-
φορές δυνάμεις που πήραν μέρος στη νίκη.
Δεν μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά
μια σύνθεση από διαφορές τάξεις
αυτή ήταν η επανάσταση του Φλεβάρη, το
κοινό ξεσήκωμα με τις ψευδαισθήσεις του,
την ποι.ηση'του, το εξωπραγματικό του
περιεχόμενο και φρασεολογία...

"Στο μυαλό του προλεταριάτου, που
μπέρδευε την αριστοκρατία του χρήματος
(τραπεζιτική) με την αστική τάξη γενι-
κά. . .η διακυβέρνηση της αστικής τάξης
καταργήθηκε· σαν ανακηρύχθηκε η δημοκρα-
τία. Εκείνη την εποχή όλοι οι βασιλικοί
μετασχηματίσθηκαν σε δημοκράτες και όλοι
οι εκατομμυριούχοι του Παρισιού σε εργά-
τες. Η φράση που αντιστοιχεί σ αυτή τη
θεωριτικη κατάλυση των ταξικών σχέσεων,
ήταν, συναδέλφωση, τέλια συναδέλφωση και
αδελφοσύνη. Αυτή η ευχάριστη αφαίρεση
από τον ανταγωνισμό των τάξεων, η συν-
αισθηματική συμφιλίωση των αντικρουό-
μενων ταξικών συμφερόντων, αυτή η εξω-
πραγματική ανύψωση πάνω από την ταξική
διαμάχη, αυτή η συναδέλφωση ήταν το
πραγματικό σύνθημα της επανάστασης του
Φλεβάρη. Το παρισινό προλεταριάτο
οργίασε κυριολεκτικά με το μεγαλόψυχο
παραληριμα της αδελφοσύνης" (Κ3.Γ1 Μ&ΓΧ,
Τϊΐθ 01355 3τ.Γ\ΐ99ΐβ5 ίη ?Γ3Γ.αε 1848-1850,
ρ. 33, ΡΓΟ9£β53 Ρυ±>1ί5Ϊ1ΘΓ5 , ΜΟΒΟΟν θάίΐίΟΠ

Αλλα ο ενθουσιασμός του ΦλεΒαοη
του 1848 κυριολεκτικά θρυΦαλιστηκε
τεσσερεις μήνες αργότερα όταν οι Βασικές,
ταξικές αντιθέσεις της μαντείας κοι-
νωνίας φάνηκαν πραγματικά ότι είναι
πιο σημαντικές από τις πρόσκαιρες δια-
φορές συμφερόντων μέσα στην ίδια την
άρχουσα τάξη. Οι άστα ι δημοκράτες στε-
ρέωσαν την εξουσία τους στρέφοντας τα
όπλα των ενόπλων δυνάμεων εναντία, στην
εργατική τάξη..

"Συμφιλιωση, η συμφιλίωση των τάξεων
που βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση,
των τάξεων οπού η μια εκμεταλευεται την
άλλη, αυτή η συμφιλίωση που διακηρύχτη-
κε το Φλεβάρη, που γράφτηκε μεκεφαλαια
γράμματα στο Παρίσι σε κάθε άνθρωπο, σε
κάθε στρατόπεδο, στην ουσία δεν σήμαινε
τίποτα άλλο παρά την καθαρή έκφραση του
εμφυλίου πολέμου. Ενα εμφύλιο πόλεμο "
στην πιο τρομερή

1
, του μορφή, τον πόλεμο

του κεφαλαίου εναντία στους εργαζομένους.
Αυτή η συμφιλίωση κάηκε μπροστά -στα
ματιά του Παρισιού το απόγευμα της.25ης
του Ιούνη 1848 όταν το Παρίσι της αοίτι-
κης τάξης φωτίζονταν από ·το Παρίσι 'του
προλεταριάτου που καίγονταν, αιμοραγουσε
και θρηνούσε μέχρι θανάτου. Η συ^αδελφω-
ση κράτησε τόσο όσο τα συμφέροντα/ της
αστικής τάξης ήταν συνδεδεμένα με τα
συμφέροντα του προλεταριάτου. (Κδίτΐ
ΜΒΓΧ, Ήιβ 01335 3τ.ΓΗ99ΐβ5 1η ΒΊτ&ηοβ ρ.50)

— Το μάθημα του 1848 έχει επαναληφθη '
δεκάδες φορές από τότε. Οποτεδήποτε
ένα κομμάτι της κυρίαρχης τάξης στρέφε-
ται εναντία στο καθεστώς μιας. αυταρχικής
κυβέρνησης για την καλλίτερη εξυπηρέτηση
του, πάντα μιλάει για "εθνική ενότητα",
"λαϊκή ενότητα" η "αντιφασιστική ενότητα"
Αυτό αφινη ελεύθερη την κυρίαρχη τάξη
να σπάσει την ενότητα όταν οι συνθήκες
είναι πιο κατάλληλες για τη δίκια της ,.,
νίκη. |
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Ο ΜΑΖΕΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ
ΠΟΝΚΟΝί

Οι μάζες των εργατών δεν περιμένουν
την κυβέρνηση η τους εργατοπατερες να
τους πουν τι να κάνουν, αλλά α·_εσως και
αποτελεσματικά μπήκαν στην ιστορική
σκηνή. Η καταρευση του φασιστικού καθεστω
τος μεγάλωσε τις ελπίδες τους. Οι επα-
ναστάσεις είναι ανυπόμονες, το ίδιο και
οι επαναστατικές μάζες. Οι καταπιεσμένες
μάζες αναζητούσαν ριζικές αλλαγές στη
ζωή τους, πιο ανοιχτούς ορίζοντες.

Οι επαναστάσεις σπανέ το" ΐοαγμα
ανάμεσα στους επί μέρους οικονομικούς
αγώνες και στις γενικές πολιτικές
μάχες. Κάθε μορφή αγώνα ενθαρρύνει τις
άλλες και το αντίστροφο.

;;~'0ι βδομάδες και οι μήνες που
ακολουθηχαν την 25 του Απρίλη του 1974
απόδειξαν περίτρανα ποσό λάθος καναν
εκείνοι που βλέπουν ένα σινικό τοίχος
ανάμεσα στους επ^ μέρους αγώνες για

1 · οικονομικές μεταρρΰθμισετ~ς~"κ~αΐΓ" οτο~~πολι-
Ι τικο αγώνα "γ ία την-"επανάσταση, και

"? -Ί ποσό σωστά "ήταν" τα" λόγια" της Ρόζας
Ι Λσυξεμπουργκ όταν έλεγε ότι στην~επα-
| ναστατι,κη περίοδο ο οικονομικός αγώνας
ί εξελισετε σε πολιτικό αγώνα και αντίσ-
τροφα. .--

"Το κίνημα δεν πάει μονό Γ.οος ·_ιια
κατεύθυνση,δηλαδή από τον οικονομικό
αγώνα στον πολιτικό αγώνα, αλλά επίσης
πάει και προς την αντίθετη κατευθυνο~η.
Κάθε σημαντική πολιτική δράση των μαζών,
μετά το αποκορύφωμα της, γ ένα μια σειρά
από μαζικές οικονομικές απεργίες.
Και αυτός ο νομός δεν εφαρμόζεται μονό
στις επί μέρους μαζικεα απεργίες, αλλά
και στην ίδια την επανάσταση στο σύνο-
λο της. Με την εξάπλωση ξεκαθάρισμα
και κλιμάκωση του πολιτικού αγώνα, όχι
μονό οι οικονομικοί αγώνες δεν οπισθο-
δρομούν , αλλά αντίθετα εξαπλουνται
και συγχρόνως γένονται πιο οργανωμένοι
και έντονοι.^Υπάρχει μια "αμφίπλευρη"
εξάρτηση ανάμεσα στα δυο είδη αγώνων.
Κάθε καινούργια-επίθεση και νίκη στο
πολιτικό επίπεδο δίνει μια τρομερή
ώθηση στο αγώνα στο οικονομικό επίπεδο
από την άποψη ότι συγχρόνως και ευρηνη
τους ορίζοντες των εργατών για την βελ-
τίωση των συνθηκών ζωής τους και παραλλη?ί
λα ενισχύει την ορμή τους να το πράγμα-"
τωσουν και αυξάνει την μαχητική τους
διαθεση.

Μετά από· κάθε κύμα πολιτικών αγώ-
νων που φθάνει στο αποκορύφωμα, ένα.
γόνιμο υπολειμα παραμένει από το οποίο
βλαστιζουν χιλιάδες οικονομικοί αγώνες.
Και το αντίστροφο επίσης ισχύει. Ο

ΑΙ.
Γ
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συνεχής αγώνας των εργατών κατά του κ ε-. "
φαλαιου τους συντηρεί σε κάθε διαλειμα.·
της πολιτικής μάχης. Ετσι μπορούμε" · να '
πούμε πως οι οικονομικοί αγώνες αποτε-
λούν κατά κάποιο τρόπο το μόνιμο ρεζερ-
βουάρ της δύναμης της εργατικής τάξης, . .. ,
από το ποιο οι πολιτικοί αγώνες πάντα .. ,
ρουφούν καινούργια _ δύναμη. Η ακούραστη
οικονομική μάχη του προλεταριάτου οδή-,
γει κάθε στιγμή σε μεμονομενες αλλά
απότομες διαμάχες εδώ και εκεί, από τις . .
οποες εκρυγνυνται απίστευτοι πολιτικοί
αγώνες σε τεραστία κλίμακα.

"Με μια λέξη, ο οικονομικός αγώνας
είναι ο παράγοντας που πρωθει το κίνημα
από ένα πολιτικό σημείο στήριξης σε ένα
άλλο. Ο πολιτικός αγώνας περιοδικά κά-
νε ιγονιμο το έδαφος για τον οικονομικό
αγώνα. Οι αίτιες και τα αποτελέσματα
αλλάζουν μεταξύ τους συνεχώς. Ετσι
βλέπουμε πως τα δυο αυτά στοιχεία, το
οικονομικό και το πολιτικό δεν έχουν
καμία τάση να διαχωρίζονται μεταξύ τους
την περίοδο των μαζικών απεργιών στη
Ρωσία, ούτε και ότι αλληλοαναιρουνται
όπως θα έλεγαν μερικοί με διαφορές
φαντασιωσε ις . (ΚΟ33. ΙηχβίΓώιΐΓ̂  , Αα5θ9β-
•Ν&ΐιΐίΐθ Κθάβη ιιπά 5οϊΐΓΐ£ΐ:Θ,. ΒβΓίίπ 1955,
νοί. 1, ρρ. 201-2)

..,- ..... ..Μετα_ττ}ν _25η_ του _Απρ_ι_λη 1974, το
πρωτο,,/αμμεσρ καθήκον για το κίνημα,"
η~ταν η ανασύνταξη και η αναρωση~τοΰ
λ ι γοττκϊλυ "μ~'έ~τα~απο~ΐ6Γ 'Τοσ<χ~!£ρ'ονΤαΓ φα-
σ ι στΤκης" καταπίεση ς , ..... και " \δεϋτ"ερό·,, " το
ενωμα των εργατών Όλης της χώρας σε κοι
νό φορέα", γιατί με τον τεράστιο;; αριθμό
τ75ν"σωΤϊαΎεττ3ν"ποίΓ υπήρχαν μέσα σε ένα
εργοστάσιο και την απομόνωση του ενός
τόπου δουλείας από τον άλλο, η εργατι-
κή τάξη ήταν εντελώς διαιρεμένη.

Η Πορτογαλλικη εργατική τάξη ανέ-
λαβε το έργο της ενοποίησης της στα
χεριά της. Στα εργοστάσια περά για πε-
ρά σ όλη την Πορτογαλλια, εκλεχθπκαν

-ανέλαβαν - ~τη·ν~δ ι εξαγωγή
αγώνων για τα προβλήματα των εργατών
όχι μονό σε τοπικό επίπεδο, αλλά σ_.ολρ.-
κληρες βιομήχάνΊες και σ ,ολα-τα-.-μονοπω-
λια.

Στην βιομηχανία ηλεκτρονικών δήμιοι
ργηθηκε ένωση που είχε αντιπροσώπους
από όλες τις εταιρίες ηλεκτρονικών, την
Ρ1^Ε35ΕΥ, 5ΤΟ, ΙΤΤ κλπ. Οι εργάτες-σε
πολλά εργοστάσια, η τμήματα των εργα-
τών, άρχισαν να_εκδ^δουν κανονικά εφη-
μερίδες και ενημερωτικά φυλλάδια .γϊα_1.
Τ°Η5~ εΡΪ&τες". 2ε μερικές περιπτώσεις,
οπως~στϊς; βιομηχανίες μαλλιών και υφα-
σμάτων, στους λιμενεργάτες, στις βιο-
μηχανίες χάλυβος, οι εφημερίδες αυτές .
δεν βγαίνουνμονό

ί Λ.

_ _ _ _ _
αλλά για ολόκληρο τον κλάδο ττ̂ ς
χάνιας~

Αυτό δεν είναι εναλλακτική λύση
σε σχέση ν- τα· σωματεία, αλλά αποτε-
λούνται από αντιπροσώπους εκλεγμένους
από την εργατική βάση των σωματείων
που υπάρχουν στους χώρους δουλείας, και
σκοπό έχουν να δοσουν "μια υπεύθυνη και
δημοκρατική, ηγεσία στο εργοστάσιο. Η
επιτροπή του εργοστασίου συντονίζει
τους αγώνες σε μια ημερισια βάση και
όλες οι αποφάσεις που καθορίζουν την
γραμμή του αγώνα παίρνονται σε μαζικές
συνελεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις με
την διεύθυνση αναφέρονται σε όλη τη



βάση των εργατών. ;_: _̂
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"" ί̂π̂ Γτην"οίρχη,. τα.-οικονομικά και
πολιτικά αιτήματα- ήταν .δεμένα, μεταξύ
,,το.υς' στις εργατικές .επιτροπές. Η
'̂ καθαρατί' σήμαινε κατ ι πολύ παραπάνω από
δ̂~~κΰνηγημα των μελών της μυστικής
αστυνομίας.. Βαθεια και αποτελεσματικά
πραγματοποιημένη η κάθαρση,σήμαινε ι σε
τελευταία ανάλυση, την καταστροφή του
αστικού μηχανισμού. Κι αυτό γιατε ένα
σύστημα με κύτταρο τα εργατικά συμβούλια,

-, σημαίνει έλεγχο πάνω σε κάθε πτυχή της
|κοινωνικής ζωής, στις τράπεζες, στις
1
 εκκλησίες, στα σχολεία, στα πανεπιστή-
μια, στους διευθυντές των υπηρεσιών
και των εργοστασίων. Μια πλήρη;·; κάθαρση
θα σήμαινε καταστροφή ολόκληρης της
κοινωνικής ιεραρχίας από διευθυντές
επιχειρήσεων μέχρι τον τελευταίο επι-
στάτη .

Στις μεγάλες εταιρίες, ειδικά στις
\ πολυεί
'' νόντσΚΓ
αγώνες; για καθΟρση όλων των μελών.της
διεύθυνσης η της δ̂ αχ̂ ο̂̂ στις_πρυ_με.,.τον
όΤϊδΤΓδδτίποτε~τρδτχο ήταν συνδεδεμένοι ,με
το ~ φασ ϊ στ ι κο καθεστώς Γ " Σ ε' "με ρικες περι-
πτωσεΤς αυτό σήμαινε την απόλυση όλων".
(Συνεντευξη που έδωσε ο Αντονιο Μαρτινς
ντος Σαντος, μελλος της διοίκησης του
σωματείου εργατών μετάλλου της Λισσαβω-
νας, στο δοοίβΐίετ. νϊοΓίίβΓ, .Τυ.1γ 27) .

Κατά την διάρκεια του Μάη 1974,
πάνω·από 200.000 εργάτες στους τομείς
κλειδιά όπως η υφαντουργία, τα ναυπηγεία
οι μεταφορές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
ηλεκτρονικά, ταχυδρομεία, τράπεζες κλπ.,
απέργησαν για καλυτέρους μισθούς και
συνθήκες εργασίας, έχοντας επίσης σαν
βασικό τους αίτημα την κάθαρση.

Στο Λισναβε 8.400 εργάτες που
απεργούσαν, καθελαβαν τα ναυπηγεία της
Μαρκουειρα και της Ροχα ντο Κοντέ ντε
Ορμπιντος. Βασικά, τους αιτήματα ήταν
9.000 δρχ. κατώτερος μισθός και εβδομά-
δα 4 Ο ωρών.

Στην υφαντουργία, γύρω στους 6.000
εργάτες του Λανιφιτσιος, της Κορβιθα, του
Τορντοζεντο και Ανες ντε Σερα, αποφάσι-
σαν να αρχίσουν απεργία στις 12 του Μάη
για να υποστηρίξουν το αίτημα τους για
900 δρχ. το μημα αύξηση. Η απεργία
αμέσως ξαπλώθηκε σε εργοστάσια στο Οπορτο
στην Καστανειρα ντε Περά, στο Κασιελο
Μπρανκο, στο Πορταλεγκρε, στο Μιρα ντε
Αιρε και στο Αλεαρ.

Στις 13 του Μάη γύρω στους 1300 μεταλ-
λορυχους, άρχισαν απεργία στο Πανασκου-
ειρα. Τα αιτήματα τους ήταν 7.000 δρχ.
κατώτερος μισθός, κάθε χρόνο δώρο ένα
μηνιατικο, δωρεά φαρμακευτική περίθαλψη,
και ένα μήνα διακοπές το χρόνο. Η απερ-
γία τελείωσε στις 20 του Μάη με όλα τα
αιτήματα των εργατών ικανοποιημένα.

Οι εργάτες της Φαιαρστουν στην
Λισσαβωνα, στο Αλκοτσετε, στο Πόρτο,
και στην Κοιμπρα, άρχισαν απεργία στις
13 του Μάη και κατέλαβαν τελικά τις
εγκαταστάσεις. Απαίτησαν την κάθαρση
των μέλλων της διοίκησης που ήταν συνδε-
δεμένα με το φασιστικό καθεστώς και τε-
λικά ξαναγύρισαν στη δουλεία στις 20
του Μάη.

Μέχρι το τέλος του Ιούνη, σημαντι-
κοί αγώνες είχαν κρρδηθει. Η κάθαρση,
αν και με κανένα τρόπο δεν μπορούμε,,-,να'

πούμε πως ήταν πλήρης, είχε σαν αποτε— .
λεσμα το ξεκαθάρισμα .των .πιο __^_νωστων
δεξιών; από τις υπηρεσίες, τ ι̂ς εφημερίδες,
το ραδιόφωνο, την τηλεόραση , τους οργα-
νισμούς αυτοδιοίκησης, την εκκλησία και
τα εργοστάσια από άκρη σε άκρη της Πόρτο-
γαλλιας. Το πιο επίμονο και βαθε ξεκα-
θάρισμα επιχειρήθηκε στα εργοστάσια
οπού ήταν ακόμη ζωντανή στη μνήμη της
εργατικής τάξης η καταπίεση που ακολού-
θησε το τεράστιο απεργιακό κύμα που
είχε ξεσπάσει λίγο περιν την αλλαγή.

Για τις πολυεθνικές εταιριε_ς,_η
νομοθεσι̂ ""ποΤϊ"περασ̂  κατο-'.
χυρωνόντας κατώτερο "ΌρΤδ"στα ημερομίσθια
και η δυναμικότητα", και αποφ^σΤστΤκδτητα
με την οποία αγωνίστηκε η εργατική τάξη
για να εφαρμοστεί

1
, καθώς και το γεγονός

ότι με τους αγώνες αυτούς αναπτύχθηκε
η οργάνωση στη βάση, σήμανε το τέλος
του καθεστώτος της υπερεκμεταλευσης
και του φτηνού και καταπιεσμένου εργα-
τικού δυναμιου. Εταιρίες όπως η ΡΙιΕΒδΕΥ,
ΤΙΜΕΧ_ ̂κα ι _ Ι ΤΓ_̂ α̂βχΓσα\Γ̂ αΐ3ΐΚρ3;δ]α\Π:τα_"̂
κεφαλαία τους πίσω και προσπάθησαν. Λ>α
κΧεΤσοΰν "τμήματα τω\Γ~ετϊιχε ιρησεων τους
κΙΐΓ" να ~ φύγουν. ......... "Πολλές από τις μικρές
Κα ι ....... με σαι ες επιχειρήσεις φαλη ρη σαν
και έκλεισαν η απλώς εγκαταλείφθηκαν

ους̂ Η̂ο̂ ττ)τες τους.
0<αγωνας -καταντών απολύσεων άρχισε

'~

από

τον
τδ1Γ"Τ9·7·5"· 30 0.000 εργάτες η τ αν "χωρίς δου-
λεία, και"αΰτρ" μονό στη βιρμτιχανι̂ ίτ;;"̂
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·

αξεπέραστα προβλήματα του Πορτογαλλικου
καπιταλισμού συνέχισαν να <Γ—.οωχνουν την
εργατική τάξη να οργανώσει την άμυνα της.

Πολλά εργοστάσια έχουν καταληφθεί
.από τους εργάτες "και οι -εργατνκΐΓς 'ΤτΓι̂ -
τρσπες "που"εξεΧέ'Τησαν̂  αμεο-ως"^αεταΤΤην

2̂ ίιι̂ ΕαϊΙΙίαϊ&Ε2̂ ^
τους την παραγωγή. Φυσικά τα. αφεντικά
δέν™ΰπ15χ13ρησαΛΓ"χωρ~ΐς μάχη. Ποοσπαθησαν
να εισαγάγουν τον νομό ιερι αιεργιων
εναντία στους εργάτες. Στην Τσαρμινα,
ένα μικρό εργοστάσιο ρούχων έξω από τη
Λι σσαβωνα, πρ̂ σπο̂ Γ]σα̂  ̂να_π.λπρωσρυν,_τους ̂ ϊ
εργχιτ̂ ς με επιταγές που.__&ε.ν - ε ιχαν~-αν,τ-ΐ.-
κρ_ισ_μαΓ." Θ—Αυστριακός διευθυντής έφυγε
κρυφά στο εξωτερικό και οι εργάτες, κυ-
ριως γηναικες, ίδρυσαν κοπερατιβα για
να πουλούν τα προϊόντα τους στο λαό.
Στην Εθροφιλ που φτιάχνε·, πλαστικά,
συνθετικές κλωστές, σχοινιά, τσουβαλιά
κλπ, και που λειτουργούσε με 40% έκτα- (~\
κτους εργάτες, ο διευθυντής προσπάθησε- \>;
να ρ ι ξη εξ̂ ω_, τη\>;__επι χε ι ρηστ\. Οι εργάτες
σεΓ~άπαντηση κατέλαβαν το εργοστάσιο
και συνέχισαν την παραγωγή. Λεν επέ-
τρεψαν στους ιδιοκτήτες να ξαναπάρουν
στα χεριά τους το εργοστάσιο και απαι-, ,,,,
τουν~ κρατΤκόπο ΐησή χωρ ις" αποζημίωση, "Ά

:
\ ·,]

1
 Στήν "Τιντουρα Πορτογκαλια", το

μεγαλύτερο δίκτυο βαφεα,ωνσε όλη τη'
χωρά, οι ιδιοκτήτες απάντησαν στα
αιτήματα των εργατών με απολύσεις και
λοκ άουτ. Οι εργάτες κατέλαβαν το εργο-
στάσιο και ξανάρχισαν δουλεία. Οι ιδιο-
κτήτες, αν και ισχυρίζονταν πως η εταιρία
αντιμετώπιζε οικονομική κρίση, ξεκίνη-
σαν μια πολυέξοδη καμπανιά στο ραδιό-
φωνο και στον τύπο, για να συκοφαντή-
σουν τους εργάτες. Τα σχεδία τους
όμως ναυαγ ι σαν γ ιατ̂

;
___ο̂ ι

ί
_£1Ρ̂ α3̂ ε,£-_Iου

ραδ.ι,οαιαθμου σοιίΒίαχοβίσαν την καμπανιά



/τους και. .άρχισαν να αναμεταδίδουν-τ.
;
ΐ£

:
-,

απόψεις των εργατών πάνω στα .γεγονότα.
Ενα"καινουργι ο κύμα αγώνων κατά ;

των απολύσεων σαρώνει την Πορτογαλλια
από το Γενάρη. Μέσα στις πρώτες έξη
βδομάδες αυτού του χρόνου, έγιναν .
περισσότεροι από 250 αγώνες γύρω από
αυτό το ζήτημα.

Οι απεργίες δεν είναι πια η κυρία-
ρχη τακτική που χρησιμοποιείται σε
αυτούς τους αγώνες. Αντίθετα, ένας

/)συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εργοστασίων
// έχουν καταληφθεί. Μερικά, όπως η αλυσ-
• σιδα των Νατριπολ σου.περμακετς, είναι

κάτω από τον έλεγχο των εργατ-ων και σε
ένα.αριθμό από περιπτώσεις οι εργάτες
απαίτησαν κρατικοποίηση, όπως στην ΟϋΤ,
ένα τεράστιο μονοπώλιο που έχει κρατι-
κοποιηθη, καθώς και την επιπλοποιεία
Νεφιλ.

Ενα μέλος της εργατικής επ.τροπής
της Νεφιλ περιέγραψε την τακτική των
εργατών ως εξής: "Δεν έχουμε καμοια
ψευδαίσθηση για το αν είναι δυνατόν να
ύπαρξη διαχειρηση από τους εργάτες μέ-
σα σε καπιταλιστικό καθεστώς". Το
χρησιμοποιούμε όμως σαν όπλο, σαν λύση
ανάγκης. Επρεπε να αναλάβουμε το
εργοστάσιο για να ζησουμεοταν το εγκα-
τέλειψε ο ιδιοκτήτης στις 27 του Δεκέμ-
βρη .. .Σκεπτομαστε να απαιτήσουμε από
την κυβέρνηση την κρατικοποίηση του
κάτω από τον έλεγχο μας. Δεν θέλουμε
την ψευτοκρατικοποιηση που βοηθαε·. μο-
ναχά τους ιδιοκτήτες".

Στο εργοστάσιο Στανταρντ Ξλεκτοιν.α
στο Τασκε, που είναι ιδιοκτησία τηςΙΤΤ,
ανακοινώθηκε η απόλυση 150 εργατών
από ένα συνολικό αριθμό 1800. Ιτους
υπολοίπους βάλανε μειωμένο ωράριο.
Αμέσως έγινε τεραστία σύναξη των
εργατών που παρακολουθήθηκε από αντι-
ροσωπειες εργατών άλλων εργοστασίων
ηλεκτρονικών. Υιοθετη,θηκε η ακόλουθη

,,--. γραμμή: Η κυβέρνηση πρέπει να παρ
1
"

Μ μετρά γι<χ...να σταματηση τις απολύσεις,
όλο Γ ο ι απολυμένοι εργατ£ς"Λ)α.-_επανα.-

' ο προσληφθούν, άμεση αποχώρηση όλων των
στρατΓώτΐκων δυνάμεων από τις αποικίες,
κυβερνητικό νομό για τον έλεγχο των

.·; υπερκερδων των πολυεθνικών, το ανααγμα
καινούργιων δουλειών, και το οτΤθα~.

' πρεπε ι να~"αρ~χϊση~δΤα~δΤκασία για την
-·· απελευθέρωση της Πορτογαλλιας από τον

1
 ιμπεριαλισμοί "~

Την πρώτη βδομάδα του Μάη 1975,
150.000 εργάτες απεργούσαν για καλυ-
τέρους μισθούς και συνθήκες εργασίας.
Ηταν κυρίως εργάτες της χημικής βιο-
μηχανίας και προσωπικό των ξενοδοχείων,
που όπως και στην Αγγλία, είναι από
τους πιο κακοπληρωμένους απ όλους τους
εργάτες.

Τελευταία, 280.000 εργάτες τ-ς
υφαντουργίας και της βιομηχανίας οουχων
άρχισαν να κάνουν σαμποτάζ στη δούλε,α

ί\ τους. Ζητούσαν βδομάδα εργααιας--40
ί; .ωρών, ΟΙ "υφαντουργόχ—ϊπΠ̂ ς̂ ητΌυσαν

αργία το Σαββατο και οι_εργατες ρούχων
αργία στις καθερωμενες τοπικές αογ.ες,
καθώς επίσης και κατώτερο μισθό 1.300

-*-'· δρχ. την εβδομάδα, _—
Ενα μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους

εργάτες δουλεύουν για τις πολυεθνικές
εταιρίες (η ΟουΓτ,&υΙάΒ και ΙΟΙ έχουν
επενδύσει στην Πορτογαλλια) . Οι ετα..-

ριες αυτές φέρνουν από το εξωτερικοτις
πρώτες ύλες, τις επεξεργάζονται στην
Πορτογαλλια λόγω των φτηνών εργατικών
και μετά το μεγαλύτερο ποσοστό της παρα-
γωγής το ξαναεξαγουν στην Ευρώπη. Οι
εργάτες οργάνωσαν μεγάλες διαδηλώσεις
στο Οπορτο και στην υφαντουργική πόλη
Κοβιλα.

Στις 25 του Ιούνη, πάνω από 3.000
εργάτες της Πορτογαλλικης αεροπορικής
Εταιρίας ΤΑΡ, περικύκλωσαν τα κεντρικά
γραφεία της εταιρίας και παγίδευσαν τους
διευθυντές μέσα, ζητοντας την ικανοποίη-
ση των μισθολογικών τους αιτημάτων που
επί 15 μήνες ζητούσαν.

Για να εκτιμήσουμε το μέχρι που
έχουν φτάσει οι εργατικοί αγώνες,,, πρέπει
να σημειώσουμε ότι γύρω στι̂ _30̂ 0, επ,ιχε ι.--
ρησε̂ ς_ βρίσκονται .κάτω από τον έλεγχο
των εργατών.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΕΣ ΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μια από τις πιο αξιόλογες μάχες
των εργατών, σημαντική από οικονομική,
πολιτική αλλά και ιδεολογική σκοπιά,
ήταν η μάχη για τον έλεγχο των μεσών
επικοινωνίας.

Πρώτα ξεκίνησε η μάχη της Τζου-
ρναλ ντο Κομερσιο. Ξεκίνησε τον Απρίλη
του ̂ ^7^4__αμεσως_ _μ^ τα το πρώτα πραξικο-

.'- ·-. πημα/καΐ συνεχίστηκε γϊ'α~"πεντέ""μηνές"Τ"*
_]_ Ο, ι εργάτες πρόβαλαν /στην δ Γευθυνση "α ι -
-•'τηματα μισθών συνθηκών δουλείας, και

,-- ̂  πάνω από "όλα, το διωξιμο των ..... φασιστών
^ ̂ υπ_όστηρΐκτων 'του προηγουμένου "καθεστω- .

ΐο_ς̂ ,_ Δημοσιογράφοι, τυπογράφοι και
υπάλληλοι των γραφείων, συμφωνούσαν
ομοφώνα. Η διοίκηση δέχτηκε να συζη-
τήσει όλα τα αιτήματα ΐοΰς~"εκτος από
ε
ν.<ί.,·....ϊθΙΓαΤ3ημα... να. διώχτη ..... ο δι ευθυντής
Καρλος_,.,Μασαν·το , που κατηγορούνταν από
τους εργάτες ότι· ήταν αντιδραστικός,
ανίκανος και εκμεταλευονταν σκληρά
τους εργάτες.

Η άρνηση της διοίκησης να απόλυση
τον Κάρλος Μασαντο, οδήγησε σε απεργία
και κατάληψη της Τζουρναλ ̂ ντο- Κόμέρσ-ΓόΤ

Στη διάρκεια της κατάληψης, οι
εργάτες έβγαλαν απεργιακή εφημερίδα
παρά τις προειδοποιήσεις του στρατού
να μην το κάνουν. Αμέσως μεχα_ΐΓΐϋ__
δημοσίευση τ_ης _5π^ε_ργ ιακης_ εφημεριδας,__ _

Κομερσιο. Οργανώθηκαν π ί"κε"τοφδ1> ι ε ς
καΐ'οΤ"ΐργατες βρήκαν διαφόρους τρό-
πους επικοινωνίας με το λαό. Με δημο-
σι.ε.ς ..... .συ_γ,κεν.τρωσε ις, εκδηλώσεις, και
με τη δημοσίευση ε^υττμερωτικδυ δελτίου
τη ς απέ ργ ι α_ς7~'μ̂ ΓεΐΗν~™χΤ5ηΤ̂
τη τα τους και η τάΐί'κη'ΤΓους συνείδηση
παρακίνησε σε συμπαράσταση τους πολλά
κομμάτια της εργατικής τάξης. Ανάμεσα
στις εκδηλώσεις συμπαράστασης ήταν
και μια εικοσιτετράωρη απεργία συμπα-
ράστασης όλων των ημερήσιων εφημερίδων
της Λισσαβωνας, εκτός της "Ο Σεκουλο".
Εργάτες από διαφορά εργοστάσια προσφε-
ρα\Γ̂ τ"οΰς""μισθους μιας -μέρας γ-ια τι-ς·
ανάγκες της απεργίας, καναύτοι πού
εργάζονταν στο ραδιόφωνο και την τηλε-
όραση, αφιέρωσαν χρόνο και χώρο για
να παρη δημοσιότητα ο αγώνας των απεργωχ



..Στις 29 του Αυγούστου ο-στρατός
κατέλαβε την Τζουρναλ ντο Κομερσιο.

Η Απεργία τελείωσε, όταν στι;ς 28
του Σεπτεμβρη, κατά την 6ιαρκε_ια__του
απο_τυ.χημ.ε,ν,ρυ_ _δε ξι ου · πραξ ι κρπηματος,
ο ιδιοκτήτης της 'εφημε̂ α̂ς_.πρ.υ__ητα.ν

εφυγ ε̂ απο̂ τ̂η"
εφημερίδας

Η δε~ϋτερη μάχη για .τα μέσα ενημέ-
ρωσης έγινε με την Ρεπούμπλικα. Η υπό—«*·>
θέση της Ρεπούμπλικα άρχισε στις αρχές
του 1975 όταν οι τυπογράφοι άρχισαν
να ανησυχούν για την πτώση των πωλήσεων
της εφημερίδας. Φοβήθηκαν ότι θα γίνουν
απολύσεις και ζήτησαν να συζητήσουν με
τη διεύθυνση το θέμα της εξασφάλισης
των δουλειών τους. Ζήτησαν να πληροφο-
ρηθούν για τη γενική κατάσταση, καθώς
και για την πολιτική γραμμή της εφημε-
ρίδας.

Ο εκδότης Ηαουλ Ρεγκο, αρνήθηκε
την οποιαδήποτε κουβέντα πάνω στο θέμα.
Αντίθετα, άρχισε τις απολύσεις των
εργατών. Γύρω στους 17 δημοσιογράφοι
που με τον ένα η τον άλλο τρόπο ήταν σε
αντίθεση με ότι γίνονταν, διώχτηκαν.

Ο Παουλ Ρεγκο είναι μια ενδιαφέρουσα
φυσιογνωμία. Είναι μια από τις ηγετι-
κές μορφές του σοσιαλιστικού κόμματος.
Ηταν υπουργός πληροφορειων στην κυβέρνη-
ση του Σπινολα και κατά την διάρκεια
της θητείας του σταμάτησε την κυκλοφο-
ρία τεσσάρων εφημερίδων. Μια από αυτές
ήταν και η Ρεμπουμπλικα στην οποία
έβαλε και πρόστιμο. Το λιγότερο που
μπορούμε να πούμε για αυτόν, είναι
ότι "δεν ήταν και πολύ δημοφιλής"
ανάμεσα στους εργάτες.

Στην περίοδο που ο Ρεγκο ήταν εκδό-
της της, η εφημερίδα έκανε στροφή και
από το να είναι μια ανεξάρτητη "εφη-
μερίδα ειδήσεων" όπως ήταν γνωστή, έγινε
μια εφημερίδα που'προσεγγιζε πολύ στο ΣΚ^
Εφτασε μάλιστα στο σημείο κατά την
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας,
να αποκλΟει δηλώσεις από οποιοδήποτε
άλλο πολιτικό οργανισμό, εκτός από το
ΣΚ. Αν τύχαινε να τους δώσει χώρο, δεν
ήταν πάνω από δυο γραμμές. Η αλαζονεία
του Ρεγκο οδήγησε τους εργάτες στο να
κατεβούν σε απεργία στις 2 του Μάη.

Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις,
οι εργάτες και η διεύθυνση έφτασαν σε
κάποια συμφωνία στις 7 του Μάη. Περι-
είχε κατ απαίτηση των τυπογράφων, την
ακόλουθη παράγραφο: "Η εφημερίδα δεν
θα είναι κομματική, από την άποψη ότι
δεν θα αντικατοπτριζη την κυριαρχία
κανενός κόμματος στις στήλες της. Ολα
τα προοδευτικά κόμματα θα πρέπει να
έχουν ίση μεταχειρηση και η ειδησεο-
γραφική τους κάλυψη θα γίνεται μονό
με βάση την σημασία των γεγονότων που
αφορούν το κάθε κόμμα".

Ο Ρεγκο καταπάτησε την συμφωνία.
Οταν οι εργάτες απηλησαν να την κατα-
λάβουν, ο Ρεγκο ζήτησε από το ΚΕΔ να
την κλειση.

Οταν η ΚΟΠΚΟΝ πήγε να του δωση
τα κλειδιά για να την ξανανοιξη, ο
Ρεγκο τους ζήτησε να πάνε μαζί του
για να τον βοηθήσουν να δίωξη καμμοια
δεκαπενταριά εργάτες, ένας αριθμός
που εδιχνε ότι είχε σκοπό να απόλυση
ολόκληρη την δεκαπενταμελη εργατική

επιτροπη.,\. . . . . . . . .'
,'' ..̂ 0 ταγματάρχη ς... της' ΚΟΠΚΟΝ δεν.

ήταν καθόλου διατεθημενος να το. κάνη. ;
Κατέβηκε..·,κατω στα τυπογραφεία της '..
Ρεπο,υμπλικα, αναζήτησε ένα μέλος, της
εργατικής επιτροπής, ,πο,υ ανήκε στο, ΣΚ

 :

και του. εδοσε αυτουνου. τα κλειδιά για
να ξανανοιξη την εφημερίδα.

Ολη η καμπανιά του καπιταλιστικού
τύπου που περιέγραφε την μάχη γύρω . ,
από το θέμα της Ρεπούμπλικα σαν δια-
μάχη του ΚΚΠ και του ΣΚ, είναι ένα
μεγάλο ψέμα, κυριολεκτικά φούσκες.
Στην πραγματικότητα, τα μελή του ΚΚΠ..
στην εργατική επιτροπή της Ρεπούμπλικα,
είναι μειοψηφία, δυο στους δεκαπέντε.
Η Ρπουμπλικα στη γραμμή της γενικά,
αντανακλά πιο πολύ τις απόψεις της
"Επαναστατικής Αριστεράς" και πολύ
συχνά κάνει κριτική στο ΚΚΠ.

Μια άλλη πολύ σημαντική μάχη για
τα μέσα ενημέρωσης έγινε γύρω από την
υπόθεση του Ράδιο Ρενασενσα.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός ήταν πάντα
στα· χεριά της καθολικής εκκλησίας.
Ακόμη και μετά την πτώση του φασιστι-
κού καθεστώτος, συνέχισε την πολύ δεξιά
πολιτική του γραμμή. Για παράδειγμα,
ο ραδιοσταθμός αρνήθηκε να ανακοίνωση
τις δηλώσεις του Σοαρες και του Κουνιαλ
σαν πάτησαν το πόδι τους στο αεροδρόμιο
αμμεσως μετά την αλλαγή. Σ τους επόμε-
νους μήνες πολλές προστριβές έγιναν
ανάμεσα στους εργάτες και την διεύθυνση
του σταθμού, κυρίως εξ αίτιας των απο-
λύσεων .

Στις 19 του Φλεβαοη του 1975, μια
γενική απεργία άρχισε σε όλα τα παραρτή-
ματα του ραδιοσταθμού. Αλλα όταν ξέσπα-
σε το πραξικόπημα στις II του Μάρτη,
οι εργάτες αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω .
στη δουλεία και έβαλαν τον ραδοσταθμο

ΐν,υπηρεσια της εργατικής ταξης̂
ί̂
^̂ ϊβ̂

>
'·'"

Οι εργάτες περίμεναν πως αφού ο
ιδιοκτήτης του σταθμού ήταν ένας από
τους πιο αντιδραστικούς στην Πορτογαλλια,
θα μπορούσαν τώρα να άεοόισουν την υπό-
θεση τους. Αλλα αυτό δεν επρόκειτο να
γινη. Στις 14 του Μα,ρτη, η κυβέρνηση
διόρισε μια μικτή επιτροπή για να
δι ευθύνη τον ραδιοσταθμό. Στην επι-
τροπή ήταν ένας αντιπρόσωπος από το
υπουργείο εργασίας, από την κυβέρνη-
ση, τους τεχνικούς κλπ.

Οι εργάτες δεν ικανοποιήθηκαν καθό-
λου και στις 27 του Μάη κατέλαβαν τον
σταθμό της Λισσαβωνας. Ο σταθμός του
Οπορτο παρέμεινε στα χεριά της ιερά- Ι
ρχιας της Καθολικής εκκλησίας.

Στις 17 του Ιούλη η κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε στους εργάτες πως ο ραδιοστα-
θμός θα γυρ-ϋζε στα χεριά της εκκλησίας,!
Τότε οι εργάτες αρνήθηκαν να τον παρα-
δοσουν. Τις επόμενες τρεις μέρες, ξέ-
σπασαν πολλές μαζικές διαδηλώσεις σε
υποστηρηξη των εργατών του Ράδιο
Ρενασενσα.
^̂  Τότε το ανώτατο επαναστατικό
συμβούλια του ΚΕΔ ακύρωσε την κυβερνη-
τική απόφαση. Οι εργάτες ανέλαβαν
πλήρη έλεγχο του σταθμού. Η ηγεσία
τους ανήκε κατά πλειοψηφία στην Επα-
ναστατική Αριστερά. Το πρόγραμμα .
του σταθμού βγαίνει από γενική συνέ-
λευση των εργαζομένων. Ανακοινώνονται
τακτικά πληροφορίες από τους αγώνες
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ίτχόυ,̂ γι.λΐοντα.1. σ όλο .τον κόσμο. Για'
τους αγώνες· τιου γίνονται στα εργοστάσια,
στις εργατογειτονιες κλπ., δίνεται· μια
πλατεία ενημερωση.

1
':Την ιδεολογικοπολιτικη σημασία του

Τζουρνάλ ντο Κομερσιο, της Ρεπούμπλικα
και του Ράδιο ·Ρενασενσα, τη βλέπουν
και οι δύο αντιμαχόμενες δυνάμει ς,-τόσο
η Επαναστατική Αριστερά όσο και η αντι-
δραστική αστική τάξη- σαν σύμβολα της
δύναμης τους.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΪΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

Καθώς το ,εργοστάσια καταλαμβά-
νονταν το ένα μετά το άλλο από τους
εργάτες και εκλέγονταν εργατικές επι-
τροπές για να τα διευθύνουν, άρχισαν
να γίνονται εργατικές κινητοποιήσεις
και στις γειτονίες, οπού οι εογατες
προσπάθησαν να πάρουν κάτω από τον
έλεγχο τους και άλλους τομείς που
παίζουν σημαντικό ρολό στη ζωή τους,
όπως η υγεία, οι συγκοινωνίες, η
εκπαίδευση και το θέμα της στέγης.

Αμέσως μετά την αλλαγή της 25ης
του Απρίλη, οι οικογένειες που ζούσαν
,στις παράγκες του Μπαιρο ντα Μποα3ιστα
στα περίχωρα της Λισσαβωνας, κατέλαβαν
ένα οικοδομικό συγκρότημα που έμενε
άδειο τα τελευταία τρία χρονιά. Αυτό
το οικοδομικό συγκρότημα, καθώς και
πολλά αλλά καινούργια συγκροτήματα.
στα περίχωρα της Λισσαβωνας, ήταν μέ-
ρος του σχεδίου κάποιου κερδοσκόπου
που σκόπευε να στέγαση εκεί οικογένειες
που ζούσαν στο κέντρο της πόλης, σε
σπίτια με τεραστία κερδοσκοπική α,Ε'.α.
Αυτά τα σπίτια στο κέντρο της πολπς,
θα γκρεμίζονταν και στη θέση τους
θα κτίζονταν μέγαρα για να στεγάσουν
κεντρικά γραφεία κάποιας τράπεζας,
εταιρίας, η πολυτελή ξενοδοχεία.

Ενα στρατιωτικό απόσπασμα, που
είχε ακόμη φρεσκες τις εμπειρίες των
γεγονότων της 25ης του Απρίλη, παρατά-
χθηκε με διαταγή να τους πεταξη ε£ω
και να τους εξαναγκαση να γυρίσουν πάλι
πίσω στις παράγκες. Ο αξιωματικός υπη-
ρεσίας, ένα νεαρό μέλος του ΚΕΔ, αντι-
μετώπισε αποφασιστική αντίσταση από όλη
την κοινότητα. Προσπαθώντας να εςχιρμο-
ση το συνιθισμενο. τρόπο που χρησιμο-
ποιούσαν στους αποικιακούς πολέμους στην
Αφρική, πήγε κατευθείαν εκεί που νόμιζε
πως ήταν το ασθενέστερο σημείο: σε μια
γρια χήρα, που μόλις πριν λίγο είχε με-
τακόμιση με τα έξη παίδια της σε ένα
διαμέρισμα με δυο δωμάτιο., ηλεκτρικό,
νερό και μπάνιο.. Αυτή του απάντησε:
"Καλύτερα να με σκοτωσης τώρα, εδώ, πα-
ρά να φύγω. Σε όλη μου τη ζωή είχα
για πάτωμα το χώμα. Τουλάχιστον να
πεθάνω σε ένα κανονικό πάτωμα". Ο
αξιωματικός κοντοστάθηκε για λίγο. ΕΕω
οι άντρες, οι γυναίκες και τα παίδια
που είχαν μαζευτη για να αντισταθούν
στην έξωση, μιλούσαν στους φαντάρους
και τους έλεγαν: "Στις παράγκες που
ζούσαμε μπορεί να βάλουν κάποτε και
σας. Θυμηθητε πως και εσείς είστε κομ-
μάτι του εργαζομένου λαού. Γυρίστε τα
όπλα εναντία στους κερδοσκόπους και όχι
εναντία στ αδέλφια και στις αδελφές σας".

Ο .
το απρστιασμα

ν
μαζΐ̂ ρυ

!
£;

λήψη ε ιχε νομιμοπόΧηθή̂ απρ-̂ 'ο '·ΚΕΔ.' ·'":'"'
Σε μια χωρα̂ όποί): 'πανώ,'άπο :δυο ... ^

εκατομμύρια ζουν'σε ;ερειπία^η παράγκες,"';;·
τα σπίτια που είναι ακατρικητα.δεν ' ,' "'_" ·
επιτρέπεται πια να μένουν αδεία: Κατά- '
λαμβάνονται αμέσως. Αριστερά κόμματα,
συνδικάτα και συνελεύσεις των εργατο-
γειτονιων, υποστηρίζουν το κίνημα , τη ς '"'
κατάληψης οπού εκατοντάδες σπίτια και
αλλά οικοδομήματα που δεν κατοικούνται '
η δεν χρησιμοποιούνται όπως θαπρεπε,
καταλαμβάνονται και διαμορφώνονται σε
παιδικούς σταθμούς, κέντρα αναψυχής,
κλινικές, γεροκομεια, και σε ότι αλλά
εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε εργατικής
γειτονίας.

Στις 9 του Μάρτη, η γενική συνέ-
λευση των επίτροπων γειτονίας του
Οπορτο, αποφάσισε να καταλάβει ένα
συγκρότημα τεσσάρων πολυκατοικιών που
είχε 24 διαμερίσματα και ανήκε στο
υπουργείο δικαιοσύνης. Το συγκρότημα
είχε μείνει αχρησιμοποίητο για 15 χρονιά.

Στο Κασκε, προάστιο της Λισσαβωνας,
οι εργάτες της περιοχής κατέλαβαν μια
αθλητική λέσχη της αριστοκρατίας και
σχημάτισαν επιτροπή που θα αναλαμβά-
νε να την μετατρεψη σε νηπιαγωγείο
για να αφινουν τα παίδια τους οι εργα-
ζόμενοι της περιοχής.

Στο Αρειρας ντε Κιμά, στις 27 του
Μάρτη, ένα τεράστιο μέγαρο που ανήκε
σε κάποιο τσιφλικά που ζούσε στο εξω-
τερικό, καταλήφτηκε από τους κατοίκους
της περιοχής. Σχηματισαν μια επιτροπή
που ανέλαβε να το μετατρεψη σε κλινική,
νηπιαγωγείο, κινηματογράφο και πολιτι-
στικό κέντρο.

Στη Λισσαβωνα οι εργαζόμενοι του
Πορτογαλλικου Ινστιτούτου Ρευματολογίας,
κατέλαβαν ένα κτίριο στο κέντρο της
πόλης, άδειο επί εννιά χρονιά, και το
μετέτρεψαν σε κέντρο για συστηματική
θεραπεία της άρρωστειας που μέχρι σήμε-
ρα, η θεραπεία των αρρώστων ήταν ανεπα-
ρκής στην Πορτογαλλια.

Ενα άλλο άδειο κτίριο στη Λισσα-
βωνα, το ξενοδοχείο της "Φρανκφούρτης",
που ήταν κυριολεκτικά ερείπιο και ακα-
τοίκητο επί δυο χρονιά, ήταν ο στόχος
των εργατοϋπαλλήλων της Λισσαβωνας, που
τελικά το κατέλαβαν στις 7 του Απρίλη.
Οι εργαζόμενοι οργάνωσαν ομάδες για να
το καθαρίσουν, να το επισκευάσουν, και
να το φυλάνε το βραδύ. Εβγαλαν μάλιστα
και μια ανακοίνωση που εξηγούσε τους
λογούς της κατάληψης. Σκοπευαν να
φτιάξουν "νηπιαγωγείο, βιβλιοθήκη,
καντίνα και δωμάτια οπού οι εργάτες θα
μπορούσαν να μαζεύονται κα να συζητούν,
να διαβάζουν η ότι άλλο, έτσι ώστε να
συνειδητοποιούνται ταξικά και να δια-
μορφώνουν μια πιο σωστή πολιτική συνει-
δητοποίηση, αναπτύσσοντας το πνεύμα της
συνεργασίας".

Στο Κοροιος, ένα άλλο ξενοδοχείο
πολυτελείας κατελήφθη στις 7 του Μάρτη
από κατοίκους της περιοχής. Ενα μέλος
της επιτροπής που.το κατέλαβε, δήλωσε:
" Οι εργαζόμενοι θα αφιερώσουν τον
χρόνο τους για να μετατρέψουν αυτό το
ξενοδοχείο πολυτελείας των πλουσίων, σε
ένα χώρο οπού οι εργάτες θα ξεκουράζονται,
και θα διασκεδάζουν. Θα το μετατρέψουν
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σε|~μια- καντίνα του εργαζομένου/λαού,' σε"
ενα_ ν.εντρο' για; τη -φροντίδα -τών-παΐδιων,,
σε.ένοΓ κέντρο γ ία τους ηλικιωμεναυς.
Ο̂ ζεργάτέο

1
 θέλουν· να δείξουν σ αυτούς .

που τους "εκμεταλλεύονται,.άλλα και να'"
ά,ποδει|άύν'και στους "ίδιους τους εαυτούς
τους, ̂ π'ως είναι ικανοί να λύσουν .τα
προβλήματα τους μονό ι. τους.".
·-·-- Οχι μονό αδεία κτίρια, αλλά και
διαφορές τοπικές υπηρεσίες, και κυρίως
κλινικές και'νοσοκόμε ια επιτάχτηκαν
από -τις επιτροπές των γειτονιών, που
τώρα λειτουργούν σαν κέντρα υγείας για
την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων

της γειτονίας.
Μια ομάδα εργατών στην Μαφρα, απε-

φάσισε να καταλαβη ένα μεγάλο κτίριο
γιατί είδαν πως είχαν την ανάγκη ενός
χώρου οπού θα μπορούσαν να αφινουν τα
παίδια τους την ήμερα, όσο αυτοί δου-
-λευαν. Οι εργάτες μοίρασαν προκηρύξεις
στον κόσμο οπού εξηγούσαν το σκοπό της
κατάληψης και παρακινούσαν το λαό να
παρη μέρος στην κατάληψη και να βοηθηση
στη δημιουργία του νηπιαγωγείου.

Στην Ατζουντα, μια επιτροπη':<γ,:ερ
τονιας κατέλαβε ένα μέγαρο που/ανη
στην οικογένεια Ατζεβεντο ε; Σ ιλβα',
που είναι ιδιοκτήτες μια ετα.ιριαςϊπρ
παράγει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Σταίΐ^Μ
τελευταία πέντε χρονιά, μέρος του με3Μϊ ^
γαρου χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη,της «ρΗ
εται-ριας και το υπόλοιπο έμενε αχρησί-"̂ !:
μοποιητο. Τώρα το μέγαρο θα χρήσιμο—"

;
 ".-.':;-

ποιηθη σαν νηπιαγωγείο για τα παίδια ·;·"-ϊ̂ ϊί
των εργαζομένων της περιοχής. Οι —ιή̂ -ΐβί̂
εργάτες απαιτούν την άμεση απομάκρυνση .
όλων των υλικών που έχει ακόμα εκεί η
εταιρία, και την απαλοτροιωση του χωρίς .

αποζημίωση.
Οι κάτοικοι της Αλαντρα κατέλαβαν

το μέγαρο ενός ντόπιου τσιφλικά καθώς _,!....·-
και το οικόπεδα γύρω του, για να Φτιάξουν
νηπιαγωγείο και σχολείο που τους ήταν :·
πολύ ανάγκη. Αμέσως φτιάχτηκε μια επι-
τροπή από εθελοντές που ανέλαβε τη λει-
τουργία του νηπιαγωγείου και ήδη φροντί-

ζει 57 παίδια. (0-μτ ΟΟΙΜΠΟΠ δΐηι̂ ςίΐ-ε;, Νο8,

1975)

Ι
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ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΗ™
ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΥΠΟΣ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΚ ΤΟΥ ΣΠΙΝΟΛΑ

Αμέσως μετά την 25η του Α-οιλη, το
ΚΚΠ μπήκε στην κυβέρνηση του Σπυνολα.
Η κυβέρνηση σχηματίστηκε κάτω από την
προεδρία του Παλμα Κάρλος, Ενός συντη-
ριτικου καθηγητή της νομικής που ήταν
νομικός σύμβουλος σε πολλές μεγάλες
Πορτογαλλικες εταιρίες. Η κυΞεονηση
συνασπισμού ήταν ένα συνοθυλευ_α. ".ότι ς
πιο αντιφατικές πολιτικές δυνάμεις
όπως το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα.,
κόμμα στην υπηρεσία της μεγαλοαστικής
τάξης, με δυο κομμουνιστές υπουργούς
και τεσσερεις σοσιαλιστές. Το υ~.ουογειο
εργασίας το ανέλαβε το ΚΚΠ. Γ·,α να
ανταποδώσουν την ευγνωμοσύνη τους για
τη συμμετοχή τους στην κυβερνησ-., οι
ηγέτες του ΚΚΠ διακυρηταν πως με κ α.
νενα τρόπο δεν θα -πρεπει να παρθούν
μετρά που θα μπορούσαν να διατα:;.ς;υν
τον Πορτογαλλικο καπιταλισμό.

Πρώτα απ όλα, στο αμμεσε μ Ε λ λ α··,
η Πορτογαλλια δεν θα μπορούσε και δεν
θαπρεπε να πάει πιο περά άπα τι :οι.α
που βάζει ο καπιταλισμος-ετσι 5,α.κ~ου-
χνε α Αλβαρο Κουνιαλ, γενικός γααμμα-
τεας του ΚΚΠ σε ένα λόγο του τον Ιούνη
του 1974. "Είναι αναγκαίο, μια για
πάντα-να εγκαταλείψουμε κάθε αντίληψη
πως στην Πορτογαλλια υπάρχει μ·.α. λαϊκή
κυβέρνηση που να είναι σε θεστ- να κάνη
βαθειες κοινωνικές αλλαγές. Ξ-.~ς
δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες πως στις
··. σημερινές συνθήκες οι εργάτες --.ο-
ρούν να πιέσουν για τέτοιου είδους
αλλαγές. Η κυβέρνηση σχηματίστηκε _ετον
συνασπισμό ενός πλατιου~φάσματος κοινωνι-
κωνκαι πολιτικών δυνάμεων που το τ,οογαμμα
τους, το προγραμματου Κινήματος Ενοπλων
Δυνάμεων, δεν προβλέπει βαθιές μεταρυ-
θμισεις της κοινωνικοοικονομικής δομής.
Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Ενα άλλο
σημείο που πρέπει να έχουμε υπ οίη μας
είναι ότι το ίδιο το πρόγραμμα της
αντιμονοπωλιακής στρατηγικής υπονοεί
την χρισιμοποιηση εκτάκτων μέτρων.
Αυτά τα μετρά μπορούν εύκολα να εοαρ-
μοσθουν χωρίς να αλλάξουμε την σημερι-
νή μορφή της Πορτογαλλικης κοινων.ας.
Εχει γίνει μικρή πρόοδος προς αυτή την
κατεύθυνση. Πρέπει να προχωρήσουμε

προς την ίδια κατεύθυνση." (Α. Κουνιαλ,
Ρθία ΚβνοΙυ,ΟΕίο ΟβιηοθΓ&τ.1α3 β Νβαϊοηβΐ,
Ι,ΐε&οη 1975, ρρ211-2) .

Και. πρόσθεσε παρακάτω:" Στις ση-
μερινές πολιτικές συνθήκες οι απαιτή-
σεις που προβάλουν οι εργάτες πρέπει
να είναι ρεαλιστικές, δεν πρέπει να
είναι σε ένα επίπεδο που να μην αντέ-
χουν οι βιομηχανίες η, η εθνική οικο-
νομία. . .υπάρχουν μερικοί ιδιοκτήτες
που δημαγωγικά ισχυρίζονται πως είναι
διατεθημενοι να δώσουν οτιδήποτε που
ζητήσουν οι εργάτες (ακόμη και αν δεν
ζητούν τίποτα). Παρακινούν τους
εργάτες να απεργήσουν και γρήγορα

προσπαθούν να φορτώσουν αυτά τα βάρη
στην πλάτη του κράτους η των καταναλω-
τών οδηγοντας έτσι τη χωρά πίσω στον
φαύλο κύκλο του πληθωρισμού που τόσο
πολύ γνωρίσαμε στις μέρες του φασισμού..
Οι εργάτες δεν θα υποστηρίξουν απεργίες
που ενθαρυνονται η υποστηρίζονται από τα
αφεντικά που κάνουν ταχατε τους γενναιό-
δωρους. Οι εργάτες δεν θα βγάλουν το
φίδι από την τρυπά προς όφελος των
εκμεταλλευτών τους. Οι εργάτες δεν θα
πρέπει να πέσουν θύματα του φασισμού
και της αντίδρασης. Οι εργάτες πρέπει
να δείξουν ότι καταλαβαίνουν πως στις
τωρινές περιστάσεις, η απεργία (που
είναι σίγουρα νομικά κατοχυρωμένη και
αναφαίρετο δικαίωμα στη μάχη για την
επίτευξη διαφορών στόχων), πρέπει να
χρησιμοποιηθη μονό σαν τελευταίο μέσο
όταν όλα τα αλλά μέσα έχουν αποτύχει".
(Στο ίδιο βιβλίο, σελ. 210)

Αιτήματα για υπέρογκες αυξήσεις
στους μισθούς είναι "αντεπαναστατικό"
δήλωσε. "Ενα τυπικό παράδειγμα αντε-
παναστατικης δράσης είναι η πρόσφατη
υποκίνηση απεργιών από την διαχείριση
των μεγάλων εταιριών και από τους εκπρο-
σώπους της παλιάς κυβέρνησης στις δημο-
σιές υπηρεσίες. Αυτοί οι άνθρωπο που
τόσα χρονιά ζούσαν από την εκμεταλευση
των εργατών, ξαφνικά "υπερασπίζονται"
τους εργάτες, παραχορωντας αυξήσεις
και μισθούς πολύ υψηλότερους από εκεί-
νους που απαιτούν τα συνδικάτα, αυξή-
σεις που με κανένα τρόπο δεν μπορούν ·
να ικανοποιηθούν στην κατάσταση που
βρισκόμαστε σήμερα. Παρακινούν τους
εργάτες να απεργούν και να μάχονται
εναντία στην κυβέρνηση"."

"Βλέπουμε εδώ ακριβώς σε τι απο-
σκοπεί η οργανωμένη επίθεση. Από-
βλεπε ιμονο στο να δημιουργήσει ένα
κλίμα ανασφάλειας στην κοινωνία, έτσι
ώστε να παράλυση στην κυριολεξία τις
μεταφορές, να εμπόδιση τη διανομή των
βασικών αγαθών, να διαταραξητην οικο-
νομία, να καταστρεψη τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργηση
ανησυχία στον κόσμο και να ενθαρυνει
την σύγκρουση ανάμεσα στις μάζες και
στις ένοπλες δυνάμεις".

"Η μεγάλη πλειοψηφία από τους
εργοδότες είναι σίγουρα σε θέση να
ικανοποιησου όχι βεβαία όλες.τις "μη
ρεαλιστικές" απαιτήσεις που μερικοί
δημαγωγοί κάνουν τους εργάτες να ζη-
τούν, αλλά τις πραγματικά αναγκαίες
αυξήσεις μισθών και τις άλλες σημαντι-
ες και δίκαιες διεκδικήσεις". (Στο
ίδιο βιβλίο, σελ. 213) ·

Οι μικρές καιμεσαιες επιχειρήσεις
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πρΡίΜθηθηκε. και" απρ την Ιντερσυντικαλ
που επηρρεαζεται. τταρα πρλυ από το ΚΚΠ.
Ο Αντερο Μαρτινς, εκπρόσωπος τρυ συνδι-
κατρυ τραπεζιτικών υπαλλήλων, εκφράζε
την απρψη 'της <πλειρψηφι.ας'τής Ιντερ-
συντικαλ λεγρντας: "Στις περισσρτερες
περιπτοκτεις η Ιντερσοντικαλ παίρνει
μετρά με σκοπρ να απρφυγει την περί-
πτωση οπρυ μεγάλες ρμαδες από εργάτες
κατεβαινρυν σε απεργία, ενώ στις περι-
πτώσεις οπρυ ήδη εχρυν κατεβεί σε
απεργία, συζητά τρ πρρβλημα μαζί τους
και με κάθε τρόπο τους παρωτρυνεινα
γυρισρυν πίσω στη δουλεία".

Τέτοιες απόψεις φυσικά δεν περιο-
ρίζονταν στα λογία. Επανειλλημενως
μεταφράστηκαν σε πράξεις. Οταν οι
πρώτες μεγάλες απεργίες άρχισαν
μετά τις 25 του Απρίλη, τρ ΚΚΠ έβαλε
όλα "τρυ τα δυνατά για να τις σταμά-
τησε ι.

Στις βδσμαδες πρυ ακολρυθησαν κάθε
μεγάλη βιομηχανία χτυπήθηκε από απεργίες
και καταλήψεις. Το ΚΚΠ όχι μονό διάταζε
τους δικούς του συνδικαλιστές να υπρ-
στηριζουν απρψεις εναντία στις απεργίες,
αλλά προχώρησε και μέχρι το σημείο να
διαδίδει συκοφαντίες. Ισχυρίζονταν πως
η απεργία των αρτεργατών και των εργα-
τών μεταφρρων στην Λισσαβωνα ήταν δημι-
ούργημα των "φασιστών". Οταν 35.000
ταχυδρομικρι (το 97% του συνρλικου δυ-
ναμικρυ) απεργρυσαν, το ΚΚΠ ισχυρίζονταν
πως οι δεξιοί για μια ακόμη φορά ήταν
πίσω από την απεργία και πως η επιτροπή
που διηύθυνε/την απεργία δεν ήταν αντι-
πρρσωπευτικη. Υπρστηριξε τσ μετρό να
χρησιμρπριηθη ο στρατρς για το σπάσιμο
της απεργίας και ρργανωσε συγκεντρώσεις
στους δρόμους και διαδηλώσεις έξω από
τα ταχυδρρμεία εναντία στους απεργρυς.

...Ο Κρυνιαλ δήλωνε: "Η απεργία των
ταχυδρρμικων (ζΤΤ)'ειναι ένα παράδειγμα
απεργίας που δεν θα έπρεπε ̂ ρυτέ να
ξεκινήσει, αλλά ρυτε και να πραγματρποι-
ειθεί".. Ει,ναι

 ;
ένα παράδειγμα απεργίας

που ρχιμρνο είναι άχρηστη,. αλλά ζημιώνει
τρυς εργαζρμενους.

 Γ
Πρωτα και κυρία,

μερικά, απρ.τα.αιτήματα, ρπως η εβδρμαδα
35 ωρών ,είναι εξωπραγματικά, δημαγωγία
που απρ ρικρνρμικη σκρπια με κανένα
τρρπρ δεν μπρρρυν να υπρστηριχτρυν.
Οι συζητήσεις ρμως πρρχωρρυν. Η απεργία
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ν
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"Αυτά .τα γεγονότα δείχνουν πως στον αγώ-
να για το -·τελειρ ξερίζωμα του φασισμού
και την πρρασπιση της ελευθερίας, ανοί-
γεται νέο μετωπρ ρπρυ συμμετέχει όλος.
ο λαός: Το μέτωπο οπού δίνεται ο αγώ-
νας για να εμποδισθει η διάλυση της οι-
κονομίας και η βαθεια οικονομική κρίση",

"μι.α σοβαρή οικονομική κρίση που θα
κτυπάει πλατεία στρώματα τσυ πληθυσμού
και που θα σημαίνει όξυνση της κοινωνι-
κής διαμάχης, δεν θα φερη μαζυ της μρνο
ένα κύμα ανεργίας και νέα σοβαρά ρι,κο-
νομικα προβλήματα για τους εργάτες,
αλλά και θα προετοιμάσει τσ έδαφος για
την αντεπανάσταση.".

"Για την άμυνα των εργατικών συμφε-
ρόντων, την προάσπιση του εθνικρυ συμφέ-
ροντος, την ελευθερία και τη δημρκρατια,
το ζωτικό συμφέρον του Πορτργαλλικου
λαού είναι να αποφυγή μια τέτοια κρίση
και να κάνει ότι μπορεί για να την ξε-
περαση". (Στο ίδιο βιβλίο)

Ο Χαρολντ Ουιλσων πολύ δύσκολα θα
μπορούσε να τα πη καλύτερα. Ολα αυτά
έδωσαν ένα καλό μάθημα στους ταχυδρο-
μικούς. Οταν τον Σεπτεμβρη η κυβέρνη-
ση πρυ υποστηρίζονταν ακρμη πίστα από
το.κομμουνιστικό κόμμα έβγαλε ανακοΐτ
νωση που καλούσε για μια "Μέρα εθελρν-
τικης εργασίας" για την διάσωση της
εθνικής (διάβαζε καπιταλιστικής) ρικο-
νομιας, η ηγεσία του συνδικατσυ των .
ταχυδρρμικων έβγαλε την ακόλουθη ανά- 7
κοινωση: /

"Το €Ρ8 (Επιτροπή για την οργανω- /
ση στα Συνδικατα) πιστεύει πως οι άγω- |
νες των σκληρά εργαζρμενων μαζών, με |
πρωτοπόρε ία πάντα το προλεταριατρ, | -
πρέπει να συνεχισθρυν. Γι αυτσ, καλου-τ ί
με όλους τους ταχυδρομικούς να πάνε | Ι
στους τόπους της δουλείας τους εκείνη ,| |
την ήμερα.' Το ΟΡ5 τονίζει πως το να
πάρει καπριρς μερρς σ αυτή την ήμερα
εργασίας είναι εντελώς εθελρντικρ και
ρι εργάτες πρέπει να παρρυν απόφαση συμ·

1
-

φωνα με την επαναστατική τους συνείδηση.
Πρέπει να χρησιμσποιησουμε αυτή τη
μέρα για την ανύψωση της συνείδησης,
τη βελτίωση, της οργάνωσης και για να
επιταχύνουμε τον αγώνα που έχουμε ήδη
αρχίσει για την κάθαρση της διοίκησης
που ήταν συνδεδεμένη με το παλιό καθε-
στώς, για το κερδισμα υψηλοτερρυ βιρ-
τικρυ επιπεδρυ και για το χτίσιμο του
συνδικατρυ μας,.,Τρ ΟΡ3 προτείνει:
το ημερομίσθιο που θα ζητηθη γι αυτή
την Κυριακή να είναι το ίδιο όπως



και για τις άλλες μέρες της εβδομάδας, :Γ:'
εφ όσον αυτή η εργασία είναι, εθελοντική.

"Το ΟΡ5 προτείνει αυτά. τα χρήματα "
που θα· πάρουμε για την παραπάνω μέρα
δουλείας να πάνε στο ταμείο τουσυνδι-
κάτου για υποστήριξη των εργατών που
απολύθηκαν και για συντρόφους που απερ-
γούν. Συμβουλευουμε αυτούς που ενδια-
φέρονται, πως τέτοιου είδους συνεισφορές
θα ειναί; πάλι εθελοντικές.

."Οπως όλοι ξέρουμε, δεν είμαστε
συνηθισμένοι να δουλεύουμε Κυριακές,
έτσι θα ήταν φυσικό να βγει λιγότερη
δουλεία. Το ,ΟΡ5 λοιπόν, καλεί να χρη-
σιμοποιήσουμε τα διαλλειματα και τις
περιόδους ξεκούρασης γι,α συζήτηση της
σημερινής κρίσης, και να αυξήσουμε την
επαγρύπνηση μας και τον αγώνα κατά του
φασισμού και της καπιταλιστικής εκμετα-
λευσης. Ας μετατρέψουμε αυτή την Κυρια-
κή δουλείας σε μέρα αγώνα για κάθαρση της
διοίκησης , για το χτίσιμο μαζικών
συνδικάτων, για αγώνα εναντία στον
φασισμό και την καπιταλιστική εκμετα-
λευση". (ΟιΐΓ Οοιηιηοη Ξτ,Γης̂ Ιβί ·̂° 3,
ΝονβπΛίθΓ 1974) . Φυσικά η ιδέα -.ως η
ήμερα εργασίας θα μπορούσε να χρησιμο~~
ποιηθη για καλύτερη οργάνωση των συνδι-
κάτων, ότι θα πληρώνονταν με το βασικό
ημερομίσθιο και πως θα ήταν απ,θανο
να δουλέψουν τόσο πολύ όσο τις κανο-
νικές μέρες της εβδομάδας, με κανένα
τρόπο δεν ήταν αυτό που είχε στο
μυαλό της η κυβέρνηση (Οητ ΟΟΓΓ.ΓΓ.ΟΓ.

, Νο 3, Νον. 1974).

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΔΙΑΤΑΓΜΑ

Η ηγεσία του ΚΚΠ υποστήριζε το
εργατικό νομοδιαταγμα που έφτιαξε π
κυβέρνηση του Σπινολα. Παρά το γε-
γονός ότι ο νομός νομιμοποιούσε για
πρώτη φορά μετά από 40 χρονιά την
απεργία, στην πραγματικότητα εραζε
τέτοιους περιορισμούς που ήταν -ίο
αυστηροί από την "εργατική νομοθεσ.α"
που ψήφισαν οι Τορυδες στην Αγγλία
όταν ήταν στη κυβέρνηση.

Τα δυο πρώτα άρθρα στο Νομοδια-
ταγμα εξασφάλιζε στους Πορτογαλλους
εργάτες το δικαίωμα να απεργούν μονό
σαν αρχή και περιέγραφε την απεογ -α.
ως εξής: "...σαν τη συλλογική αλληλεγγύη
των εργατών για να προασπεισουν και. να
προάγουν τα συλλογικά τους επαγγελματικά
ενδιαφερόντα".

Εχοντας έτσι κατοχύρωσειτα δικαι-
ώματα των εργατών, ο νομός συνέχιζε με
αλλά 29 άρθρα, γεμάτα από συνθήκες,
περιορισμούς και εξαιρέσεις που κυ-
ριολεκτικά αναιρούσαν όλα τα προηγού-
μενα δικαιώματα. Το τελικό αποτέλεσμα
ήταν ένας νομός που σκοπό είχε να ανα-
χαιτίζει και να καταπιέζει τους αγώνες
της εργατικής τάξης κάθε στιγ_μη.

Πρώτα και κυρία, εξαιρούνταν οι
εξής από το δικαίωμα της απεργίας: 3
στρατός, η αστυνομία, οι διν.αστ.κο,, οι
αξιωματικοί των φυλακών και οι πυροσβέ-
στες. Φτιάχτηκε δε ένας ειδικός νομός
που καταπιανονταν ειδικά με τα δικαιώμα-
τα των δημοσίων λειτουργών και υ-^αλλήλων
στα κρατικά ιδρύματα.

Κατά δεύτερο λόγο τα είδη των

απεργιών που επιτρέπονταν κάτω από αυτό
το νομό ήταν τρομερά περιορισμένα. Ηταν
παράνομο να απεργείς με "πολιτικά κινη^·
τρα". Ηταν παράνομο να απεργείς σε
συμπαράσταση με τους εργάτες ενός αλλού
εργοστασίου. Μεμονομενες απεργίες .
από ένα τμήμα το,υ εργατικού δυναμικού
μιας εταιρίας ήταν παράνομες, καθώς
επίσης παράνομη ήταν και η κατάληψη
των εργοστασίων η των χωρών δουλείας,
από τους απεργούς. Η μονή μορφή
αλυσίδας που επιτρέπονταν ήταν μονό έξω
από τόπους δουλείας για να εμποδιστή
η εταιρία να προσλαβη απεργοσπαστες.
Οι απεργίες που γίνονταν ενώ δεν είχε
ακόμη εξαντληθεί ο χρόνος από την
προηγουμένη συλλογική σύμβαση, νη,ταν
παράνομες. Αυτό σήμαινε πως αν οι
εργάτες υπέγραφαν μια σύμβαση για τους
μισθούς με την διεύθυνση της εταιρίας
για δυο χρονιά π.χ., βρίσκονταν κυριο-
λεκτικά με δεμένα τα χεριά μέχρις ότου
λήξη η σύμβαση. Στο μεταξύ, ο πληθωρι-
σμός θα τους κατάτρωγε τα μεροκάματα.

Εμειναν όμως μερικά παραθυράκια
οπού η απεργία ήταν νόμιμη, και γι
αυτό ο κύριος όγκος της νομοθεσίας
αφιερώθηκε στο να δημιουργηση περί-
πλοκες νομικές διαδικασίες και περιο-
ρισμούς στις πράξεις των απεργών
ώστε κάθε απεργία σήμαινε για τους
εργάτες ακροβασία πάνω σε λεπτό σκοινί
με ένα τεράστιο κενό από κάτω τους,
την παρανομία. Καμμοια απεργία δεν
επητρεπονταν πριν την παρέλευση 30
ήμερων συζήτησης με την διεύθυνση ,
και ο χρόνος μετρούσε από την ήμερα
που οι εργάτες παρουσίαζαν γραπτώς
τα αιτήματα τους στην διεύθυνση.
Επιπλέον χρειάζονταν άλλες επτά μέρες
για να ειδοποιηθη ο διευθυντής και το
υπουργείο εργασίας. Η απεργία απαγο-
ρεύονταν αν τα αιτήματα των εργατών
είχαν ικανοποιηθη ειτεστο σύνολο τους
είτε "σε ένα σημαντικό βαθμό", και
κριτής αυτού του τελευταίου που ήταν
εντελώς αυθαίρετο, φυσικά ορίζονταν
το υπουργείο εργασίας.

Ενα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού
του νομού ήταν η προσπάθεια του να
γράφειοκρατηκοποιηση τη δράση των ίδιων
των εργατών.

Μια απεργία ήταν νόμιμη μόνον
όταν διεξάγονταν μεσώ ενός επίσημου
συνδικάτου η συνδικάτων που αντιπρο-
σώπευαν την πλειοψηφία των εργατών
στο εργοστάσιο. Εκτος από αυτό, μια
απεργιακή επιτροπή έπρεπε να εκλεγη
και τα στοιχεία των μελών της έπρεπε
να ανακοινωθούν στην διεύθυνση και στο
υπουργείο εργασίας. Μια επιτροπή από
την στιγμή που εξελεγονταν δεν μπορού-
σε να αλλαξη για τους επόμενους έξι
μήνες. Το παρσιμο της απόφασης για
απεργία θα έπρεπε να έχει την υποστή-
ριξη της πλειοψηφίας των εργατών μέσα
στο εργοστάσιο και οι απόντες κατά τη
διάρκεια της ψηφοφορίας υπολογίζονταν
σαν να ψήφιζαν εναντία στην απεργία.

Συμφωνα με αυτόν το νομό, απα-
γορεύτηκε στους ιδιοκτητεςτο λοκ-αουτ
σαν παράνομο, αλλά στο μέρος αυτό της
νομοθεσίας υπάρχουν χίλια παραθυράκια.
Ετσι τα λοκ-αοϋτ επιτρέπονταν αν οι
εργάτες προσπαθούσαν να καταλάβουν το
εργοστάσιο, αν κατέστρεφαν προϊόντα



η μηχανήματα, αν παρέβαιναν οποιαδήποτε
υποσημείωση του εργατικού νομού, η αν ^.
για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν ήταν

 :
 ·

πρακτικό να κρατήσουν το "εργ οστασιο
ανοικτό".-· Ολες αυτές οι υποσημειώσεις
ήταν τόσο αόριστες, σκόπιμα φτιαγμένες
έτσι, για να βοηθήσουν την διεύθυνση
της κάθε εταιρίας στις μανούβρες της.
Αλλα το δυνατό χαρτί σ όλο αυτό το
παιχνίδι το έχει η κυβέρνηση που έχει
κρατήσει για τον εαυτό της το δικαιο-
μα να παρεμβαίνει για να σπάζει απεργίες
αν κατά την γνώμη της η απεργία είναι
"εναντία στα εθνικά συμφέροντα".

Ο νομός επεφύλασσε ποινές με
βαρεία πρόστιμα για κάθε παράβαση
της καθορισμένης διαδικασίας και στη
περίπτωση βίας κατά τη διάρκεια της
απεργίας, φυλάκιση μέχρι 6 μήνες.
(ΟυΓ ΟΟΙΜΠΟΠ 51;πΐ99ΐβ·

 Νο 2
, Οαΐ. 1974).

Στην πραγματικότητα όμως· η δύ-
ναμη της εργατικής τάξης ήταν τέτοια
που ο νομός έμεινε τελικά στα χαρτιά.

Τον Αύγουστο του 1974, οι εργάτες
της ΤΑΡ, των Πορτογαλλικων Αεροπορικών
Γραμμών, εκείνη την εποχή ένα από τα
πιο οργανωμένα και συνειδητοποιημένα
κομμάτια της εργατικής τάξης, είχαν
αρχίσει αγώνα εναντία στην διεύθυνση
που ανάγκασε την κυβέρνηση να προσπα-
θήσει να ελενξη την απεργία. Ο στρατός ,
στάλθηκε για να επιβαλη το νομό με συλλή-
ψεις και απολύσεις των πρωτοπορών εργατών

Οι εργάτες της ΤΑΡ σύντομα έβγαλαν
τα συμπεράσματα τους από τον αγώνα. 2ε
μια προκήρυξη που κυκλοφορήσαν στις 25
του Αυγούστου του 1974, αναρωτιόνταν:
"Τι είδους κυβέρνηση είναι αυτή που
φτιάχνει νομούς εναντία στους εργάτες
και δεν καταργεί τους φασιστικούς
νομούς;"

"Τι είδους κυβέρνηση είναι αυτή
που καταπιέζει τους εργάτες που μάχον-
ται για τα δίκαια αιτήματα τους και που
επιτρέπει στους χαφιέδες της ΡΙΠΕ και
στους περιβόητους αντιδραστικούς να
παραμένουν στην ουσία στις θέσεις τους;
Επιτελούς τι είδους κυβέρνηση είναι
αυτηπου τοποθετεί στην ΤΑΡ ένα λακε των
Τσαμπαλιμαουντ (ένα τεράστιο Πορτογαλλι-
κο μονοπώλιο) που με την κάθαρση της
Σιντερουγια (εθνικής χαλυβουργίας) τον
πέταξαν έξω τη στιγμή που εμείς εδώ
άγωνιζομαστε για κάθαρση;"

"Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι στο
πλευρό μας. Είναι μια κυβέρνηση που
ταυτίζεται με τα αφεντικά. Για μας
τους εργάτες επιφυλάσσει απολύσεις,
αύξηση του κόστους ζωής και καταπίεση..
Για τα αφεντικά εξασφαλίζει τις προϋ-
ποθέσεις ώστε να μας εκεμεταλευονται
καλύτερα." (ΟΌ&ηηβ Κοίΐο, Ιητ.βπΐ3.τ.ίοη&1
δοοίδΐΐδίη, ΑρΓίΙ 1975)

Μετά το Σεπτεμβρη του 1974, οι
εργάτες της ΤΑΡ έπαψαν; να είναι οι πιο
μαχητικοί για παρά πολλούς λογούς.
Ενας λόγος είναι ότι; ρ ι εργάτες της
ΤΑΡ πληρώνονται καλα,' ένας δεύτερος
λόγος, ότι η διεύθυνση μετά από κάμπο-·
σες απεργίες, κατωρθωσε να διάσπαση
την ενότητα των εργαζομένων, μεταξύ
των υπαλλήλων και των εργατών. Οι
υπάλληλοι είναι η πλειοψηφία του προ-
σωπικού της ΤΑΡ και βρίσκονται κάτω
από την επιρροή του ΣΚ.

Παρόμοια, 4.000 εργάτες των

ναυπηγείων του Λ (,,σνσ,β ε · οργάνωσαν
απεργία για εναίαπο.γε,ΰμα. και. βάδισαν
προς το Υπουργείο -εργασίας..; Στη
διαδήλωση, οι εργατες= φορούσαν τι,ς
μπλε φόρμες τους και τα. χρωματιστά τους
κράνη. Ιδιαίτερη εντύπωση 'εκανε η
πειθαρχία τους, η οργάνωση τους και η
ενότητα τους στη διάρκεια της διαδή-
λωσης. Στην πορεία τους ενώθηκε και
μια μεγάλη αντιπροσωπεία από τους
εργαζομένους των ταχυδρομείων και εκα-
τοντάδες άλλων που έτρεξαν σε συμπαρά-
σταση. Σ όλη τη διάρκεια της η διαδή-
λωση χειροκροτιονταν από τον κόσμο
που ε ιχε μαζευτε ι απ οπού περνούσαν .
Η διαδήλωση άρχιζε με ένα μεγάλο πάνω
που έγραφε "ΚΑΤΩ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ " .
Ενα άλλο βασικό σύνθημα της διαδήλωσης
ήταν "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΝΑΙ -
ΛΟΚ-ΑΟΥΤ, ΟΧΙ". Ετσι ο πρόσφατος
αντί -απεργιακός νομός έγινε ο πρωταρχι-
κός στόχος των διαδηλωτών.

Οι εργάτες αγνόησαν εντελώς την
απαγόρευση της διαδήλωσης που ανακοινώ-
θηκε από την κυβέρνηση και το ΚΕΔ την
προηγουμένη μέρα, όπως επίσης αγνόησαν
και την επίδειξη δυνάμεως του στρατού
που κατέβασε εκατοντάδες στρατιώτες και
τεθωρακισμεμα οχήματα στους δρόμους
που απέκλεισαν κυριολεκτικά την περιοχή
γύρω από το υπουργείο εργασίας. Το πρώτο
κομμάτι της δι·αδηλωσης σταματηθηκε για
μίση περίπου. ώρα από ένα παρατεταγμένο
τμήμα της ΚΟΠΚΟΝ κατά μήκος του δρόμου.
Οι εργάτες απευθύνθηκαν άμεσα στους
φαντάρους αγνοώντας την ύπαρξη των
αξιωματικών. Τους εξήγησαν την αντε-
ργατική φύση του νομού περί. απεργίας.
Απευθυνόμενοι στους φαντάρους, τους
λεγαν πως "...είναι παίδια εργατών,
αδέλφια εργατών και μελλοντικοί, εργάτες.
Μερικοί από τους φαντάρους ξέσπασαν σε
κλαμματα. Οταν οι αξιωματικοί είδαν
πως έχαναν τον έλεγχο των (φαντάρων,
αναγκάστηκαν να αφισουν την πορεία να
πέραση. (ΟΟΓ Οοπαηοη 5Γ.ηις<3ΐ

Θ
<
 Ν
Ο 2,

1974)

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Κατά τους τελευταίους μήνες του
φασιστικού καθεστώτος, έγιναν παρά
πολλές απεργέ ι ες. Σ την ΡΙ.Ξ55ΕΥ, 5ΤΑΝΟΑΚΠ,
οκυΝοια, ΟΕΝΕΚΑΙ, ίΝετκυΜΕΝτε, ι,υδίτΑΝίΑ,
ΒΗΙΤΙ3Η Ι,ΕΥΙΑΝΟδ, 3ΙΟΝΕΤΙ05, ΙΤΤ, ΪΆΒΚΙΟΑ
ΟΕ Ι.ΕΙΝΑ5 ΠΝΙΑΟ, ΡΑΒΚΙΟΑ Ι,ΕΑΟ, και πολλές
άλλες.

Ο στόχος της Ιντερσυντικαλ που ήταν
κάτω από τον έλεγχο του ΚΚΠ, ήταν οι
7.000 δρχ. το μήνα που ήταν και η βα-
σική απαίτηση στους περισσοτέρους αγώ-
νες που γίνονταν.

Η κυβέρνηση που σχηματίσθηκε μετά
την αλλαγή, καθόρισε με νομό το κατώ-
τερο όριο μισθών σε όλη τη χωρά στις
4.000 δρχ. το μήνα. Αυτός ο νομός δεν
εκαλυπτε τους αγροεργατες τους οικιακούς
βοηθούς και οποιονδήποτε που δούλευε σε
επιχείρηση με λιγότερο από πέντε εργάτες.

Οι ηγέτες του ΚΚΠ δήλωσαν την υπο-
στήριξη τους σ αυτόν τον νομό και απο-
κήρυξαν την απαίτηση για κατώτερο όριο
τις 7.000 δρχ τον μήνα, σαν μη ρεαλιστι-
κή απαίτηση. Παράλληλα αρνήθηκαν την
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Ι υποστήριξη τους στ.ις πολυάριθμες απεργι-
·.· ες που είχαν τις 7.000 δρχ. σαν κεντρί-
•νκο'τους αίτημα. Και αυτό παρά το γεγο-
,ν.'νος ότι από το 1973 που η Ιντερσυντικαλ
για πρώτη φορά πρόβαλε το αίτημα για
κατώτερο όριο μισθών τις 7.000 δρχ, το
κόστος ζωής αυξήθηκε κατά 50%.

,0 ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΑ·ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Για να μπορη ο Σαλαζαρ να ελεγχη
τους εργάτες, είχε φτιάξει με τέτοιο
τρόπο τα συνδικάτα ώστε οι εργάτες ήταν
χωρισμένοι σε μικρές ομάδες. Τα σωμα^
τεια και τα συνδικάτα σχημάτιζαν οριζον-
ντιες δομές, οργανωμένα στη Βάση επαγ
γελματος/ειδικο-τητας. Ετσι ένας χείρισ-
της μηχανών ανήκε στο συνι~κατο των μετα-
λουργων,.ακόμη και αν δούλευε σε ζυθο-
ποιείο, σε εργοστάσιο αυτοκίνητων η σε
αεροδρόμιο. Αυτά τα σωματεία ήταν επίσης
χωρισμένα ανάλογα με το σεξ - εαπτες
και μοδίστρες ανήκαν σε διαφορετικά
σωματεία. Υπήρχαν πάνω από 400 συνδι-
κάτα στη Πορτογαλλια όταν εγ·.νε το πρα-
ξικόπημα. Σε μερικά εργοστάσια υπήρχαν
30 - 40. Σ τη ΟΌΡ

1
 υπήρχαν 100 σωματεία.

Στα ναυπηγεία της Λισναβε υπήρχαν 24
χωριστά σωματεία τεχνιτών οπού περι~-
σοτερο'ι από 7.000 εργάτες ναυπηγε,ον ήταν
μελή τους.

Περίπου 2 εκατομυρια εργάτες τ-ταν
διεσπαρμένοι σ αυτά τα σωματεία. Τ ε
1969, 80% από τα συνδικάτα είχαν ν.ατα
μέσο ορό κάτω από 1.616 μελή και ·_ονο
8 συνδικάτα είχαν περισσότερα α~ο 20.000
μελή. Μερικοί απ αυτούς ήταν συνασπισ-
μένοι στα συνδικάτα σε τοπική 5α·~,
όπως παραδείγματος χάριν το σωματείο
των ηλεκτρολόγων του νότου.

Το ΚΚΠ που ελέγχε την Ιντεοσι,ντικαλ
μετά την 27η Απριλίου, δεν κατεστρεώε
τη δομή που είχαν, αλλά την κράτησε όπως
ήταν.

Τα συνδικάτα υποφέρουν ακο·_α ατ-.ο
τον καταεμαχισμο που είχε επίβαλε: το
φασιστικό καθεστώς. Υπάρχει ακόμη
ένας μεγάλος αριθμός συνδικάτων που
είναι χωρισμένα και συμφωνά με το επάγ-
γελμα και συμφωνά με τη περιοχή.

Οι μεταλουργοι παραδείγματος χάριν,
που αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό βιομη-
χανικών εργατών στη Πορτογαλλια, έχουν
ξεχωριστά σωματεία σε κάθε μια ατιο τις
μεγάλες πόλεις. Το ίδιο ισχύει και για
τα σωματεία των τραπεζιτικών υπαλλήλων.
Μερικές άλλες μορφές που έχουν κληρονο-
μηθεί επίσης από τη δικτατορία καθώς
και η έλλειψη παράδοσης στην ανεξάρτητη
οργάνωση των εργατικών συνδικάτων

1
,

έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε
μερικά εργατικά συνδικάτα. Τα μετοα που
είχαν επιβληθεί πάνω στα συνδικάτα
από το φασιστικό καθεστώς, επιβεβαίωναν
ότι το σωμαπου παίρνει τις τελικές απο-
φάσεις ενός συνδικάτου, δεν ε ι να ι. ένα
συμβούλιο αντιπροσώπων, αλλά μια
Γενική Συνελευση, οπού έχουν το δικαίωμα
να παραβρίσκονται όλα τα μελή ενός σω
ματτιου. Κατά την περίοδο του φασισμού,
δεν ήταν δυνατόν να εκπληρωθούν ελευθέρα

αυτές οι αποφάσεις γιατί υκτιρχέ.ίνκρατι-..,.,
κος έλεγχος. Αυτό το μετρό-'·έγινε·'απο-

 :
 ,

δεκτό σαν δημοκρατικό χωρίς καμμια;.·.'/ " ·.
κριτική μετά τις 25 Απριλίου. , . "'.;>

;

Στην πράξη όμως, η μέθοδος αυτή ,\ , "
είναι δυνατόν να αποδειχθη, πολύ αντι-
δημοκρατική. Ο τον.πος και ο χρόνος..,τη ,.
Γενικής Συνελευσης μπορούν να καθορι-
χουν ποιες ομάδες εργατών είναι. πιο.
πιθανό να πάρουν μέρος, δημιουργώντας
έτσι τεχνική πλειοψηφία. Πολλές, ανωμα-
λίες προέκυψαν από αυτό. Ας κοιτάξου-
με δυο παραδείγματα: Το εκτελεστικό
συμβούλιο του σωματείου των τραπεζητι-
κων υπαλλήλων του Οπορτο, οργάνωσε μια
σειρά από συνελεύσεις και ένα συνέδριο
αντιπροσώπων για να συζητήσουν τα αιτή-
ματα που είχαν υποβάλει, μια μείωση
των ωρών εργασίας. Η πρόταση πέρασε
παμψηφη σε όλες αυτές τις συνελεύσεις
στις οποίες είχε πάρει μέρος ένας παρα-
πολυ μεγάλος αριθμός τραπεζιτικών υπαλ-
λήλων. Οταν όμως καλέστηκε γενική
συνέλευση, ο αριθμός των μελών που τη
παρακολούθησε δεν ξεπερνούσε τον αριθμό
μερικών από τις τοπικές συνελεύσεις
και η πρόταση του εκτελεστικού συμβου-
λίου δεν πέρασε. Αυτή η απόφαση, συμφωνά
με τα μετρά του συνδικάτου, έπρεπε να
αντιπροσωπευη την επίσημη πολιτική του
συνδικάτου, αν και η πλειοψηφία των
μελών ήταν καθαρά αντίθετη προς αυτήν.

Αυτό το μετρό επέτρεπε σε μερικά
εκτελεστικά συμβούλια των συνδικάτων
να διατηρούν ένα γραφειοκρατικό έλεγχο
πάνω στα συνδικάτα. Σε μερικές περιπ-
τώσεις, αυτό έχει περιορίσει τις δρασ-
τηριότητες των εργατικών συνδικάτων σε
βαθμό που τα πολιτικά κόμματα να κινη-
τοποιούν τους οπαδούς τους να παρακο-
λουθούν τις Γενικές Συνελευσεις και
έτσι να καταψηφίζουν τους οπαδούς της
αντίθετης πολιτικής γραμμής.

Στο συνδικάτο των μεταλουργων
στη Λισσαβωνα παραδείγματος χάριν, το
εκτελεστικό συμβούλιο που υποστήριζε
τη γραμμή της Ιντερσιντικαλ, απέλυσε
έναν αριθμό συνδικαλιστών που είχαν υπο-
στηρίξει απεργίες με τις οποίες το
εκτελεστικό συμβούλιο ήταν αντίθετο.

Οοιπιηοη 3τ;πα99Ί
Θ
'
 Νο
 7, ΑρΓϋ 1975)

ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστήριξε
όλα τα καταπιεστικά μετρά εναντία στον
τύπο που είχε πάρει η Κυβέρνηση του
Σπινολα.

Κατά το_τελος του Ιουλίου 1974, το
ραδιόφωνο και η τηλεόραση είχαν μπη κάτω
από στρατιωτικό έλεγχο και απολύθηκαν
όλοι οι αριστεροί εκφωνητές.

Επιβλήθηκαν προστημα σε 3 εφημερίδες
και φυλακίστηκε ο Σαλντανχα Σαντσες,
εκδότης της Λουτα Ποπουλαρ, μέλος
της μαοϊκής ομάδας ΜΚΡΡ. Την 1η Αυγούσ-
του, σταμάτησαν την έκδοση της "Ντιαριο
ντε Λισμποα" για δυο ήμερες και της "Α
καπιταλ" και "Ρεπούμπλικα" για μια
μέρα, γιατί δημοσίευσε τη διαδήλωση
κατά των αποικιακών πολέμων που έγινε
δυο μέρες πριν. Η προσωρινή επιτροπή
που είχε εκλεγεί για το νομό, διαμαρτη-
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τι'ου' επικρατούσε

στην Αγκόλα."."'·.:;"';':·:-' '' ·
:̂\0:.-τύπ9̂ α.πα.ντησε· την επομένη ήμερα

με μι'α' άπε̂ 'γι,α' διαμαρτυρίας κατά των
κλεισιμάτων^ ̂ κάϊ, η "Ντιαριο Ποπουλαρ"
ήταν η''μόνη-βραδυνη εφημερίδα που βγήκε.
Οι ομάδες

1
που.οργανώθηκαν για να σταματή-

σουν το "μοίρασμα, της απεργοσπαστικης
εφημερι'δας,

;
 ϊιταν τα θύματα της πιο

βαρβάρης-'επνθεσης από μέρους της ασυ-
νομιάς από τότε που έγινε το πραξικό-
πημα^ „"'·"";' ' "

Πέντε μέρες αργότερα η αστυνομία
έκανε ξανά την εμφάνιση της, αυτή τη
φορά μαζί με'ΐί τανκς, με τη συνοδεία
πολυαρίθμων οχημάτων της· στρατιωτικής
αστυνομίας και πολλές εκατοντάδες
στρατιωτών^ για να καταπνίξουν μια
διαδήλωση που· έγινε για τη διαμαρτυρία
εναντία στη φυλάκιση του Σαντσες και
το "επ αόριστο·" κλείσιμο της "Λοτα
Ποπουλαρ"

1
. Η διαδήλωση ήταν ήσυχη και

το ότι προσπάθησαν να τη διαλύσουν έδειχ-
νε το ποσό αποφασισμένοι ήταν να
ελέγξουν τα μέσα επικοινωνίας και να
καταπνίξουν κάθε αντίλογο από οποίους
τολμούσαν να φέρουν αντιρησεις. Το
αποικιακό πρόβλημα και ο αγώνας των
εργατών ήταν οι πιο ευαίσθητες περιοχές.

Οι επιθέσεις δικαιολογούνταν με
αορίστους ορούς όπως: "υποκίνηση να
απεργήσουν" η "ιδεολογική επίθεση".
(ΟυΓ ΟΟΙΜΠΟΠ 5ί:ηΐ99Ί

6
/
 Νο

 Ι/ 5βρ£.74)
Τον Ιούλιο βγήκε ένας προσωρινός

νομός για τον τύπο, τον οποίο θα ακο-
λουθούσε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο.
Σκοπος του ήταν να επιβαλη

:
έλεγχο πάνω

στον.τύπο. Εκτος από αυτό, ιδρύθηκε
και μια προσωρινή επιτροπή παρακολού-
θησης που είχε τη δύναμη να επιβαλη
πρόστιμο και να διαταζη το κλείσιμο
εφημερίδων που ήταν επιθετικές. Αυτό
ήταν το πρώτο μετρό που πάρθηκε για τη
λογοκρισία του Πορτογ.αλλικου τύπου.
Δεν χρειάζονταν δικαστήριο για να
επικυρώσει τις αποφάσεις. Οποιος
νόμιζε ότι είχε αδικηθεί μπορούσε να
υποβαλη έφεση, αλλά στο μεταξύ οι απο-
φάσεις είχαν εφαρμοσθη ήδη και εξυπηρε^
τουσαν καλά το σκοπό τους.

Τα κυρία θύματα ήταν οι μικρές
τομπικες εφημερίδες και τα όργανα των
κομμάτων που δεν μπορούσαν να πληρώ-
σουν προστημα και να αντέξουν τη ζημία
από το κλείσιμο της εφημερίδας τους.

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Μετά την 25η Απριλίου, το Πορτογαλλικο
Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν το μονό πο-
λιτικό κόμμα οργανωμένο σε εθνική κλίμα-
κα. Είχε μια σημαντική βάση στην εργα-
τική τάξη, 5.000 μελή, καθώς και την
εμπιστοσύνη και εκτίμηση που είχε κερ-
δίσει από τη συνεχή αντίσταση και δράση
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Η
εβδομαδιαία εφημερίδα του ΚΚΠ, "Αβαντε",
ήταν η μονή παράνομη εφημερίδα που έβγαι-
νε κανονικά κατ,ατην διάρκεια των 48 χρο-
νών της δικτατορίας. Επίσης, πολλοί
αγωνιστές του κόμματος φυλακίστηκαν και
σκοτώθηκαν γιατί πήραν μέρος στην αντί-

σταση που έκανε η εργατική τάξη εναντία,
στο' δνκτατορικο καθεστώς. Μετά το

 :
'

πραξικόπημα, το ΚΚΠ και μονό
1
του ακόμα, _

ηταν'σε θέση να καθοδήγηση και να ένωση '·
τους αγώνες που αναπτύχθηκαν. Αντί
γιαυτο, άρχισε να δημιουργεί γραφείο- "

;

κρατικό έλεγχο πάνω στις δομές των
εργατικών συνδικάτων που είχαν μείνει
όμως με τη παλιά τους κομματιασμένη '
μορφή - τα μελή. του Κομμουνιστικού
Κόμματος εκλέγονταν η αντικαταστσυσαν ' "
φασίστες στην ηγεσία των περισσοτέρων
εργατικών συνδικάτων. Ο έλεγχος του
ΚΚΠ πάνω στην Ιντερσυντικαλ ήταν γερά
εδραιωμένος.

Σε 200 δήμους περίπου μελή του
ΚΚΠ κατέλαβαν τις τοπικές κυβερνήσεις.
Αυτό βεβαία με κανένα τρόπο δεν βοή-
θησε για να αναπτυχθούν η συνείδηση
και το ηθικό των μαζών. Αντίθετα,
όπως δείχνουν τα γεγονότα των τελευταί-
ων μηνών στη βόρεια Πορτογαλλια, ο
έλεγχος των τοπικών διοικήσεων από το
ΚΚΠ χρησιμοποιήθηκε από τους προβοκα-
τορες'των φασιστών που παρότρυναν το
κόσμο εναντία στους.τοπικούς δήμαρχους,
που είτε αρνιόνταν να τον βοηθήσουν,
είτε ήταν ανακατεμμενοι σε διαφορές
ύποπτες κομπίνες. Αφού κατωρθωσε να
ελεγξη γραφειοκρατικά τα εργατικά
συνδικάτα, τις τοπικές διοικήσεις και
τις κυβερνητικές και στρατιωτικές
θέσεις, το 'ΚΚΠ έκανε και μια μαζική
εκστρατια για στρατολόγηση. Γρήγορα
το ΚΚΠ ισχυρίζονταν ότι έχει 100.000
μελή - μαζική εισροή.

Στη προσωρινή κυβέρνηση, το ΚΚΠ
αρχικά μοιράστηκε την εξουσία με το
Σοσιαλιστικο κόμμα και το Λαϊκό
Δημοκρατικό Κόμμα.(την πολιτική έκφρα-
ση του καπιταλισμού στη Πορτογαλλια)
και τελικά με το ΚΕΔ. Για να διατή-
ρηση και δικαιολόγηση αυτή τη θέση,
αντιμετώπισε μια μεγάλη αντίφαση. Από
τη μια είχε να διατήρηση την επηρροη.
που είχε για να μπόρεση να κράτηση τη
βάση του στην εργατική τάξη, και από
την άλλη, θεωρούσε ότι μια δυναμική .
επίθεση από τις μάζες θα διακινδυνεύε
τη θέση του στη κυβέρνηση και επομένως
και τη δυνατότητα του να πετυχη το
"δημοκρατικό" και όχι το σοσιαλιστικό
στάδιο της Πορτογαλλικης επανάστασης.
Ετσι το ΚΚΠ έπαιξε ένα ρολό ισσοροπιας
μεταξύ των δυο, γι αυτό και υποστήριζε
μερικούς αλλά όχι όλους τους μεγάλους
αγώνες που ξέσπασαν.

Αλλα αυτό που χαρακτήρισε τη στάση
του ΚΚΠ πάνω από όλα, ήταν μηχανοραφιες
και ραδιουργίες.

ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Το Σοσιαλιστικο κόμμα δεν υπήρχε
πριν από το 1973. Ο Σοαρες και οι άλλοι
ηγέτες του Σοσιαλιστικου κόμματος ήταν
μια χούφτα ατόμων χωρίς κόμμα στη περί-
οδο του Σαλαζαρ και του Καετανο.

Ηταν εκείνο το είδος των δικηγορών
που υπερασπίζονταν πολιτικούς κρατουμέ-
νους η αναλάμβαναν εργατικές υποθέσεις
στα δικαστήρια.

Μετά τις 25 του Απρίλη 1974,
το Σοσιαλιστικο κόμμα μπήκε στη κυβέρνη-
ση. Στην αρχή δεν είχε ούτε μια τοπική
οργάνωση, αλλά μαζί με το ΡΡΟ έπαιρνε
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μέρος στο εκλογικό μέτωπο που είχε
φτιάξει το ΚΚΠ όταν ακόμη κάτω από τον
•-Καετανό (το €ΟΞ και αργότερα το ΜΟΡ-ΟΟΕ)
Οι Σοσιαλιστες αποσπάστηκαν από το
μέτωπο.στο τέλος του καλοκαιριού.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στη
αρχή της περιόδου αμέσως μετά τις 25
του Απρίλη, το ΚΚΠ ήταν αυτό που βοή-
θησε να χτιστεί το Σοσιαλιστικο κόμμα,
και να προβληθεί ο Σοαρες. Για παρά-
δειγμα, σε μια μεγάλη διαδήλωση στη
ΛΙσσαβωνα τον Ιούλη του 1974, το ΚΚΠ
έβαλε τον κόσμο και ο Σοαοες έβγαλε
το λόγο μια και ήταν ο κύριος ομιλητής.
Εκείνη την εποχή το Σοσιαλιστικο κόμμα
έκανε ότι μπορούσε για να καλλιεργήσει
την εικόνα του "αριστερού" κόμματος
στις μάζες. Και πράγματι, το μανιφέστο
του ΣΚ αναφέρει στους σκοπούς του
πράγματα που ακούγονται επαναστατικά.
Μερικά αποσπάσματα το αποδεικνοοΰν
αμέσως: "Το ΣΚ παλεύει εναντία στο
καπιταλιστικό σύστημα και τ-·, αστική
κυριαρχία Το ΣΚ επεξεργάζεται
μια νέα αντιληφη για τη ζωή που μπορ-ε ι
να πραγματοποιηθεί μονό με τ; χτ.σιμο
της εργατικής εξουσίας....

Ο αγώνας εναντία στο -^ασ.Γμα και
την αποικιοκρατία θα πέτυχε, ·_ονο με τη
διάλυση της καπιταλιστικής κοινωνίας
και το χτίσιμο του σοσιαλισμού. . .

Το ΣΚ πιστεύει ότι κάνουν μεγάλο
λάθος αυτοί που ισχυρίζονται οτ. ε-,ναι
σοσιαλδημοκράτες αλλά συνεχίζουν να.
υποστηρίζουν το κατεστημένο, τη καπι-
ταλιστικη δομή της κοινωνίας και, τα
συμφέροντα του ιμπεριαλισμού".
(5οοί3ΐί3ϊ ΝΟΓ^ΘΓ, αμίν 26, 1ί~5

Ο Σοαρες μιλούσε για ένα κόμμα
που θα περιλαμβάνε όλες τις τα~ε.ς στην
αριτερα συμπεριλαμβανομένης τ-ς Επα-
ναστατικής Αριστεράς.

Απείλησε ότι θα παραιτηθε. απ;
τη κυβέρνηση διαφονωντας πάνα σε οοισ
μένα δεξιά μετρά που πάρθηκαν και
που το ΚΚΠ υποστήριζε (νομός πεο. τύπου
καλοκαίρι του 1974, και ο αργός ουθ-
μος αποχώρησης από τις αποικίες που
επέτρεπε ο Σπινολα).

Εκείνο το καιρό το ΣΚ παρουσια-
ζόταν διπλοπροσωπο. Μεγάλες συγκεν-
τρώσεις γίνονταν με ομιλητές από δια-
φορές χώρες, όπως ο Αλταμιρανό, ζ
αριστερός ηγέτης του ΣΚ της Χ'.λης, αλλά
και ο Μιττεραν, ο δεξιός ηγέτης του
Γαλλικού ΣΚ, ο οποίος κατά κα.οους
ευθυγραμμίζεται με τον Ουίλσον, τον
Σμιτ, τον Παλμέ και Σ ία, προς χάριν
της "δημοκρατίας" (διάβαζε καπιταλισμός)
στη Πορτογαλλια.

Οι εργάτες που στρατολογηθ-καν τότε
στο ΣΚ, ήταν πιο αριστερά από ότι τα
στελέχη του ΚΚΠ στα εργοστάσια. 7ο ΙΚ
ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να κανηταοα
άγριες επιθέσεις εναντία στις απεργίες
- τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των δυο
πρώτων προσωρινών κυβερνήσεων, μέχρι τις
28 του Σεπτ. 1974 - όσο το ΚΚΠ που είχε
το υπουργείο εργασίας. Υπήρχαν περι-
πτώσεις που μελή του ΣΚ συμμετείχαν σε
κοινά ψηφοδέλτια με την Επαναστατική
Αριστερά (π.χ. οι τραπεζιτικοί υπαλ
ληλοι στο Οπορτο). Το ΣΚ όμως ποτέ
δεν έγινε ένα εργατικό κόμμα σαν το
ΚΚΠ. Αν και έχει παρά πολύ υποστήριξη
από τους εργάτες, τα στελέχη του κα-

τα δραστηρ'ια .μ'ελή-το.υ/είναι.! κυρίως .
μικροαστ.ο.ι..

:
 Α,υ'̂ ο,/πΐίθανώς. εξηγεί'. την

ικανότητα πο'υ"είχε ·να' β'γαζει μερικούς ""..'·,',
αριστερούς ..ήχους .κατακτά., καλοκαίρι του
19 7 4 , τα στε'λεχ η του, δεν,. ηταν αναγκασμε-
να να μεταφέρουν μέσα στα εργοστάσια.
τις αποφάσεις των δυο πρώτων προσωρι- .,
νων κυβερνήσεων. ' Τ'ο ,φιδι. από την τρυπά , ί
·τοβγαζε

;
..το ΚΚΠ, επειδή το ΚΚΠ .φαίνονταν '

 ν

να ελέγχει τα.εργοστάσια.Επειδή όμως
τα στελέχη του δεν ήταν μέσα- στα

1
, εργο-

στάσια, το ΣΚ μπόρεσε να στραφη · πολύ
γρήγορα προς τα δεξιά μόλις έφτιαξε τον .
κομματικό μηχανισμό του σ ολόκληρη τη
χωρά. Αυτό συνέβη πέρυσι τα φθινόπωρο,
κάτω από την πίεση της δυτικοευρωπαϊκής
σοσιαλδημοκρατίας. Ετσι πέρσι το φθινο-
πωρρ, το ΣΚ και το Λαϊκό δημοκρατικό
κρμμα αποσπάστηκαν από το εκλογικό
μέτωπο (ΜΟΡ - ΟΠΕ). Αμέσως άρχισαν τη
προπαγάνδα για το δικαίωμα των σωματείων
να υπαρχρυν ανεξάρτητα από την Ιντερ- ".:
συντικαλ (η διαμάχη πάνω στο νομό περί
σωματείων δεν έχει σχέση με νομό για τις

απεργίες).
Στην αρχή, η κατάσταση πάνω σ αυτό

τρ πρόβλημα ήταν πολύ μπερδεμένη - ο
στρατός ήθελε να επιβαλη μρνοσυνδικαλι-
σμο με μια μονό εργατική ομοσπονδία
για όλους τους εργάτες (με την υποστηρι-
ξη του ΚΚΠ). Το ΣΚ και το Λαϊκό δημοκρα-
τικό κόμμα δεν περνάν ξεκάθαρη θέση
πάνω στο πρρβλημα, προετοιμάζοντας το
έδαφος για διάσπαση μέσα στα συνδικάτα.
(Οπως συνέβη με τη Φορς Ουβριερ στη-
Γαλλία το 19481 .

Στην πραγματικότητα δυο πράγματα
κρίνονταν: η σύγκρουση ανάμεσα στους
υποστηριχτές του ΝΑΤΟ και στους υπο-
στηριχτές του Συμφωνου της Βαρσοβίας
για το ποιος θα ελέγξει περισσότερα
κομμάτια του κρατικού μηχανισμού σε
μια στρατηγικής σημασίας χωράς, και
επίσης, η επιθυμία της "δύσης" (μεσώ
του ΣΚ) να διασπάσει και να αποδυνα-
μώσει το εργατικό κίνημα.

Λίγο πριν από τις 11 του Μάρτη, το
ΣΚ στην αντιπολίτευση σκληρηνε τη θέση
του εναντία στο ΚΚΠ (ένας από τους
παράγοντες που παρακίνησαν τους συνο-
μωτες να επιχειρισουν το πραξικόπημα
στις 11 του Μάρτη.)

Το Σ.Κ όμως, δεν υποστήριξε τη
.δεξιά ούτε στις 28 του Σεπτεμβρη ούτε
στις 11 του Μάρτη. Γιατί όμως;
Κατ αρχήν, επειδή πάνω στο πρόβλημα ·
της Αφρικής το ΣΚ αντιπροσωπεύε εκείνη
τη μερίδα της αστικής τάξης και των
μικροαστών πρυ είχαν αποφασίσει ότι
δεν μπορούσαν πια να σηκώσουν το βάρος
των πολέμων στην Αφρική. Κατά δεύτερο,
εάν το πραξικόπημα στις 28 του Σεπτεμβρη
η στις 11 του Μάρτη πετύχαινε, η δεξιά
πιθανώς να αποφάσιζε ότι μπορεί να κυ-
βερνήσει και μονή της χωρίς να χρειάζε-
ται πολιτικούς τύπου Σοαρες.

Από τις" 11 του Μάρτη καιμετα, το ·
ΣΚ προσπαθούσε να ξανακερδίσει προς
χάρη των αστικών φυλοδυτικων στοιχείων,
εκείνα τα κοματια του κρατικρυ μηχανισ-
μού που έπεσαν στα χεριά του ΚΚΠ και
τα κοινωνικά εκείνα στρώματα που ελέγχον-
ταν από τους εργάτες. Γιαυτο και οι
συνεχείς απειλές του ΣΚ ότι θα αποχω-
ρήσει από την προσωρινή κυβέρνηση, όπως
χαι τελικά έκανε.
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· , Το...ΣΚ όμως,.φοβάται ακόμη, μήπως,
χασ,ε ι ,''ε ντελως "την υπρΡτήριξη τη ς. εργα-
τικής*'ταξης.. Κώ'"'αίιιά'δ είναι ό λόγος ;
που_ ρ.ι̂  ρμ.ιλ.ητ.ες' τομ,'ΣΚ βγάζουν ακόμη .'."""
πολϋ αριστερούς" λόγους. Σ το Νότο π.χ., .
πρι̂ ν. απρ. .τη τελευταία μεγάλη διαδήλωση
στη'Λισσάβώνα," τα τραγούδια που ακού-
γονταν απρ;'τα μεγάφωνα του ΣΚ ήταν η
"Δι'εθνης·";,. "Παντιέρα Ροσα", το',"Ενω-
μένο 'Μετωπο"τω,ν .Εργατών" του Μπρεχτ,
κλπ. , Καν την. ίδ.ια στιγμή, καλοντυμέ-
νος.,νεοί ,ν̂ Ε μεσοαστικής τάξης, οδη-
γώντας ακρ,ιβα ̂ αυτοκίνητα,, πετούσαν
προκυρηξε.ις για" τη διαδήλωση.

Φρβατα,ι όμως επίσης να. άφησε ι
ελεύθερες, τις δεξιές δυναμει.ς που
μπορούν, να κάνουν και χωρίς τις υπη-
ρεσίες τρυ'. _ Τα.'συνθήματα του ειναί:
"Για μια κυβέρνηση εθνικής 'Σωτηριας",
αλλα' και ' "Ρχ.ι

;
 στο. Σπινολα, Οχι στη

Κομμουνιστική Δικτατορία".
Προς το παρόν το Σ Κ είναι ένα

μικροαστικό κόμμα σε όλο του το με-
γαλείο. Αντιπροσωπεύει ότι πιο ανώ-
ριμο και χαοτικό υπάρχει μέσα στη
συνείδηση των μαζών. ..

Ολο'ι εκείνοι που δεν διαμόρφωσαν
στην περίοδο της δικτατορίας, ξεκάθαρη
πολιτική συνείδηση, δηλαδή, δεν ανήκαν
ούτε στη φασιστική δεξιά ούτε στο
Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε στις ομάδες
της Επαναστατικής Αριστεράς, αυτοί
τώρα είναι έτοιμοι να υπρστηριξουν το
ΣΚ. Αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουν
την επανάσταση της 25ης'του Απρίλη αλ-
λά χωρίς καμία άλλη παραπέρα συμμε-
τοχή: σύνθημα τουςειναι "πραγματική
δημοκρατία": συμμετοχή στην επανάστα-
ση γενικά και αόριστα.

Αυτό που χαρακτηρίζει τους μικρο-
αστούς πάντως, είναι ο φόβος,και η
δυσπιστία τους προς τις μάζες και το
θαμπός τους μπροστά στους πλουσίους
και δυνατούς.

Χρονιά πριν, ο Ενγκελς εξήγησε την
ιδέα των μικροαστών για τη δημοκρατία,
σ ένα του γράμμα προς το Μπεμπελ (11 του
Δεκέμβρη 1884). "...πραγματική δημο-
κρατία όταν φτάνει η στιγμή της
επανάστασης, ξαφνικά η δημοκρατία,
προσωρινά βεβαία, αποκτά συμαντικη
βαρύτητα....είναι βλέπεις το τελευταίο
καταφύγιο ολόκληρης της αστικής και
ακόμα και της φεουδαρχικής οικονομίας...
Ετσι, ανάμεσα στο Μάρτη και το Σεπτεμβρη
του 1848, ολόκληρη η φεουδαρχογραφειο-
κρατικη μάζα βοηθαγε τους φιλελευθέ-
ρους για να μπορέσει να συγκρατήσει
τις επαναστατιμενες μάζες...Οτι κι
αν γίνει πάντως, ο μονός μας εχθρός
στις μέρες της κρίσης και στις μέρες
μετά την κρίση, θα είναι ολόκληρη η
αντίδραση που θαχει συνενωθεί γύρω
από το σύνθημα για "πραγματική δημο-
κρατία", και αυτό νομίζω πρέπει να το
βάλουμε καλά στο μυαλό μας".

Και ο Μαρξ πάνω στο ίδιο: "...από
την πρώτη στιγμή της νίκης, και αμέσως
μετά, η δυσπιστία των εργατών δεν
πρέπει να καναλαρεται πια προς το
νικημένο αντιδραστικό κ.ρμμα, αλλά εναντία
στους πρώην συμμάχους, τους. μικροαστούς
δημοκράτες, που θέλουν να εκμεταλευτουν
τη κοινή νίκη μονό για τους εαυτούς τους"
(Μαρξ, Προσφώνηση στη Κομμουνιστική
Λίγκα, 1850. Ενγκελς, Επανάσταση και

Αντεπανασταση στη Γερμανία, Λον̂ δΐ.νδ 19331
Το φούσκωμα της επανάστασης, .έμπασε,

χιλιάδες ανθρώπους στη δ ιαδ ικάσια
;
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χωρίς αυτοί,, να έχουν προηγουμένη, 'εμπέι-."
ρια στη πολιτική ζωή. Και τους.πρωτρυςν
ηγέτες που υποστήριξαν αυτές οι .χίλια-,
δες, ήταν εκείνοι που δεν φαίνονταν'για'
καπιταλίστες, αλλά και που ήταν δ.υσκολϊ) '·-,
να τους κατατάξεις κάπου. Ολοι αυτό ι ,^
μαζευτικαν κάτω από τη σημαία του ΣΚ.

Τα μικροαστικά στρώματα είναι ένας
τεράστιος αγωγός επιρροής που συγκοι-
νωνεί με τους καπιταλίστες από τη μια,
με τις μάζες του λαού και με κομμάτια
του προλεταριάτου από την άλλη. Η
μεγαλοαστική τάξη είναι μια ασήμαντη
μειοψηφία μέσα στη κοινωνία. Η άρχου-
σα τάξη όμως δεν ζει απομονωμένη. Μέσα
από μια σειρά ιδρύματα και οργανισμούς,
αγκαλιάζει μεγάλα κομμάτια από τα κατω-
τέρα μεσοαστικά στρώματα. Και αυτά με
τη σειρά τους 'επηρρεαζουν κομμάτια της
εργατικής τάξης και ειδικωτερα τα πιο
καθυστεριμενα και ανοργάνωτα. Από την
άλλη μεριά, τα ανωτέρα μικροαστικά στρώ-
ματα, συνδέονται κατ ευθείαν με τους
μεγαλοαστούς, ενώ τα κατωτέρα πέφτουν
στο προλεταριάτο και στο λουμπεν προ-

λεταριάτο .
Το ΣΚ είναι το κόμμα με τη βοήθεια

του οποίου διατηρούνται οι ελπίδες των
μικροαστών και των καθυστεριμενων εργα-
'των για μια βαθμιαία καλυτέρευση της
θέσης τους μέσα στο καπιταλισμό. Το
βαθαιμα της κρίσης του καπιταλισμού
στη Πορτογαλλια αναπόφευκτα θα υπονο-
μεύσει τη δύναμη αυτού του κόμματος,
και θα παραδώσει τους οπαδούς του είτε
στο επαναστατικό προλεταριάτο είτε στην
άκρα δεξιά - δηλαδή στο φασιστικό στρα-
τόπεδο. Οσο οι μάζες ταλαντεύονται ανά-

μεσα στην επανάσταση και στην αντίδραση,
τόσο αυτά τα στρώματα θα συνεχίζουν να
υποστηρίζουν το ΣΚ. Ομως αυτή η κατά-
σταση διστακτικότητας και αμφι ταλάντευσης
των μαζών δεν μπορεί να βαστιξει και πολύ

Το βαθαιμα της κρίσης έσπρωξε τις
ξεσηκωμένες μάζες των μικροαστών στο να
υποστηρίξουν το ΣΚ που δημαγωγεί εκμετα-
λευομενο το σημερινό αδιέξοδο και τη
κυβέρνηση Γκονσαλβες που έχει συνδεθεί
με το ανέβασμα των τιμών, βαρύτερη φορο-
λογία κλπ.

Ομως αυτή είναι μια μεταβατική πε-
ρίοδος για τα μικροαστικά στρώματα. Οι
εμπειρίες από την ιστορία δείχνουν ότι
ο φασισμός βρίσκει μαζική υποστήριξη
κυρίως μέσα στους εξαγριωμένους μικρο-
αστούς. Εξαθλιωμένοι από τον καπιτα-
λισμό, χάνοντας κάθε εμπιστοσύνη προς
το ρεφορμιστικό και ειρηνικό δρόμο των
αναγνωρισμένων "αριστερών" κομμάτων,
ολόκληρες μάζες μικροαστών μπορούν
παρά πολύ γρήγορα να στραφούν προς το
Φασισμό. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει
στο Πορτογαλλικο ΣΚ μέσα στη σημερινή
γενί'κη κρίση της κοινωνίας, εκτοςκαι
αν, η επαναστατική αριστερά κατορθώσει
να πάρει με το μέρος της τους οπαδούς
του, η οποία όμως πρέπει στην πράξη
να αποδείξει την ικανότητα της να ξε-
περάσει όλα τα εμπόδια που υπάρχουν
στο 'δρομο, για ένα καλύτερο μέλλον για
τις μάζες, συμπεριλαμβανομένων και των
μικροαστικών στρωμάτων.

Το ΚΚΠ τρέμει στη σκέψη ότι πλη-
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σιαζει η ώρα να το πεταξουν'απο-
:
 την·.. V

κυβέρνηση και. ότι θα χάσει τον "ελε.γχο
πάνω στα συνδικάτα. Γιαυτρ" πρσσπαθη-'
σε να αντισταθεί στη πίεση του ·ΣΚ καυ-
τού Λαικοδημοκρατικου κόμματος.Λ

 :
Την''

;

ίδια στιγμή όμως, αρνείται να κινητο-
ποιήσει τη βάση του και το εργατικό
κίνημα για ένα αγώνα σε όλα τα επίπεδα.
Οι λόγοι που έβγαλαν οι αρχηγοί του ΚΚΠ
στις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς του
1975, παρωτρυναν απλώς τους εργάτες να
"δουλεύουν σκληρωτερα" και να "περιμέ-
νουν υπομονετικά" με την ελπίδα ότι μια
μέρα η ανεργία θα εξαφανιστεί σαν κακό
όνειρο. Αντί να οργανώνει το κίνημα
στη βάση, το ΚΚΠ έχει βάλει σαν πρωταρ-
χικό του σκοπό το πως θα διατηρησε'ι τη
συμμαχία του με μια μερίδα αξιωματικών
μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτός
είναι ο λόγος, που ο νομός που υποστή-
ριζε για τα συνδικάτα, προβλέπει την
ενότητα στη κορυφή των συνδικάτων,
αλλά είναι εναντία σε προσπάθειες να
φτιαχτεί οργάνωση στη βάση που θα
ενώνει τους εργάτες διαφορών εργοστα-
σίων και διαφορών πόλεων. Αυτός είναι
και ο λόγος που αυτή η φασαρία για το
νομό περί συνδικάτων, δεν οδήγησε σε
μια εκστρατεία εναντία στο εργατικό
νομοδιαταγμα.

Η πολιτική ταλάντευση του ΚΚΠ, ο
διορισμός των ηγετών από τα πάνω χωρίς
εκλογές, είτε αυτό γίνονταν στα συνδι- ·
κατά είτε στις τοπικές διοικήσεις, τα
ψεμματα και η εξαπάτηση των μαζών, όλα
αυτά εδειναν λαβες στους ηγετε^ του
ΣΚ που τα εκμεταλευονταν καταλλήλως.
Αντί να υποβοηθά στη δημιουργία επίτρο-
πων βάσης εργατών και φαντάρων, το
ΚΚΠ προσπαθεί με διαφορές γραφειοκρατι-
κές μανούβρες να διατηρήσει την επιρροή
του πάνω στα εργατικά συνδικάτα, καθώς,
και με τις συμφωνίες που κάνει με τους
ηγέτες του ΚΕΔ για να διατηρήσει τον
έλεγχο στο στρατό. Ολα αυτά, το μονό
που πετυχαίνουν είναι να ρίχνουν περισ-
σοτέρους εργάτες στη δημαγωγία του ΣΚ
περί "δημοκρατίας".

ΟΙ ΜΑΟΪΚΟΙ

Μέχρι την αλλαγή της 25ης του Απρίλη
οι Μαοϊκές ομάδες περιορίζονταν σχεδόν
εξ ολοκλήρου στα Πανεπιστήμια (και μέσα
απ αυτά είχαν επαφές με μερικούς εφέδρους
αξιωματικούς). Οι αρχηγοί τους ήταν
στο ΚΚΠ (μια δυο περιπτώσεις ήταν μελή
της ηγεσίας του κόμματος) μέχρι τα πρώ-
τα χρονιά της δεκαετίας του 1960. Απο-
σπάστηκαν από το κόμμα στη περίοδο της
Κινεζο-Σοβιετικης διαφωνίας, αλλά και
αργότερα, όταν το ΚΚΠ βρίσκονταν σε εσω-
τερική κρίση εξ αίτιας της αποτυχίας
του να μετατρεψη τη λαϊκή αναταραχή στα
πρώτα χρονιά της δεκαετίας του 1960 σε
ένοπλη εξέγερση'(παρ όλες τις υποσχέσεις
στα λογία για ένοπλο αγώνα).

Ολες οι Μαοϊκές ομάδες δέχονται το
χαρακτηρισμό της Κίνας για τη Ρωσσια,
ότι είναι δηλαδή "σοσιαλ-ιμπεριαλιστικη"
και βλέπουν το ΚΚΠ σαν τον πρακτωρα του
"σοσιαλιμπεριαλισμου".

Ολες τους δέχονται σ ένα βαθμό τη
Σταλινικη θεωρία των σταδίων, συμφωνά
με την οποία το πρώτο καθήκον στη Πορτο-

γαλλια είναι η "λαικοδημοκρατι.κη" επανά-
σταση. (Απ οπού και τ̂ρ. όνομα της. Λαϊκής -"
Δημοκρατικής Ενωσης (ΟΈΡ) κα'ί το υπέρ,- ''
τονισμα του συνθήματος "εθνική ανεξαρτη-'
σία".

Ολες ρι Μαοϊκές ομάδες δέχονται μια
από τις αποχρώσεις της Σ ταλ ι, νίκη ς θέσης
για το κόμμα, φωνάζοντας ότι σκοπός τους
είναι να "ξαναφτιάξουν" η να "ξαναιδρυ-
σουν" το ΚΚΠ ρπως ήταν πριν από τον
Κουνιαλ. (Π.χ. η ανακοίνωση που βγαλαν
οι οργανώσεις Λαικοδημοκρατικη Ενωση (υ*ΟΡ)
και Εκλογική Κομμουνιστική Ομοσπονδία
(ΡΈΟ), μιλάει για "μια νέα περίοδο που
άρχισε 11 χρονιά πριν, όταν οι πρώτοι
Μαρξιστες-Λενινιστες αποφάσισαν να εγκα-,
ταλειψουν το Κομμουνιστικό Κόμμα, μετά
την ολοκληρωτική τρυ κατάληψη από τον
αποστάτη Κουνιαλ....Από τότε οι Μαρξιστές
Λενινιστες παλεύουν για το ξανακτισιμο
του καταστραμμένου κομμουνιστικού κόμ-
ματος") .

Μια τέτοια αντίληψη για το κόμμα
τους επιτρέπει στη πράξη, να δικαιολο-
γούν όλες τις μανούβρες, όλη τη δόλιο-
τητα και διπλρπροσωπια και όλα τα γρα- ·
φειοκρατικα κόλπα που χαρακτήριζαν το
Σταλϊνισμο στις μέρες της δόξας του.
(Στις διαδηλώσεις έχουν φωτογραφίες
του Σταλιν, πουλάνε τα βιβλία του κλπ).

Ο Σταλινισμος τους όμως αναπόφευ-
κτα τους οδηγεί σε διασπάσεις γιατί
δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις
ανάγκες και στις συνθήκες μέσα στις

οποίες γίνεται η Πορτογαλλικη Επανάστα-
ση, και εξ αίτιας τ<:ον διαφωνιών τους
για το ποιος αντιπροσωπεύει τον Σταλιν
και το Μάο σήμερα στη Πορτογαλλια.

Αυτές οι παρατηρήσεις είναι κοινές
σε όλες τις Μαοϊκές οργανώσεις. Παρ όλα
αυτά όμως, βγάζουν διαφορετικά συμπεράσ-
ματα η κάθε μια, αν και ξεκινούν από
τις ίδιες βασικές αρχές - βλέπε "Μαοϊκές
Οργανώσεις" στο τέλος αυτού του κεφαλαί-
ου.

ΡΚΡ-ΒΚ (ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ-ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ)

Οι Επαναστατικές Ταξιαρχίες
φτιάχτηκαν το 1969 από μια ομάδα αγω-
νιστών που αποσπάστηκαν από το Κομμου-
νιστικό κόμμα κατηγορώντας το ότι
είναι ρεφορμιστικό. Για μερικά χρο-
νιά έκαναν ένοπλη δράση εναντία στους
φασίστες και στον αποικιοκρατικό μη-
χανισμό. Στο ενεργητικό τους συμπερι-
λαμβάνεται η ανατίναξη μιας βάσης του
ΝΑΤΟ, ανατινάξεις αυτοκίνητων του
στρατού που προορίζονταν για την Αφρι-
κή, πρρσπαθεια ανατίναξης των κυρίων
γραμμών μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος τη Πρωτομαγιά του 1973 (η συλ-
λογιστική πίσω από αυτό ήταν ότι θα
βοηθαγαν τους εργάτες να παρατήσουν
τα εργοστάσια και να κάνουν συγκεντρώ-
σεις και διαδηλώσεις) και το ξαμολυμα
γου ρουνι,ων ντυμένων με ναυτικές στολές
στους δρόμους, όταν το 1972 τοποθετή-
θηκε πρρεδρος ένας αξιωματικός του
ναυτικού.

Οι Επαναστατικές Ταξιαρχίες πάν-
τοτε καναν καθαρό ότι "Για μας, η



Εργάτες της "Ρεπούμπλικα" στη διαδήλωση για Επαναστατικά Συμβον

στις 17 του Ιούνη 1975

εφαρμογή της ένοπλης δράσης δεν ήταν
ποτέ ξεχωριστή από την ανάγκη δημι-
ουργίας μιας επαναστατικής οργάνωσης
του προλεταριάτου, η οποία θα μπορεί
να συνδέει τον ένοπλο αγώνα με τους
αγώνες του μαζικού κινήματος".

Το βασικό σημείο που χαρακτηρίζει
την ανάλυση των Επαναστατικών Ταξιαρ-
χιων> ήταν ότι ο αγώνας εναντία στον
ιμπεριαλισμό δεν μπορεί να ξεχωριστεί
από τον αγώνα για το σοσιαλισμό. Ετσι,
οι Επαναστατικές Ταξιαρχίες ήταν
εναντία στη Μενσεβικικη-Σταλινο-Μαοικη
θεωρία των σταδιων-πρωτα θα.γίνει η
δημοκρατική επανάσταση, και μετά, μονό
μετά από ένα χρονικό διάστημα θα γινη
η σοσιαλιστ ι.κη επανασταση-θεωρια που
είναι στην υπηρεσία της ταξικής συ\;ε-

ργασιας.
Τον Σεπτεμβρη του 1973, οι Επα-

ναστατικές Ταξιαρχίες μαζί με άλλες

ομάδες της επαναστατικής αριστεράς
και έναν αριθμό επαναστατών κομμουνισ-
τών, ενώθηκαν και έφτιαξαν το ΡΚΡ-ΒΚ.
Το μανιφέστο που βγήκε από το συνέδριο
έκανε ξεκάθαρο ότι το καθήκον τηςεπα-
ναστασης στη Πορτογαλλια είναι η επι-
βολή της δικτατορίας του προλεταριάτου:
"Η κρίση του καπιταλισμού στη Πορτογαλλια
μέσα στο πλαίσιο της γενικωτερης κρίσης
του παγκοσμίου ιμπεριαλιστικού συστή-
ματος, χε ιροτερειι»; ιακομη περισσότερο
εξ αίτιας των πολέμων για τις αποικίες.
Αυτό δημιουργεί κατάσταση αστάθειας
στο επίπεδο της εξουσίας. Αυτή η κατά-
σταση ανοίγει διάπλατα τη πόρτα στις
επαναστατικές δυνάμεις, στο προλετα-
ριάτο, για την προοπτική στο αμμεσο μέλ-
λον, της κατάκτησης της εξουσίας και
το θρίαμβο της Σοσιαλιστικής Επανάστα-

σης" .
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•Το μανιφέστο κάνει αγρία επίθεση
εναντία στη ρεφορμιστική αντίληψη για
το ειρηνικό δρόμο προς το σοσιαλισμό
που δέχονται οι σοσιαλδημοκράτες και οι
Σταλινικσι ρεφορμιστες: "Αντι'μετωττοι με
αυτή την.κατάσταση κρίσης, οι αναθεωρητες
και οι σοσιαλδημοκράτες προσπαθούν να
αποδείξουν ότι υπάρχει δυνατότητα για
μια ρεφορμιστική εναλλακτική λύση. Ακόμα
και σε χώρες με αστική δημοκρατία, δη-
λαδή με λαϊκά μέτωπα, αυτή η εναλλακτι-
κή λύση έχει αποτύχει επανηλλημενως με
διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Τα πρόσφα-
τα τραγικά γεγονότα στη Χιλή, οπού οδη-
γήθηκαν στη σφαγή οι αγωνιστές της αρι-
στεράς και η εργατική τάξη της χωράς,.
από τις ενωμένες δυνάμεις της αντίδρα-
σης και του ιμπεριαλισμού, είναι άλλο
ένα παράδειγμα για το που οδηγεί το
πέρασμα στο σοσιαλισμό με ειρηνικά και
νόμιμα μέσα - η τακτική αυτή μονό τυχο-
διωκτισμός μπορεί να ονομαστεί".

Το μανιφέστο κάνει ξεκάθαρο ότι η
ένοπλη επανάσταση είναι εντελώς αναγκαία
για την ανατροπή της καπιταλιστικής τάξης
από την εξουσία: "Μονό το παοσιμο της
εξουσίας από το προλεταριάτο, μονό η
Σοσιαλιστικη Επανάσταση είναι λύση.
Αυτή η λύση όμως είναι δυνατή μονό όταν
το προλεταριάτο είναι οργανωμένο για
να εξάσκηση επαναστατική 3ία. Μονό η
επαναστατική βία των εργατών μπορεί να
αντιπαρατεθεί στην οικονομική και κοι-
νωνική και πολιτική βία της αστικής τάξης
Μονό με τη χρήση της βίας μπορεί να απο-
σπαστεί η εξουσία από την αστική τάξη".

Το Μανιφέστο τελικά κάνει ξεκάθαρο
ότι η επανάσταση στη Πορτογαλλια είναι
κομμάτι της διεθνούς επανάστασης του
προλεταριάτου και των αποικιοκρατουμε-
νων χωρών: "Ο αγώνας για τη σοσιαλιστι-
κή επανάσταση στη Πορτογαλλια δεν είναι
ένας απομονωμένος αγώνας. Είναι κομμάτι
του γενικωτερου αγώνα που δίνει το προλε-
ταριάτο σε διεθνές επίπεδο, εναντία στον
ιμπεριαλισμό. Ο διεθνιστικός χαρακτήρας
αυτού του αγώνα έχει ενισχυθεί, ακόμα
περισσότερο αυτή τη στιγμή εξ αίτιας
της ιστορικής σύμπτωσης των συμοεροντων
του Πορτογαλλικου Προλεταριάτου και των
συμφερόντων των λαών των αποικιών, και
που εκφράζεται σε ένα κοινό μέτωπο
εναντία στην αποικιοκρατία και τον
ιμπεριαλισμό. (ΠοαυπίθηίΐΞ άο
Κβνο1ιισίοη3Γΐο άο ΡΓοΙβΐδΓί
ΚβνοΙυαίοηβΓίοδ, 1971-1974, Ζ.ί = ~θΓ.
1975, ρρ.173-6)

Σ όλη του την προπαγάνδα το
ΡΚΡ-ΒΚ ρίχνει το βάρος στην ανάγκη γ Ια
την αυτόνομη οργάνωση της εργατικής
τάξης και στο^οτι το κόμμα πρέπει να
αποτελείται κυρίως από εργάτες και
όχι από μερικούς διανοουμένους που περι-
βάλλονται το φωτοστεωανο του ηγέτη.

Επειδή ακριβώς δίνει τεραστία ση-
μασία στην αυτόνομη οργάνωση της εογα-
τικης τάξης το ΡΚΡ ήταν σε θεστ να κα-
τευθύνει και ολόκληρη την επαναστατική
αριστερά. Ηταν κάτω από την δίκη του
επιρροή και το δικό του σπρώξιμο που
στήθηκε η "Ιντερεπρεσας Κομιτη" που
διοργάνωσε τις πετυχημένες διαδηλώσεις
στις 28 του Σεπτεμβρη 1974 και στις 7
του Φλεβάρη 1975. Μελή αγωνιστές του

•ΡΚΡ-ειχαν δραστηριοποιηθη παρά πολύ στις
εκστρατιες συμπαράστασης σε αλλά εργοτ;.%<".?
στασια μαζί με εργάτες της ΤΑΡ κλπ." ·''

:
^ ' '

Το ΡΚΡ έπαιξε συμαντικο ρολό στη προ- £^ί·
παγανδα για τη δημιουργία των Επαναστα-*;5«
τικων Συμβουλίων Εργατών, Στρατιωτων ',"?'

:

και Ναυτών (ΕΣΕΣΝ) . Και πάλι η εμφα- .·
 ν

ση του για την αυτονομία της εργατικής ,../
τάξης αποδείχτηκε μεγάλο πρωταιρημα,
ιδιαίτερα την περίοδο μετά το πραξικό-
πημα στις 11 του Μάρτη 1975. Κατά την
διάρκεια των εκλογών για τη Συντακτικη '""'
Συνελευση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
παρά πολλοί αγωνιστές εννοιωσαν αηδια-
σμένοι με τις τόσες διαφορετικές οργα-
νώσεις που συναγωνίζονταν για τους ψήφους
της εργατικής τάξης. Παρά πολλοί αγω-
νιστές αισθάνονταν ότι η ενότητα τους
που είχε σφυριλατηθει μέσα στον αγώνα
πριν από την 11η του Μάρτη, άρχισε να
ραγίζει εξ αίτιας των ψήφων.

Ο ακομματισμος εβρησκε ανταπόκρι-
ση στα συναισθήματα πολλών από τα πιο
ανε'βασμενα κομμάτια της εργατικής τάξης.
Οταν το ΡΚΡ έβαλε το θέμα των συμβου-
λίων εργατών και φαντάρων, βρήκε αντα-
πόκριση από το πιο προχωρημένο κομμάτι '
των εργατών καθώς και από επαναστάτες
μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Γιαυτο
και η πρώτη διαδήλωση των ΕΣΕΣΝ στα
μέσα του Ιούλη 1975 ήταν τόσο πετυχημε- '·<
νη. 40.000 κόσμος πήρε μέρος σ αυτήν.

. Ομως το ΡΚΡ δεν ήταν ριζωμένο μέσα·
στην εργατική τάξη για να φτιάξει πραγ-
ματικά εργατικά συμβούλια (σοβιετ) -
σαν αντισταθμησμα στη σκέτη προπαγάνδα
για τη δημιουργία τους.

Τα ΕΣΕΣΝ έκαναν γνωστή την αντί,λη
ψη για το τι είναι εργατική εξουσία σε
μια μερίδα της εργατικής τάξης, όμως
δεν μπορούσαν αμέσως να παλέψουν γι
αυτή την εξουσία. (Περισσότερα πάνω
σ αυτό βλέπε κεφαλαίο"5).

Το ΡΚΡ είναι μια πραγματικά επα-
ναστατική Μαρξιστική οργάνωση που παλεύ-
ει αποκαλύπτοντας συνεχώς την ανάγκη για
ένοπλη σύγκρουση, που πιστεύει ακράδαντα
ότι το σημείο στήριξης για να ξεκινήσει
ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός είναι
η δικτατορία του προλεταριάτου, και
που βλέπει την ανάγκη για την αυτόνο-
μη οργάνωση 'του προλεταριάτου σε
συμβούλια (σοβιετ).

Το ΡΚΡ έχει ξεκαθαρίσει καλά τη
φύση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Απορρίπτει τις κουβέντες περί "σοσιαλ-
φασισμου" απ οπού και η υπεροχή του σε

σύγκριση με τους Μαοϊκούς. Την ίδια
στιγμή όμως αναγνωρίζει ότι παρ όλο

που το Κομμουνιστικό Κόμμα,έχει ρίζες

στην εργατική τάξη (ενώ το ΣΚ δεν έχει),
είναι ένα ρεφορμιστικό κόμμα που δεν
μπορεί να σπρωχτεί στην επαναστατική
δράση. (Οπου και η υπεροχή του πάνω
στις κεντριστικες οργανώσεις ΜΕ3 και
Κ3Ρ. Αντιλαμβάνεται την ανάγκη του
ενιαίου μετώπου για την άμυνα των οργά-
νων της εργατικής τάξης.

Η υγιής έμφαση που ρίχνεται στην
αυτοδραστηρι οπό ιηση του προλεταριάτου
πάντως, συνοδεύεται και από κάποια
σχετική ελειψη καθαρότητας όσον αφορά
τις σχέσεις ανάμεσα στο επαναστατικό
κόμμα και το προλεταριάτο. (Περισσό-
τερα πάνω σ αυτό στο κεφαλαίο 7.).



.ΚΚΠτΜΛ (ΡΟΡ-ΜΙι) , .όνομα παράταξης ΑΟΟ , ·
ο Βιλαρ..

Η οργάνωση. αυτή έχει την υποστήρι-
ξη της Κίνας. - Ισχυρίζεται πως ο κύριος
κίνδυνος .σήμερα στΐιν Πορτογαλλια εινα.ι,
Ό "σοσιαλφασισμος"

1
. Λέει συνεχώς οτι

:
 .

ο Δημητρωφ είπε πως. είναι αναγκαία η
ένωση των. δυνάμεων με το "φελευθερο"
κομμάτι, της αστικής τάξης και, με τους
σοσιαλδημοκράτες για να αντιμετωπισθη
ο φασισμός. Ετσι, υποστηρίζει .το ΣΚ
και την φιλελεύθερη μπουρζουαζια εναντία
στο ΚΚΠ, κατεβαίνει στις διαδηλώσεις -του
ΣΚ και βοήθησε στην διοργάνωση των επι-
θέσεων κατά των σοσιαλφασιστων στο
Βορρά. Πήρε υπό τον έλεγχο του το
συνδικάτο των εργατών χημικής βιομη-
χανίας του Νότου . μετά την αλλαγή της
25ης του Απρίλη, με τα ιδ.ια γραφειο-
κρατικά μέσα που και το ΚΚΠ χρησιμο-
ποίησε για ,να παρη υπό τον έλεγχο του
συνδικάτα που προηγουμένως ήταν κάτω
από φασιστικό έλεγχο.

Δεν είχε καλό παρελθόν μέσα
στους αγώνες της εργατικής τάξης και
έφτασε πολλές φορές να αναπτυση επι-
χειρηματολογία για την ανάγκη "συγκρά-
τησης και περιορισμών" για χατηρι του
"εθνικού συμφέροντος", επιχειρήματα
παρόμοια με εκείνα του ΚΚΠ. " : . .

Τελικά έχασε '"τον έλεγχο του συν-
δικάτου από το ΚΚΠ και προσπάθησε να
συγκρατηθη στην εξουσία του συνδικάτου
χρησιμοποιώντας τραμπουκισμους παρο-
μοίους με εκείνους του ΚΚΠ.

Υποστήριξε το οικονομικό σχέδιο
για μικτή οικονομία που υποστηρίχτηκε
από τον Μελό Αντουνες πριν την 11η του
Μάρτη, για "την προάσπιση της εθνικής
ανεξαρτησίας" .

ΜΗΡΡ
Είναι η μεγαλύτερη "επαναστατική"

οργάνωση στο Πανεπιστήμιο. Φαίνεται
πως στρατολογεί γυιους των ανωτέρων
στρωμάτων που υποστηρίζουν το 005.
Τα μελή τους χαρακτηρίζονται από μια
θρησκευτική ζέση. Κατά την διάρκεια
του φασισμού είχε προβεί σε αρκετές
ηρωικές πράξεις, αλλά μετά την αλλαγή
.ξοδεύει τον περισσότερο καιρό του απο-

κηρύσσοντας την υπόλοιπη ά"πο την έπα- -
'ναστατικη αριστερά. Είναι πολύ χαρα-
.κτηριστικο ότι σήμερα κατεβαίνει με
συνθήματα όπως: "Ζήτω το δοξασμένο ΜΡΚΚ" ,
"Αρναλντο Ματος , (γραμματέας του ΜΗΡΡ)
είναι ο δοξασμένος ηγέτης του Προλετα-
ριάτου" κλπ.

Κέρδισε κάποια επιρροή σε ορισμένα
εργοστάσια όταν το ΚΚΠ ανακατεύονταν
στο σπάσιμο της απεργίας, π. χ., είχε
κάποια επιρροή στην απεργία της ΤΑΡ
και της ΤΙ,Ρ (Ταχυδρομείων) . Αλλα αυτή
η επιρροή του περιορίζεται στην Λισσα-
βωνα το πολύ σε πέντε εργατικές επιτρο-
πές.

Το ΜΕΡΡ αντιπαθειται ιδιαίτερα από
τους φαντάρους της ΚΟΠΚΟΝ γιατί όταν
αναφέρονται σ αυτούς τους αποκαλούν
"νεο-ΡΙΟΕ" (νεοασφαλιτες) . Η θέση του
ήταν διαφορετική από εκείνη του ΚΚΠ-ΜΛ/
ΑΟΟ στο ότι δεν υποστήριξαν ανοικτά το
ΣΚ. Αλλα το ΣΚ βρήκε πάτημα με το να
ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται το ΜΗΡΡ
από τις επιθέσεις του ΚΚΠ. Πρόσφατα δε,
το ΜΚΡΡ έδωσε ένα εύκολο όπλο στο' ΣΚ
για να σπαση τον έλεγχο του ΚΚΠ σε

Επίθεση εναντίον του ΚΚΠ στο βορρά. _ Μερικοί Β

Μαοϊκοί το είδαν σαν το αγροτικό ξεσήκωμα ·

εναντίον των "σοσιαλφασιστων".

μερικά συνδικάτα της Λισσαβωνας όπως
των δημοσιογράφων, τραπεζιτικών και
υπαλλήλων.

Το ΜΗΡΡ βλέπειστα γεγονότα του
Βορρά ένα "αγροτικό ξεσήκωμα κατά του
σοσιαλφασισμου". Οταν το ΚΚΠ υπερασπί-
ζονταν τα κεντρικά του γραφεία στην
Λειρια, το ΜΗΡΡ μιλούσε για την "δολο-
φονία αγροτών".

Φαίνεται πως εδώ υπάρχει ένα είδος
σύγκλησης απόψεων μεταξύ των παιδιών
της αστικής τάξης και των γονιών του.

ΙΈΟ-ΜΙι (Κομμουνιστική Εκλογική Ενωση)
Αναφέρεται στον "σοσιαλφασίσμο",

αλλά δεν.φθάνει στο σημείο να βγαζη
συμερασματα για την ανάγκη υπεράσπισης
της σοσιαλδημοκρατίας από τον "σοσιαλ-
φασισμο":

Τα ·γραφεια τους στο Βορρά έχουν
δεχτεί επιθέσεις από την δεξιά. Είναι
ισχυρότερο στην περιοχή του Οπορτο
απ ότι στη Λισσαβωνα. (Ενώ το ΟΟΡ είναι
ισχυρό στη Λισαβωνα και αδύνατο στο
Οπί?ρτο} .

Το κεντρικό σημείο στο πολιτικό τους
πρόγραμμα είναι η ανάγκη ξανακτησιματος
του κομμουνιστικού κόμματος. Σε μια
συνέντευξη π.χ. στο περιοδικό "Φλαμα"
τρεις μήνες πριν, είπε ότι ε ι να ι,,,καθαρη
ουτοπία να μπη θέμα για επανάσταση εάν
δεν έχει κτισθη το Κόμμα. Ισχυρίσθηκε
πως όλες οι συζητήσεις για εργατικά
συμβούλια, για έλεγχο των εργατών, η,
για παράλληλη ύπαρξη δυο εξουσιών, είναι
μια ουτοπιστική απόπειρα να κτιστούν
νησίδες σοσιαλισμού μέσα στον καπιτα-
λισμό. Στην πράξη αυτό εκφράζεται με
τρ να μην βάζουν θέμα για εξουσία της
τάξης. Αντίθετα, σημαίνει μια πολιτι-
κή κατάληψης των συνδικάτων με διπλω-
ματίες, μανούβρες κλπ.

Ι
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ΡΡΡ
δυο-τρε ίς' Μάο ικκς .ομάδες

Ει ναι. νη.χμε.γαλύτερή; μαό ι κη ομάδα
μέσα στην εργατική^ τάξη, αλλά -/η πολι-
τική τους· γραμιαη~.:·(σταλιν\κη πολιτική) ,
βάζει τεραστία.; εμπόδια στο ίνα' ακολου-
θήσουν · κατ ι.. -που θα. μπορούσε να είναι

. σωστή,·, επαναστατική γραμμή.

:
· Είναι ακόμη, μισοκολλημενοι σε μια
θεωρία σταδίων, που πιστεύει 'σε 'μια
αστική επανάσταση στην Πορτογαλλια
ί'και έτσι δεν μπορούν να βάλουν σαν
κεντρικό θέμα το θέμα της εργατικής
εξουσίας.

Το υορ προσπαθεί να διακριθη με
το να τονίζει το θέμα της "εθνικής
ανεξαρτησίας από τον ιμπεριαλισμό",
(το τονίζουν μάλιστα στον πληθυντικό
σαν ο Ρωσσικος ιμπεριαλισμός να ήταν
το ίδιο άμεσα απειλητικός για την
Πορτογαλλια όπως ο αμερικανικός) .
Μια από τις βασικές τους κριτικές στο
Ενωμένο Επαναστατικό Μέτωπο ήταν το
ότι δεν διεκηρυταν "Οχι στις υπερ-
δυνάμεις, ενότητα με τον τρίτο κόσμο",
και "Οχι στον ιμπεριαλισμό, εθνική
ανεξαρτησία" .

Στην επαναστατική διαδήλωση της
20ης. του Αυγούστου 1975';ώτο'.ϋόΡ φαι-
νόταν να επιμενη'-μονό;· σε. 'συνθηματα .V
"εθνικά, δημοκρατικά" ,'κ'αι εναντιώθη-
κε ισχυρά για ένα πάνω που έλεγε:
"ΕΞΩ ΤΑ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΚΕΙ-
ΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ".

Δεν μπορούν να μιλήσουν με κα-
νένα τρόπο για ενωμένο μέτωπο με το
ΚΚΠ ακόμη και με περιορισμένο αμυντι-
κό χαρακτήρα, ενώ αναφέρονται, έστω
όχι συχνά, στον σοσιαλφασισμο.

Η κατάσταση απαίτησε ένα προχώρη-
μα παραπέρα από τα "εθνικά και δημοκρα-
τικά" συνθήματα.

Μέχρι εδώ, στο μετρό που το ΡΚΡ
προπαγάνδισε και δούλεψε προς μια
καευθυνση, 'κατορθωσε να αναγκαση το
ΟΟΡ να προσανατολισθη προς τον δικό
του στρατηγικό στόχο. Αλλα επειδή
ακριβώς το ϋΟΡ είναι αρκετά μεγάλο,
υπάρχουν πολλοί εργάτες που δεν μπο-
ρούν να αποφασίσουν αν θα πρεπη να
μπουν στο υοΡ η στοΡΚΡ. Γι αυτό το
λόγο δεν μπαίνουν σε κανένα από τα
δυο. Το ΟΟΡ βεβαία, μπορεί να περιο-
ριση την επιτυχία των πρωτοβουλιών
του ΡΚΡ όπως π.χ. τα "Επαναστατικά
Συμβουλια Εργατών, Φαντάρων, Ναυτών".

'ΚΕΝΤΡΙΠΙΚΕΣ' ΟΡΓΑΝΟΣΕΙ
Σε κάθε επαναστατική περίοδο, ανα-

πτύσσονται όλα τα είδη κεντριστικων
πλιτικων τάσεων. Τάσεων που αμφιταλαν-
τευονται ανάμεσα στο ρεφορμισμο και την
επαναστατική αριστερά. Συνηθως αυτή η
αμφιταλάντευση είναι το βασικωτερο πολι-
τικό χαρακτηριστικό της ηγεσίας αυτών των
τάσεων. Η βάση τους όμως συχνά αποτελεί-
ται, από σοβαρούς και αποφασισμένους αγω-
νιστές και εργάτες, που έχουν ξεκόψει
πολιτικά από τον ρεφορμισμο, αλλά που δεν
έχουν πεισθεί τελείως ότι χρειάζεται μια
πραγματικά επαναστατική οργάνωση. 0: ηγέ-
τες προσπαθούν να κρατήσουν κάτω από
τον έλεγχο τους τη βάση με' επαναστατική
φρασεολογία, ενώ στην πράξη ενδίδουν
στους ρεφορμιστες.

Στην Πορτογαλλια υπάρχει ένας αρι-
θμός από τέτοιες ομάδες.

ΜΕ5 (Αριστερή Σοσιαλιστικη Κίνηση)

Δημιουργήθηκε από την συγχώνευση
τριών ομάδων:
α) Ριζοσπαστικοποιημενοι Καθολικό·.,
διανοούμενοι που είχαν αναμειχθη στο
φιλειρηνιστικο κίνημα. Η ηγεσία και
τα στελέχη της οργάνωσης προέρχονται
κυρίως απ αυτή την ομάδα,
β) Εργάτες που αντιδρούσαν στην στρα-
τηγική του ΚΚΠ να διάβρωση τα επ.σιμα
συνδικάτα. Εχουν εργατική βάση κυοιως
στην υφαντουργία. Ο πρόεδρος και α
αντιπρόεδρος του συνδικάτου υφαντουργών
είναι μελή του ΜΕ3. Είχε επιρροή στην
απεργία της ΤΑΡ το 1973, και σαν αποτέ-
λεσμα κράτησε για λίγο την προεδρία και
την αντιπροεδρία στο συνδικάτο εργατών
μετάλλου.
γ) Ομάδα από Μαρξιστές διανοουμένους,
που τώρα έχουν φύγει και έχουν -χ--_ο.-

τισει την "ΕΧ-ΜΕ5" ομάδα. Μερικά από
τα μελή τους πήραν μέρος στις προσωρι-
νές κυβερνήσεις και χαρακτηρίστηκαν
"άκρα αριστερά" αυτών των κυβερνήσεων.
Στο επίπεδο της βάσης οι αγωνιστές του
ΜΕ5 ευθυγραμμίζονται με την επαναστατική
αριστερά, αλλά σε εθνικό επίπεδο, έχουν
την τάση να δρουν σαν ομάδα πίεσης πάνω
στο ΚΚΠ και όχι σαν επαναστατική οργάνω-
ση ·με σκοπό να το αντικαταστήσει. Το
ΚΚΠ συχνά έχει καλοσωρισει την παρουσία
του ΜΕ3 επειδή του δίνει την δυνατότητα
να παίρνει ένα ελαφρά "αριστερό" χρώμα.

Γ5Ρ

Δημιουργήθηκε γύρω από τον ηγέτη
του, Μανουελ Σερρα, ένα ριζοσπαστικο-
ποιημενο καθολικό εργάτη που μπαινό-
βγαινε στις φυλακές. Είχε μια ομάδα
τριγύρω του, το Μ5Ρ (Λαϊκή Σοσιαλιστικη
Κίνηση) που αμέσως μετά την αλλαγή της
25ης Απριλίου, ενώθηκε με το ΣΚ. Μετά
το συνέδριο του ΣΚ τον Δεκέμβρη του 1974,
οπού έβαλαν ένα ξεχωριστό ψηφοδέλτιο
και έχασαν, ο Σερρα κατηγόρησε τον
Σοαρες για σκηνοθετηση των εκλογών και
για στροφή προς τα δεξιά. Εφυγε παί-
ρνοντας μαζυ του και μεγάλο μέρος του
αρχικού Μ5Ρ και' σχηματησε το Ρ5Ρ.

Το Ρ8Ρ πάντα αρνιόταν να συμμεταιχει
στην κυβέρνηση, αλλά ήταν πολύ κοντά
στο ΚΚΠ και χρησιμοποιήθηκε από αυτό
για επιθέσεις κατά του ΣΚ σε περιπτώ-
σεις που το ΚΚΠ δεν ήθελε επίσημα να
τις κάνει μονό του. Οργανωτικά είναι
χαλαρό και έχει μικρή βάση.



Τλ η ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΑ

ΤΗΙΕΙΑΙ
Το ανέβασμα του μαζικού κινήματος

της εργατικής τάξης, καθώς και ο χαρα-
κτήρας και το πλαταιμα αυτού του κινή-
ματος, ετιιρεαστηκαν παρά πολύ από τις
επιθέσεις της δεξιάς. Καιρό πριν, ο
Μαρξ έλεγε ότι η επανάσταση κατά και-
ρούς χρειάζεται το βούρδουλα της αντε-
πανασταο~ης.

Οι δυο απόπειρες πραξικοπήματος
από τη δεξιά - στις 28 του Σεπτεμβρη
1974 και στις 11 του Μάρτη 1975 -
έδωσαν τεραστία ώθηση στην επανάσταση.

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ
28ης ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1974

Ενα από τα χαρακτηριστικά της
επαναστατικηςδιαδικασιας είναι ότι η
ισορροπία των ταξικών δυνάμεων αλλάζει
πολύ γρήγορα και απροβλεπα, δημιουργών-
τας κλίμα αστάθειας. Ο μονός τρόπος να
δει κανείς το. πραγματικό δυναμικό των
δυνάμεων που συμπλέκονται, είναι να τις
εξετάσει στη δράση. Ετσι η αστική τάξη
επανειλλημενα δεν άντεξε στον πειρασμό
να κάνει αναμετριση δυνάμεων.

Στους μήνες που ακολούθησαν την
πτώση της διχτατοριας, παρ όλη την υπο-
στήριξη των αρχηγών του Κομμουνιστικού
και του Σοσιαλιστικου Κόμματος και τη
μεσοβέζικη στάση του ΚΕΔ, η Πορτογαλλι-
κη αστική τάξη αποτειχε στη προσπάθεια
της να συγκρατιση το εργατικό κίνημα.
Μετά από μια ανάπαυλα στα τέλη Ιουλίου
και αρχές Αυγούστου, ξέσπασε ένα νέο
κύμα απεργιών και καταλήψεων. Απεργίες
στα εργοστάσια υφαντουργίας, στους εργά-
τες γης, στα ναυπηγεία, στην ΤΑΡ (Πορτ.
Αερογραμμές) και στη καθημερ.ινη εφημε-
ρίδα Τζορναλ ντο Κομερσιο. Στη περιοχή
της Λισσαβωνας τουλάχιστον, αυτές οι
απεργίες ειταν πιο πολιτικοποιημένες
από προηγουμένως. Οι εργάτες του
Λισναβε διοργάνωσαν διαδήλωση για τη
κάθαρση της διοίκησης από τα'φα,σιστικα
στοιχεία. Μερικά από τα συνθήματα τους
ήταν: "Είμαστε εναντία στον εργατικό
νομό, συμπαράσταση στον αγώνα των εργατών
της ΤΑΡ, του Τζορναλ ντο Κομερσιο, της
χαλυβουργίας, και υποστήριξη των ενόπλων
δυνάμεων όσο αυτές υποστηρίζουν τον
αγώνα των καταπιεσμένων και εκμεταλευο-
μενων τάξεων εναντία στις καταπιεστικές
εκμεταλευτριες τάξεις.

;:.'··· ;Απο μονή της μια τέτοια εξέλιξη
ήταν αρκετή'γ ία να ανησυχισει την
αστική, τάξη. Πλην όμως υπήρχαν ακόμη : .'
και αλλού παράγοντες που συνέβαλαν στο
να μετατρέψουν αυτή την ανησυχία σε
τρόμο και πανικό μέσα στους κΟκλοος των,
μεγαλοβιομήχανων και σε ορισμένους στρα-
τηγούς.

Ο ένας παράγοντας ειταν η παντελής
αποτυχία· των κεντρώων να αναπτυχθούν
σαν πολιτική δύναμη ικανή να ανακόψει την
ανάπτυξη της δύναμης των εργατικών
οργανώσεων.

Το ΚΚΠ δεν μπόρεσε να αποτρέψει
την ανάπτυξη ανεξάρτητης εργατικής
δράσης από τα αριστερά του. Αλλα
υπερτερούσε σε πολλές περιοχές της χω-
ράς σε σύγκριση με τα πολιτικά κόμματα
που βρίσκονταν πιο δεξιά από αυτό. Οι
μεγαλοβιομήχανοι άρχισαν να αισθάνονται
ότι το μονό δυνατό αντίβαρο θα βρίσκον-
ταν μονό σε κείνες τις πολιτικές δυνάμεις
που αυτοί οι ίδιοι είχαν πάψει πριν
πέντε ·μηνες - τα μελή του πολιτικού μη-
χανισμού του δικτάτορα Καετανο. Και
τέλος, υπήρχε το άλυτο πρόβλημα των αποι-
κιών στην Αφρική. Η παράδοση της εξου-
σίας στο Φρελιμο έκανε την άρχουσα τάξη
να φοβάται ότι η κυβέρνηση θα αφήνε
την πολύ πλούσια Ακγολα να ξεγλυστρισει
μέσα από τα χεριά τους.

Αυτοί οι βιομήχανοι, όπως η οικο-
γένεια Καμπαλιμαουντ που υποδέχτηκε
το πραξικόπημα του Απρίλη με ευχαρίστηση,
τώρα άρχισαν να καταγγελουν την προσωρι-
νή κυβέρνηση με τα χειρότερα λογία. Οι
κραυγές και οι καταγγελίες τους δεν απεί-
χαν πολύ από την οργανωμένη αντίδραση.
Ο Σπινολα έκφρασε αυτή ταην αλλαγή την
διαθέσεων της άρχουσας τάξης. Επέτρεψε
τη συμμετοχή των Κομμουνιστών στην
κυβέρνηση του τον Μάη για να ελεγξη κα-
λύτερα το λαϊκό κίνημα. Σε λίγο όμως,
εξαπελυε αγρία κριτική στους αντιπρο-
σώπους των αριστερών κομμάτων μέσα στο
συμβούλιο του κράτους, ενώ δημοσία
καταγγελνε τις "πολιτικές δυνάμεις"
χωρίς να τις κατονομάζει ειδικωτερα.
Χρησιμοποιώντας τη πρόφαση ότι αυτός
ειταν αντίθετος με τη παράδοση της
Μοζαμβίκης στο Φρελιμο, ζήτησε από τη
"σιωπηλή πλειοψηφία" που αντιτάσσονταν
στην "αναρχία", να δράση.

Η οργάνωση των πραξικοπηματιών
που έμελλε να καταλήξει στο αποτυχημε^
νο πραξικόπημα, ήταν πρωτόγονη. Εξέ-
χοντες μεγαλοβιομήχανοι, όπως οι αντι-
πρόσωπο ι των Καμπαλιμαουντ, οι αντιπρό-
σωποι της Τράπεζας Σπιριτο Σαντο και της
Μαμπορ, συναντήθηκαν μαζί με μερικούς
στρατηγούς στους οποίους συμπεριλαμβάν-
ονταν τουλάχιστον τρεις που ήταν στη
χούντα, γνωστοί πρώην υποστηριχτές του
Καετανο. Ο Σπινολα έβγαλε ένα λόγο κα-
λώντας τη "σιωπηλή πλεεοψηφια" να κατε-
βη σε διαδήλωση, ενώ οι βιομήχανοι και
οι πολιτικοί της δεξιάς προσπάθησαν να
βοηθήσουν να κ ινητόπο ιήθη κόσμος και
να καταλαβη τους δρόμους. Σε ομάδες
φασιστών δωθηκαν όπλα. Σκοπος τους
ήταν,να δώσουν την εντύπωση μιας μαζι-
κής, λαϊκής αντίθεσης προς την αριστερά.
Το αποκορύφωμα αυτής της διαδικασίας
θα ήταν μια διαδήλωση υπέρ του Σπινολα
που υπολόγιζαν ότι θα είχε περίπου
300.000 κόσμο. Τα όπλα που δωθηκαν δεν
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σήμαινε ότι οι φασίστες θα τα χρήσιμο-,Υ;;
ποιούσαν για να πάρουν την εξουσί-α', αλλά
για να δημιουργήσουν με προβοκάτσιες; ·?'·'
τέτοια αναταραχή ώστε να υπάρχουν"-ία.προσ-
χήματα για να επέμβουν οι στρατηγοί, · να''
χτυπήσουν την αριστερά χα.ι να ξαναεπιβα-
λουν την "τάξη".

Παρ όλη την προχειρότητα του σχεδίου,
η δεξιά παρά λίγο θα πετύχαινε το σκοπό
της. Η διαδήλωση ήταν να γίνει το Σαβ-
βατό στις 28 του Σεπτεμβρη. Ολο το
πρωινό κείνης της μέρας, οι αρχηγοί του
ΚΕΔ παρακαλουσαντονΣπινολα να τη σταματη-
ση. Τους αγνόησε και τους είχε σχεδόν
υπό κράτηση, περιορισμένους στο προεδρι-
κό μέγαρο. Από εκεί δεν μπορούσαν να
κινήσουν τις μονάδες του σταατου εναντία
στη δεξιά. Για αρκετές κρίσιμες ώρες η
ΚΟΠΚΟΝ είχε παραλύσει. Στο μεταξύ, δυ-
νάμεις που βρίσκονταν κάτω α-ο τ

1
.ς διατα-

γές υποστηριχτών του Σπινολα είχαν αρχίσει
δράση. Τα δυο υπουργεία, κάτω α~ο τον
άμεσο έλεγχο των Σπινολικων αξ .̂ ματικων,
το υπουργείο αμύνης και το υπουογειο
επικοινωνιών, εμπόδισαν την κυκλοφορία
όλων των εφημερίδων και τοποθέτησαν
ένοπλες φρουρές στους ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς. Πάντως, ο παράγοντας -.ου έλειπε
από τους υπολογισμούς των στρατηγών ήταν
η αντίδραση της μάζας της εργατικής τάξης,
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι στοατ-,γοι
ήταν καθησυχασμένοι ζώντας μέσα —ην
αυταπάτη της ασφαλείας, αυταπατ- -.ου
γεννιωνταν από την επιθυμία. τ·_ν χ_ρ·.-ετέ-
ρων εργατικών κομμάτων να θυσιαστούν
χωρίς να δώσουν μάχη. Αλλα αυτ~ ~~ υοοα
κρίνονταν τομελλον των ίδιων τνηι :χ;,;:τ-
ερων κομμάτων και ήξεραν από τα -;:~-
γουμενα ξεσπάσματα του Σπινολο. _εΓ7. ~ο
Συμβουλιο του Κράτους τι είχε ζ — υ,υαλο
του.

Το βραδύ πριν από τη μέρα ~.~ ~
διαδήλωσης, ένας αριθμός σωματε._·. εΞγα-
λαν ανακοινώσεις εναντία στη 5'·.3.5-\ωσ~.
Η Ιντερσιντ ικαλ που ελέγχεται α-.; τευς
Κομμουνιστές, καλέστε το λαό να " ε~α-
γρυπνει".
Το σωματείο των σιδηροδρομικών ~οα-
χωρησε περισσότερο και εδοσε εντολ-
στα μελή του να αρνηθούν να επαν-
δρώσουν τα ειδικά τραίνα που θα μετέφε-
ραν τους δεξιούς στη Λισσαβωνα και να.
ψάχνουν στα αλλά τραίνα επίσης να δουν
μήπως υπάρχουν δεξιοί που πήγαιναν
στη Λισσαβωνα για τη διαδήλωση. Το
ίδιο σωματείο κάλεσε το σωματεία
οδηγών υπεραστικών λεοφωρειων να χά-
νουν το ίδιο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι
μονό δυο λεωφορεία με διαδηλωτές Ματα.-
φεραν να φτάσουν στη Λισσαβωνα.

Η αριστερά άρχισε να στήνει οδ:;2α-
γματα σ ολόκληρη τη χωρά. Την ι6ι.α αττ«.γ-
μη, αντιπρόσωποι από ένα αριθμό οργανώ-
σεων της Επαναστατικής Αριστεράς, συν-
αντήθηκαν και αποφασίστηκε να βοηθήσουν
στην οργάνωση των οδοφραγμάτων και χαρα-
κωμάτων και να καλέσουν για αντι-διαδη-
λωση στο κέντρο της Λισσαβωνας για να

έρθουν σε σύγκρουση με τους δεξ.ους.
Αντιπροσωπείες εργατών από τις -.ο μα-
χητικές βιομηχανικές μονάδες στη Λίσσα-
βωνα όπως η ΤΑΡ, ΕΙδΝΑΥΕ, ΟΤΤ (Ταχυ-
δρομικοί), Στανταρντ Ελεκτοικ, Τζουρναλ
ντο Κομερσιο, είχαν ήδη αποφασίσει, πάνω
στο ίδιο σχέδιο, και έτσι οι δυο διαδη-
λώσεις συνενώθηκαν. Αυτό που ·3.ο·

4
-~ε σαν

διαδήλωση των 10.000, γρήγορα μεγάλωσε
και έφθασε να είναι τουλάχιστον 40.000.

Και μιας και τοφερε~ο λόγος -και
είναι ένα παρά πολύ σημαντικό σημείο
αυτό""- "δι πρώτο ι' εργάτες που "βγήκαν ' στους
δρόμους να διαδηλώσουν ήταν εκείνοι,
που ο. αγώνας, τους είχε κριτικαριστ.ει αγ'-
ρια από ̂το ;ΚΚΠ'και -είχαν δεχτεί ττΐν'̂ τϊΐ- ;*
θέση τοάίφτρατου μόλις πριν από μερικές
βδομάδες"-.̂ ,ίο ι εργατ'ες των ναυ,πηγείΐων· , :Γ
Λισναβε, το προσωπικό συντήρησης της
Αερ. εταιρείας ΤΑΡ, οι εργατε,ς του .,...,,
Τζορναλ ντο Κομερσ.ιο, και αυτοί ' ακόμα . -'*:.
οι ίδιοι οι ταχυδρομικοί που μερικ,ες ,·.
βδομάδες πριν τάχα μου καθοδηγοντ-ουσαν
από "αντιδραστικρυς".

Ενα τέτοιο εργατικό κίνημα δεν-άργη-
σε να διεισδύσει μέσα στα

:
στρατόπεδα. ,

Εκείνοι οι αξιωματικοί που υποστήριζαν
δεξιές γραμμές απομονώθηκαν αμεσωςτ'Οι ··
φαντάροι άρχισαν να ενώνονται με τους
πολίτες στα οδοφράγματα παρ όλες τις
διαταγές που έδιναν οι Σπινολικοι από
τα ραδιόφωνα να τα καταστρέφουν και να
ελευθερώσουν τους δρόμους.

Η μαζική κινητοποίηση στους δρόμους
άλλαξε το ζύγι μέσα στο Επιτελείο Στρα-
του και η ζυγαριά αλαφρυνε απ τη μεριά
των σπινολικωνκι άρχισε να γέρνει απ τη
μεριά του ΚΕΔ. Ο Σπινολα τότε έκαμε μια
απεγνωσμένη τελευταία έκκληση στο Συμβου-
λιο του κράτους να του παραχωρηθούν εξου-
σίες διχτατορα και μετά θα ανακαλούσε τη
διαδήλωση. Οι δυνάμεις του ΚΕΔ όμως
αρχισαννα κινητοποιούνται επιτελούς,
κατέλαβαν τους ραδιοφωνικούς στθμους και
άρχισαν να φαχνουν ολόκληρη την πόλη για
οποίους τυχόν είχαν σχέση με τα σχεδία
των πραξηκοπιματ ίων . (Ο. Η3.ΓΠ\9η , 1η
Ιηί:βΓη3.(ι1οη3ΐ 5οσί&1ί5ΐη, Οαΐο&βΓ 1974)

Στις 30 του Σεπτεμβρη, ο στρατηγός
Σπινολα μαζιμε δυο υπουργούς, τρία μελή
του Συμβουλιου του κράτους και η στρατιω-
τική χούντα παραιτήθηκαν. 200 άτομα που
ανακτωθηκαν στη συνομωσία συνεληφθηκαν.

ΝΕΟ - ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Ενας από τους κυριωτερους λογούς που
οδήγησαν το στρατηγό Σπινολα να ξεκινή-
σει το πραξικόπημα ήταν η πολιτική της
Πορτογαλλιας σε σχέση με τις αποικίες.
Φοβόταν ότι η Πορτογαλλεζικη επανάσταση
θα υπέσκαπτε εντελώς την νεοαποικιοκρα-
τικη του "λύση" για τους πολέμους στην
Αφρική. Στο βιβλίο του Σπινολα "Η Πορτο-
γαλλια και το μέλλον", προβαλονταν κα-
θαρά η θέση για κοινοπολιτεία στην οποία
αποικίες θα απολάμβαναν το δικαίωμα
μιας δικιάς τους κυβέρνησης κάτω από
τον έλεγχο της Πορτογαλλιας. Παίρνον-
τας την εξουσία οΣπινολα ήταν πάντοτε
πολύ προσεχτικός στο να διαχωρίζει τη
λύση της "αυτοδιάθεσης" (την οποία και
υποστήριζε) από την λύση της' "ανεξαρτη-
σίας" την οποία απέρριπτε μιας και
"δεν ήταν προετοιμασμένοι" οι λαοί των
αποικιών της Αφρικής "να είναι σε θέση
επί του παρόντος να αποφασίζουν για τους
εαυτούς τους και για το μέλλον τους"
(Εθ Μοηάο 2Μ&ν, 1974)

Στις αρχές του Μάη 1974, ο στρατηγοί
Κοστα Γκομεζ στάλθηκε στην Αγκόλα και
Μοζαμβίκη. Ενώ βρισκόταν στη Λουαντα,
έδωσε τελεσίγραφο σ όλα τα απελευθερω-



τικα κινήματα: θα έπρεπε να αρχίσουν
συνομιλίες για την "κατάπαυση του πυρός" .
αμέσως, ειδ άλλως ο αποικιακός πόλεμος
θα επακολουθούσε. Και δήλωσε:"ο ένοπλος
αγώνας θα συνεχιστεί εναντία στους αντάρ-
τες, όσο αυτοί αρνούνται μια διπλωματική
λύση .στο πρόβλημα. Προτειθεμεθα να συνε-
χίσουμε -τον αγώνα. Είμαι πεπεισμένος
ότι η Αγκόλα θα αποφασίσει να παραμεινη
Πορτογαλλικη. Πρέπει να συσφυξει τις
σχέσεις της με τη Νότιο Αφρικανική
Ενωση και τη Ροδεσια. (Ι,β Μοηάβ, 7 Μβ.γ
1974)

Πάνω απ όλα ο Σπινολα και η κλίκα
του ήταν ανήσυχοι για την παραμονή τους
στην Αγκόλα.

Η Αγκόλα ήταν η πιο πλούσια αποικία
της Πορτογαλλιας. Είναι η δεύτερη χωρά
στην Αφρική μετά τη Νιγηρία στην παρα-
γωγή πετρελαίου. Ετσι η Αγκόλα με το
να είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, τράβηξε
τις πολυεθνικές εταιρείες, που έχουν
καλύψει τώρα τους ζωτικωτερους τομείς
της οικονομίας της. Εκτος από την Γκαλφ
Οιλ στην Καμπιντα, Πορτογαλλεζικα,
Βελγικά και Νοτιοαφρικανικά κεφαλαία
έχουν ρίχτει στη βιομηχανία διαμαντων,
Πορτογαλλεζικα και Βελγικά κεφαλαία
στα ορυχεία σίδηρου, και Πορτογαλλεζι-
κα , Βελγικά, Νοτιοαφρικανικά, Γαλλικά
και Αμερικανικά κεφαλαία στην πετρελαι-
οπαραγωγή. Η Ν. Αφρική έχει ρίξει πολλά
κεφαλαία στη κατασκευή του φράγματος του
ποταμού Κουνιν στη Νότιο Αγκόλα, καθώς
και σε ένα μεγάλο αριθμό άλλων έργων που
ετοιμάζονται σε συνεργασία με τους Πορτο-
γαλλους.

Η Αγκόλα ξεπέρασε κατά πολύ τις άλλες
δυο Πορτογαλλικες αποικίες, την Μοζαμ-
βίκη και την Γουινεα-Μπισαο. Η Γουινέα
Μπισαο είχε ελαχίστη οικονρμικη σημασία
για την Πορτογαλλια και η Μοζαμβίκη ^
δεχόταν όλο και πιο πολύ την οικονομι-
κή δι εισδηση της Ν. Αφρικής, δίνοντας
τους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το
λιμάνι του Λορεντζο Μαρκεζ (τώρα λέ-
γεται Καμ Φούμο) και προμηθεύοντας
τεράστιο αριθμό φτηνής εργατικής δύναμη
στα ορυχεία χρυσού του Ραντ. Ο φυσι-
κός πλούτος της Αγκόλας και η βιομηχανική
της ανάπτυξη την κάνουν μια από τις
πλουσιωτερες χώρες της Αφρικής.

Υπάρχει άλλη μια διαφορά ανάμεσα
στην Αγκόλα από τη μια, και τη Μοζαμ-
βίκη και τη Γουινεα-Μπισαο από την άλλη.
Στη Μοζαμβίκη και στη Γουινεα-Μπισαο
Υπήρχε μονό ένα απελευθερωτικό κίνημα.
Στη Μοζαμβίκη, το Φρελιμο, και στη
Γουινεα-Μπισαο το ΡΑΙΟΟ. Στην Αγκόλα
υπάρχουν τρεις οργανώσεις που αντιμά-
χονταν. Καμμοια τους αρκετά δυνατή,
αλλά και καμμοια τους αρκετά αδύνατη
για να αγνοηθεί. Το ΜΡΙΑ, ΡΝΙιΑ, ϋΝΙΤΑ.

Το ΜΡΙιΑ από τον χρόνο της ίδρυσης
του, το Δεκέμβρη του 1956, ξεκίνησε και
αναπτυχτηκε μέσα στους μαύρους της εργα-
τικής τάξης στη Λουαντα και στ~ αλλά
αστικά κέντρα, χώνοντας τις ρίζες του
βαθιά μέσα στις μάζες των πόλεων, αναπ-
τυσοντας δεσμούς που ακόμη και σήμερα
συνεχίζονται.

Το ΓΝΙ.Α είναι κίνημα φυλετικό,
αρχηγός του είναι ο Χολντεν Ρομπερτο,
ο γαμπρός του Προέδρου Μομπουτου του
Ζαΐρ (πρώην Κογκο). Το καθεστώς του
Μομπουτου είναι ένας από τους καλυτέρους

φίλους 'τωνΗΠΑ στην Αφρική από παλιά.
Οι'Άμερι,κανικες εταιρείες λύνουν και δέ-
νουν στο Ζαΐρ, και υπάρχουν 5.000
κυβερνητικό προσωπικό των ΗΠΑστη χωρά,
πολίτες και στρατιωτικοί. Το Ζαΐρ
έπεσε στην επιρροή των Αμερικανών με-
ρικά χρονιά πριν όταν το 1960 η χωρά
ανακυρυχτηκε "ανεξάρτητη" και αποσπάστη-
κε από το Βέλγιο. Η ΣΙΑ επενέβη τότε
δυναμικά για να σταθεροποιήσει την κατά-
σταση προς όφελος του ξένου κεφαλαίου,
οργανώνοντας την ανατροπή και τη δολο-
φονία του φιλελευθ ερου πρωθυπουργού
Πατρίς Λουμουμπα.

Για το ΡΝΙΑ κυκλοφορεί η φήμη
για μια συμφωνία που χρονολογείται
εδώ και μερικά χρονιά, ανάμεσα στο
Ζαΐρ, το ΓΝΙ,Α και την Γκολφ Οιλ
συμφωνά με την οποία οι δυνάμεις του
Ρομπερτο δεν θα πειράζουν την Καμπιντα.
Είναι απόλυτα αληθινό ότι οι μονές επι-
θέσεις εναντία στη Καμπιντα προέρχον-
ται από το ΜΡΙ,Α που κρατάει θέσεις στα
βοριοανατολικα στο Κονγκο-Μπραζαβιλ,
παρά από το ΕΝΙ,Α από το Ζαΐρ στο νότο.*

Η τρίτη δύναμη, το ΙΙΝΙΤΑ, προέρ-
χεται από μια διάσπαση του ΡΝ1Α, είναι
σε-μεγάλο βαθμό φυλετική - υποστηρίζε-
ται από τους Οβιμπουντου του Νότου.
Οταν έγινε η αλλαγή στις 25 του Απρίλη
στην Πορτογαλλια, η ΙΙΝΙΤΑ ήταν καθαρά
η πιο μικρή και αδύνατη οργάνωση από
τις τρεις.

Ο αντί ιμπεριαλιστικός αγώνας έχασε
τη δύναμη του εξ αίτιας της μεγάλης
διαμάχης μέσα στους κόλπους του κινή-
ματος στην Αγκόλα και εξ αίτιας του
μεγάλου αριθμού των λευκών αποίκων
400.000 στον αριθμό.

Παρ όλα αυτά, τα θεμέλια·της πολιτι-
κής του Σπινολα και των ομοίων του που
σκόπευαν προς μια νεοαποικιοκρατικη
"λύση", υποσκαφτονταν συνεχώς από τον
ασταμάτητο αγώνα και τις νίκες των
εθνικοαπελευθερωτικων κινημάτων. Και
πάνω απ όλα τις νίκες στη Γουινεα-
Μπισαο και στη Μοζαμβίκη. Στις 24
Ιουνίου η σιδηροδρομική γραμμή από τη
Μπειρα στο Τετ, συμαντικη γραμμή ανε-
φοδιασμού για το φράγμα της Καμπυρα
Μπάσα, τινάχτηκε στον αέρα ταυτόχρονα
σε 28 σημεία. Στις νότιες επαρχίες
(Μόνικα ανσ Σοφολα) ένας αριθμός φυλα-
κίων και αποθήκες πυρομαχικών δέχτηκαν
επιθέσεις. Στις 15 του Ιούλη η στρατη-
γικής σημασίας πόλη Μορουμποϋλα έπεσε
τελικά στα χεριά μονάδων του Φρελιμο.

Ο Σπινολα όμως συνέχισε να δεινει
σκληρές μάχες για να περάσει τη νεοα-
πο ικιοκρατικη πολιτική του. Στις 13
του Ιούλη 1974, σε μια περίοδο οπού η
αποτυχία της κοινοπολιτείας σαν λύση
είχε ήδη γίνει ολοφάνερη μέσα από τις
άκαρπες διαπραγματεύσεις με το ΦΡΕΛΙΜΟ,
το ΜΡΙ^Α και το ΡΑΙΟΟ, ο Σπινολα υπερασ-
πίστηκε την "αποαποικιακη στρατηγική"

* Το ΡΝΚΑ υποστηρίζεται και από την
Κίνα. Το Μάη του 1974, 200 Κινέζοι

συμβουλατορες έφτασαν στο Ζαΐρ και
άρχισαν να εκπαιδευοθν τους αντάρτες του
ΡΝΙιΑ. Συμφωνα με ομολογίες του Ρομπερτο,
ολόκληρο το ,̂ ΝΙΑ είναι τώρα εκπαιδευμένο
από τους Κινέζους. (Συνεντευξη στη ΜΟΝΟΕ,
6 Ιουνίου 1975)

28



σε
 :
'μϊ·α·"ί συνέντευξη τύπου στη Λισσαβωνα.

Η.στρατηγ.'ικη της αποαποικιοποιησης απέ-
βλεπε· βασικά σε τεσσερεις αμέσους
στόχους; ..
1. Συμφωνια για την κατάπαυση του πυρός

με, "τα απελευθερωτικά κινήματα.
2. Ανάπτυξη της Βιομηχανίας και της

διοίκησης στις αποικίες.
3. Δημιουργία δημοκρατικών θεσμών στη

χωρά.
4. Δημοψήφισμα στις αποικίες, οπού οι

έχοντες δικαίωμα υηασυ θα διάλεγαν
ανάμεσα σε τρεις λύσεις:
α) Ενα ισχυρό χοινοπολιτιακο κράτος

μεταξύ της μητρόπολης και των
αποικιών.

β) Ενα χαλαρό κοινοπολιτιακο κράτος
σ όλη την επικράτεια.

γ) τελεία ανεξαρτησία..
Φυσικά, αφήνε να εννοηθεί άτι απέρριπτε
τη λύση γ) σαν "μη ρεαλιστική και προο-
ωρη" και ότι η στρατηγικ- ταυ στην
Αφρική ήταν δεμένη με την ιδέα του
Δημοψηφίσματος, που θα τους επέτρεπε
να παρατείνουν όσο το δυνατόν ιερισσο-
τερο τη παρουσία των Πορτογαλλικων
στρατιωτικών μονάδων καθώς και την πο-
λιτική διοίκηση στην Αφρική. Οι ελπίδες
της Πορτογαλλικης αστικής ταξ-ς ότι οι
λαοί της Αφρικής δεν θα αντ ιλα_5ανονταν
τη παγίδα, αποδείχτηκαν μόνον όνειρα
καλοκαιρινής νύχτας. (Α. χυΝ=ΤΞ?.,
ΡΟΓΐιαςτβιΙ. !̂ΙΓ 1 άβτ ΚβνοΙαΐιΙοΓ., Βθτΐίη
1975, ρ64).

Πάνω στο πρόβλημα για τα ιτοια πο-
λιτική να τραβήξουν ως προς τις αποικίες,
ο Σπινολα τώρα απομωνονονταν όλο και
περισσότερο από τρ ΚΕΔ.

Στις 10 του Ιούλη το Ποοτογαλλικο
Συνταγμα άλλαζε ουσιαστικά ες αίτιας
του νομού που ψηφίστηκε και που αναγνώ-
ριζε το δεικαιωμα της ανεξαρτησίας στις
αποικίες. Στις 4 Αυγούστου, η προσωρι-
νή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα οτ. ανα-
γνωρίζει τη δημοκρατία της ΓΟΜίνεαε-
Μπισαο και ότι υποστήριζε τη συμμετοχή
της στον ΟΗΕ σαν ένα ανεξάρτητο κράτος.

Ο Σπινολα έλπιζε ακόμα ότι θα ·_-.ο-
ρεσει>να αλλάξει τη πορεία των γεγονό-
των. Στο λόγο του στις 10 του Σεπτεμβρη,
απευθυνόμενος.στη "σιωπηλή πλειο^Τ-ία",
προειδοπριρυσε την "εγκατάλειψη των
κατοίκων της Αφρικής (των από ικ,ων,
στο έλεος νέων διχτατορικων καθεστώτων"
(Ι,Θ Μοηάθ, 12 5βρ£. 1974) .

Ετσι η νεοαποικιοκρατικη πολιτική
του Σπινολα κατερευσε. Γκρεμίστηκε
βασικά από το μαζικό κίνημα της εργα-
τικής τάξης στη Πορτογαλλια σε συνδιασ-
μο με το βαθαιμα και το ξαπλωμα των
κινημάτων στην Αφρική.

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ

Οι καπιταλίστες ποτέ δεν παρα-
δέχτηκαν την ήττα του πραξικοπήματος
της 28ης του Σεπτεμβρη σαν τελική ήττα.
Εχοντας χάσει τη πρώτη μάχη, οι δυνάμεις
της αντίδρασης ήταν αποφασισμένες περισ-
σότερο παρά πρτε να ανασυντάξουν τ.ς
δυνάμεις τους για μια πιο αγοια επιθεσ-
εναντία στην εργατική τάξη. Γυοω στο
Γενάρη και το Φλεβάρη του 1975, γίνον-
ταν όλο και πιο φανερό ότι η κυβέρνηση
έχανε τον έλεγχο της κατάστασης από τα
χεριά της. Ούτε το ΚΚΠ ούτε το ΚΕΔ ήταν

σε θέση να χαλιναγωγήσουν το κίνημα.
στο ψηλό επίπεδο.,άγων ι στηκοτη-τας που .,;-

:

είχε φτάσει. · Το κύμα. της αγων^στη.κο- -,.-.. ...
χ
·.

τητας ξεχύθηκε από. τα εργοστάσια και .·.·.
αγκάλιασε μάζες ολόκληρες του λαού." :.,,

/
., ,

Οι μαθητές σ ολόκληρη τη χωρά βρισκοντα
σε .απεργία. Χτ,ιρια καταλαμβάνονταν.. , .'.. .,
από τον κόσμο που ζούσε στις φτωχογει-
τονιές γύρω από κάθε μεγάλη πόλη. Εργά-
τες κάνανε καταλήψεις στα χωράφια.,
Συγκεντρωσ.εις δεξιών κομμάτων διαλύονταν,
όπως του 005 και του ΡΡΟ, των πιο δυνα-
τών δεξιών κομμάτων. Πρώτος στο κατά-
λογο αυτού του μαζικού κινήματος, ήταν
ο αγώνας εναντία στις απολύσε ι ς.καθώς ..
και εναντία στο κλείσιμο των εργ οστα-
σιων, αγώνας που ήταν γερά δεμένος
με το αίτημα του 53ηβ&πΐθητ.ο (κάθαρση,
αποχουντοποιηση). Αυτός ο αγώνας, καθώς
γενικεύονταν,έπαιρνε τις διαστάσεις
μιας τεραστίας εργατικής επίθεσης εν-
αντία στο κεφαλαίο. Κάθε καινούργια
σύγκρουση μπορούσε να εξελιχτεί σε ά-
μεση πολιτική πρόκληση εναντία στην
αρχρυσα τάξη της οποίας το "Απριλια-
τικο όνειρο" γρήγορα μετασχηματίζονταν
σε ένα ατελείωτο εφιάλτη.

Στις 11 Μαρτίου 1975, ένα μοναχά
μήνα πριν από την ημερομηνία των εκλογών,
ένα καινούργιο σχέδιο που θα ξαναδίνε
στη δεξιά την εξουσία,άρχισε να μπαίνει
σε εφαρμογή. Οργανώθηκε από μια ομάδα
δεξιών αξιωματικών που ήταν γύρω από
το Σπινολα που ζούσε στην εξοχή, λίγο
έξω από τη Λισσαβωνα, από τότε που το
αποτυχημένο πραξικόπημα της 28ης του
Σεπτεμβρη τον ανάγκασε να χάσει τη
θέση τσυ σαν πρωθυπουργός.

Το επιτελικό κέντρο των πραξικοπη-
ματιών ήταν η βάση Αεροπορίας του Τανκος
100 μίλια βοριρανατολικα της Λισσαβωνας.
Το σχέδιο θα περιλαμβάνε το ταυτόχρονο
ξεσήκωμα στρατιωτικών μρναδων μέσα και
έξω από τη Λισσαβωνα.

Το σχέδιο ήταν μια αποτυχία, α- -
συγχρονιστο, χωρίς να εχρυν ειδωθεί όλοι
οι παράγοντες, και ουσιαστικά χωρίς
την υποστήριξη καμμοιας άλλης μοναδας-
-δυο καταδιωκτικά ΦΙΑΤ Τ-6 και δυο ελι-
κόπτερα βομβάρδισαν τσυς στρατώνες της
ΚΑΙ, 1 (Ιο Συνταγμα Ελαφρού Πυροβολικού)
δίπλα στη Λισσαβωνα, και υποστηριζρνταν.
μονό από μια μονάδα αλεξιπτωτιστών.

Δυο ώρες αργότερα και η δεύτερη
προσπάθεια από τις 25 του Απρίλη του
περασμένου χρόνου, είχε αποτύχει. Και
ενώ οι σαστισμένοι αλεξιπτωτιστές συνα-
δελφωνονταν με τους φαντάρους του Συνταγ-
ματος πυροβολικού εξηγώντας, "Δεν είμαστε
φασίστες - είμαστε δικοί σας, σύντροφοι,"
ο Σπινολα το έσκαγε για την Ισπανία και
οι υπόλοιποι από τους συνομωτες συλαμβα-
νοντ'αν.

Το πραξικόπημα δεν εξέπληξε κανένα.
Ψυθυριζονταν ότι θα γίνει κάτι τετιο
τουλάχιστον μια βδομάδα πιο μπροστά. Ο
Οτελο ντε Καρβαλιο, διοικητής της ΚΟΠΚΟΝ,
καθώς και στρατιωτικός διρικητης της Λισ-
σαβωνας, είχε ήδη απσκλησει τον ανεφοδιασ-
μό σε καύσιμα της στρατιωτικής περιοχής
γύρων από τη βάση του Τανκος. Αλλα,
όπως στις 28 του Σεπτεμβρη, ήταν οι
εργάτες, ρ λαός της Λισσαβωνας και
ολόκληρης της χωράς που έδρασαν αμέσως
και αποφασιστικά εναντία στη δεξιά, και
μάλιστα πιο μπροστά από τους στρατιωτι-
κούς. Δεν είχαν καν περάσει δυο ώρες
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/κυριωτερους δρόμους.." Τα οδοφράγματα
φυλάγονταν απο' τους ερχατες_των γειτο-

?

νικών εργοστασίων. .Πολλοί, απο,.αυτους
ήταν οπλισμένοι., χρησιμοποιούσαν οτι-
δήποτε μπορούσαν για να ενισχύσουν τα
οδοφράγματα - μπουλντόζες, φορτηγά,
τσιμέντο που παιρναν από τις αυλες

ρ
 των

εργοστασίων. Οι εργάτες γης οπλίστηκαν
με φτιαρια και τσάπες. Οι τράπεζες κα-
ταλήφτηκαν, κλειδοθηκαν , και έκαναν
αλυσίδα γύρω από τα κτίρια - το ίδιο
έγινε και με τα εργοστάσια και τα σχο-.
λεία. Τα γραφεία και τα καταστήματα
έκλεισαν. Οι εργάτες έδιναν συνεχώς
δελτία ειδήσεων στον τύπο και το ραδιό-
φωνο, οι εφημερίδες έβγαζαν έκτακτα
παραρτήματα και χρησιμοποιούσαν φορτηγά
για να τις μοιράσουν στους εργάτες,
και στα οδοφράγματα. Τα εργατικά σω-
ματεία και οι εργατικές επιτροπές σε
ολόκληρη τη χωρά έβγαλαν προκυρηξεις.
Η προκήρυξη του Σωματειου των ιδιω-
τικών υπαλλήλων στην περιοχή του
Οπορτο έγραφε:. "Συντροφοι, για να
υπερασπίσουμε τη δημοκρατία,σταματήστε
τη δουλειααμεσως και σχηματίστε αλυσί-
δα γύρω από κάθε τόπο δουλείας, πάρτε
τον έλεγχο των τηλεποικοινών ίων των κτι-
ρίων στα χεριά σας και εκείνοι που
δεν χρειάζονται για τη φύλαξη των κτι-
ρίων, βγητε στους δρόμους να £εκινηση
διαδήλωση (^. Κοίΐο, Ιηί;βΓη3·1:χοη3ΐ

δοσίβΐΐδίη, ΑρΓίΙ 1975} .
Στο Μπερέιρο, ένα βιομηχανικό κέντρο

στα νοτιά της Λισσαβωνας, οι σειρήνες
.των εργοστασίων και των πυροσβεστικών
αντλιών σφύριζαν ασταμάτητα, οι εργά-
τες έφτιαχναν αλυσίδες και οδοφράγματα
και σταματούσαν όλα τα αυτοκίνητα και
τα έλεγχαν. Στο Σακαβεμ, που είναι κοντά
στο στρατόπεδο που βομβαρδίστηκε, οι
εργάτες έφτιαξαν ένα παρά πολύ γερο ο-
δόφραγμα απ άκρη σ άκρη του δρόμου που
ενισχυθυκε επιπλέον με τόνους τσιμενο
και τεσσερεις μπουλντόζες.

Ενας αντιπρόσωπος από τπν επιτροπή
οικοδομών της περιοχής, πήγε στο στρα-
τόπεδο και ζήτησε να δοθούν όπλα στους
εργάτες για να βοηθήσουν στον αγώνα.
Στο Καρταξο, το οδόφραγμα φτιάχτηκε με
φορτηγά που πήραν οι εργάτες από το
εργοστάσιο μπύρας της 500 που είχε κα-
" ταληφτει. Πολύ γρήγορα εκατοντάδες
εργάτες από αλλά εργοστάσια ενώθηκαν
μαζί τους. Ηταν οπλισμένοι με ξύλα,
φτιαρια και ότι άλλο πρόχειρο έπεφτε
στα χεριά τους.

Οι Επαναστατικές οργανώσεις μπήκαν
στον αγώνα. Εφτιαξαν χαρακώματα στην

., Αλγο,υειταο Μαρτινς, επετεθηκαν σε ένα

;
 ,φυλα'κι'ο "εθνοφρουρών" και τους εξανάγ-
κασαν να μπουν και αυτοί μέσα στα χαρα-
:κώματα.
' "'-.',,. Στη Μπαιζα ντε Μπανειρα άρπαξαν όλα
τα όπλα τα όπλα των εθνοφρουρών, στη
Μοιτα πήραν τα όπλα της αστυνομίας.
•Κατέλαβαν τη γέφυρα και έλεγχαν τα φερρυ

·· μποουτ που συνδέουν τη Λισσαβωνα με
-'τις βιομηχανικές περιοχές στο νότιο
μέρος της και έψαχναν τα αυτοκίνητα
που υπήρχε η υποψία ότι μεταφέρουν
όπλα μέσα στη πόλη.

Στα νυπηγεια του Λισναβε, οι έργα- -

τες σταμάτησαν τη δουλεία και ενώθηκαν
με. τους .άλλους στα χαρακώματα αφού '.
έστειλαν μερικούς-να φυλάνε τα παίδια
του δημοτικού σχολείου της περιοχής.

Στα σύνορα, οι δρόμοι προς την
Ισπανία ήταν όλοι κομμένοι και σε ολή.
τη χωρά οι δρόμοι φυλάγονταν από ομάδες
πολιτών.

Στη Κοιμπρα, τη τρίτη κατά σειρά
μεγάλη πλη της Πορτογαλλιας, έβαλαν αυτο-
κίνητα πάνω στο διάδρομο προσγιωσεως του
αεροδρομίου όταν είδαν ένα αεροπλάνο
να πετά πολύ χαμηλά πάνω από την πόλη.

Τεράστιες διαδηλώσεις μπλοκαρι-
ζαν επί ώρες τους δρόμους της Λισσαβωνας,
του Οπορτο και των άλλων μεγάλων πόλεων.
Οι εφημερίδες είχαν ξεπουληθεί όλες.
Μερικές έβγαλαν παραρτήματα και άλλες
κυκλοφορήσαν μπροσούρες, αντιγράφοντας
τη μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινή εφη-
μερίδα "Ο Σεκουλο" που συντασονταν από
επιτροπή εργατών.

Χιλιάδες προκυρηξεις μοιράστηκαν
από τα σωματεία και τις εργατικές επι-
τροπές που κατηγγελναν την απόπειρα
πραξικοπήματος. (5οαί&1±Ξΐ: ΝΟΓΚΘΓ,
ΜΗΓΟΪΙ 22, 1975) .

Ο ρόλος της Επαναστατικής Αριστε-
ράς αυτή τη φορά ήταν παρά πολύ μεγα-
λύτερος από ότι κατά τη διάρκεια των
γεγονότων του Σεπτεμβρη. Στα οδοφράγμα-
τα ενώθηκαν επαναστάτες των οργανώσεων
της Επαναστατικής Αριστεράς με εργάτες

30 Φαντάροι της ΚΑΙ, 1 ενώνονται με τους εργατ
πραξικόπημα της 11ης Μαρτίου.



και αγωνιστές του ΚΚΠ. ·';.''-'-. ··.···"·
Κατέλαβαν τη γέφυρα της 25ης~ τόυ·

ν:
·.·"'.''

Απρίλη (πρώην Σαλαζαρ), η οποία ενώνει "'
τις· δυο όχθες του ποταμού Ταγού, καθώς " -
και τα φερυ μποουτ που πηγαινοέρχονται
ανάμεσα στη Λισσαβωνα και στη Κασιλιας.
Πάρο όλο που το ΚΚΠ και η Ιντερσυντικαλ
(ΓΣΕΕ) είχαν παρει' επίσης μέρος, ο ρόλος
τους και η επιρροή τους φαίνονταν καθα-
ρά ότι ήταν αρκετά μικρότερος σε σχέση
με αυτόν του Σεπτεμβρη.

Δυο βδομάδες πριν από το πραξικόπη-
μα, τα αποτελέσματα των εκλογών στην
αεροπορία, το στρατό και το Ναυτικό των
συμβουλίων της Συνελευσης του ΚΕΔ,
εμφάνισαν μια ουσιαστική στροφή προς
τα δεξιά μέσα στο σώμα των κατωτέρων

αξιωματικών Σημαντικα μελή της Συντο-
νιστικης Επιτροπής, γνωστά αστερία
του ΚΕΔ όπως ο διοικητής της ΚΟΠΚΟΝ
Οτελο ντε Καρβαλιο, έχασαν τις θέσεις
τους. Αυτοί οι άνδρες δεν Γταν εξτρε-
μιστές. Ο ίδιος ο Καρβαλιο φλερταρι-
ζε με το κέντρο μέσα στο σώμα των αξιω-
ματικών. Τα αποτελέσματα αυτών των
εκλογών πιθανόν να οδήγησαν την άρχουσα
τάξη και..τους στρατηγούς να μαγευτούν
γύρω από τον Σπινολα και να αποφασίσουν
ότι είχε έλθει η κατάλληλη στιγμή που
περίμεναν για να χτυπήσουν. Θα έπρεπε
να πίστευαν ότι το κύμα αντίδρασης μέσα
στους κατωτέρους αξιωματικούς των
ενόπλων δυνάμεων ήταν αρκετά δυνατό για

•να ξαναφερη πάλι τη δεξιά στην εξουσία.
Οι δεξιές τάσεις όμως μέσα στους;"'α,ξΊω'-'
ματικους δεν συγκεντρώθηκαν 'σε'"μΐ'α'

ι
' ."' ·

συμπαγή δύναμη . Οι αξ ιωματ
:
ικΰι ·'αϋτΡ"ΐ,';'

δεν ήταν σίγουροι ότι μπο'ρουσαννά'αλ'λώ-"
ξουν την ηγεσία του ΚΕΔ από τη μ'ιά 'ΪΓερΤ
και από την άλλη, δεν ήταν σιγουρο.ι" 'αν. "
θα μπορούσαν να ασκήσουν έλεγχο· πάνω
στους φαντάρους.

Σ ε πολλές μονάδες οι φαντάροι ',αρ.νί
οντουσαν να εκτελέσουν τις διαταγες' των
αξιωματικών που ήξεραν ότι είναι δεξιοί.
Και στις μονάδες που οι αξιωματικοί
ήταν πιστοί στην ηγεσία του ΚΕΔ, οι "φαν
τάροι ξεπερνούσαν τις διαταγές. Οι.
φαντάροι αδελφωνονταν ανοιχτά με τους
εργάτες που φύλαγαν στα οδοφράγματα πολ
λοί φαντάροι εδειναν τα όπλα που τους
ζητούσαν οι εργάτες, και, για πρώτη
φορά άρχισαν να γίνονται συνελεύσεις
οπού παιρνανε μέρος αξιωματικοί και
φαντάροι.

Μέσα στους στρατώνες της ΚΑΙ 1,
από μια τέτοια συγκέντρωση, πέρασε
ομοφώνα το παρακάτω ψήφισμα:
"Η δεύτερη ανακοίνωση των φαντάρων και
των αξιωματικών της ΚΑΙ, 1:

Προς όλους τους φαντάρους, ναύτες,
εργάτες και αγρότες, προς όλους τους
αντι-φασιστες και δημοκρατικούς αξιω-
ματικούς :

Συντροφοι, όσο συνεχίζονται οι
αβρότητες στους χαφιέδες της ΡΙΠΕ, όσο
τα φασιστικά κόμματα συνεχίζουν να υπα—



ρχουν.νομιμα, όσο ο κόσμος συνεχειζει
να σκοτώνεται .στη Σετουμπαλ,- όσο οι
φαντάροι, και οι αΕιωματικρι που παλεύουν
εναντία στη φασιστική καταπίεση μέσα
στα στρατόπεδα, φυλακίζονται, τόσο η,<
καταπίεση,, και η εκμεταλευση του ,λαου
θα συνχιζεται πιο αγρία..,

Συντροφοι, οι φαντάροι και όλοι
οι αξιωματικοί της ΚΑΙ, 1 που μέχρι,
τώρα πάλεψαν εναντία στο φασισμό και .·
στους συνεργούς του, θα συνεχίσουν και
θα εντείνουν αυτόν τον αγώνα εναντία
στους εκμεταλευτες και τους καταπιεσ-
τές. .. · , ·

Απαιτούμε την αμμεση εκτέλεση των
φασιστών και των συνεργών τους,, είτε
είναι αξιωματι.κοι, είτε στρατηγοί.
- Θάνατος στο Φασισμό, Λαϊκά δικαστή-
ρια.

- Εξω οι Ιμπεριαλιστές από την Πορτο-
γαλλια.

- Αμμεση εκτέλεση των φασιστών
- Οι φαντάροι είναι τα παίδια του λαού.
(.}. Κοίΐο, Ιητ,βπι&ίιίοηαΐ Ξοαί&ΐίβιη,
ΑρΓΟ. 1975) .

Το πραξικόπημα της δεξιάς κατερευσε
όταν οι αλεξιπτωτιστές ενώθηκαν με τους
άνδρες του Συνταγματος ελαφρού πυροβολι-
κού εναντία στους οποίους υποτιθετο ότι
ει,χαν έλθει να επιτεθούν. Οι δεξιοί
στρατηγοί προσπάθησαν να κρυφτούν στο
επιτελείο της εθνοφρουράς συνελήφθησαν.
Ανάμεσα στους συνομωτες που πιάστηκαν,
ήταν και οι διευθυντές μιας από τις
μεγαλύτερες τράπεζες και ένα από τα με-
γαλύτερα μονοπώλια, η €ΌΡ και Τσαμπαλι-
μαουντ.

Στις πέντε το απόγευμα, το ΚΕΔ ελέγχε
όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και
καλούσε το λαό να εγκαταλείψει τα οδο-
φράγματα για να τα αναλάβει τώρα ο στρα-
τός, αλλά να παραμείνουν άγρυπνοι και
ενωμένοι. Αλλα αυτό με κανένα τρόπο
δεν ήταν το τέλος της λαϊκής κινητο-
ποίησης. Αυτό το ίδιο απόγευμα, αριστε-
ροί διαδηλωτές μπήκαν στο επιτελείο της
εθνοφρουράς, στο σπίτι του Σπινολα και
στα γραφεία των κομμάτων της άκρας δεξιάς
και τα λεηλάτησαν. Οι εργάτες που φύ-
λαγαν τα ταχυδρομεία, τις τηλεπικοινω-
νίες, τα κυβερνητικά κτίρια, παρέμειναν
στις θέσεις τους κόβοντας έτσι, κάθε μέ-
σο επικοινωνίας στους δεξιούς. Οι δρόμοι
στη κεντρική και νοτιά Πορτογαλλια συ-
νέχιζαν να είναι μπλοκαρισμένοι, στα
οδοφράγματα εργάτες του ΚΚΠ και της
Επαναστατικής Αριστεράς που φορούσαν
κόκκινα περιβραχιονεια και οπλισμένοι
με πιστολιά, σταματούσαν τα αυτοκίνητα
και τα έψαχναν. (5οοί3.1ί5ΐ;

22, 1975).

•Ο ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Αμέσως μετά το πραξικόπημα, εκατον-
τάδες χιλιάδες Πορτογαλλοι εργάτες
\ οργάνωσαν μαζικές κινητοποιήσεις ζητων-
^τας να συνεχιστεί ο αγώνας και να προ-
χωρήσει πιο περά η επανάσταση.Να και
μερικά παραδείγματα από τα ψηφίσματα
που πέρασαν.

Το Σωματειο Σχεδιαστων έλεγε ότι

η αν τ ι δράση ν ήταν σε θέση να δράση "σε ;*>>;
μεγάλο βαθμό εξ αίτιας της απροθυμίας ·ν-
της προσωρινής κυβέρνησης να αναλάβει |ί
επαναστατική· δράση" . -- - - - *™

. Ετη τεραστία συγκέντρωση εργατών
της Πορτογαλλικης Αεροπορικής Εταιρίας
ΤΑΡ, το ψήφισμα που πέρασε έλεγε: "θα
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το ΚΕΔ όσο
αυτό είναι, με τη μεριά των εργατών".

Η ηγεσία.
;
του. Σωματειου των ήλεκτρο-,.,

λόγων στο νότο:ΐ' "Ενα πράγμα, πρέπει να̂ -
μαθουμε καλά, ήταν η δυστακτικοτητα ';. ; .
των οργάνων εκείνων που είχαν τη δυ- ··;·
ναμη στα χεριά τους, που έδωσε ' τη
την ευκαιρ.ια στους φασίστες να οργα-
νωθούν" . ·

Από . το Σωματειο των Ταχυδρομικών: ;,
"Η απόπειρα των αντιδραστικών έγινε . ·'.';·
δυνατή, επειδή η διαδικασία της καθαρ-'
σης δεν αποτελειώθηκε, και έτσι, πολλοί
χαφιέδες της ΡΙΒΕ, λεγεωνάριοι και
άλλοι αντιδραστικοί παρέμειναν όχι μο-
νό στα ταχυδρομεία, αλλά και σε παρά
πολλές άλλες υπηρεσίες και βιομηχανίες.
Και όλα αυτά με τις ευΧογιες της κυβέρ-
νησης, και εναντία στις τόσες εργατικές
απεργίες και διαδηλώσεις που. έγιναν και '
που σκοπό είχαν να πετάξουν από τους
τόπους δουλείας τα άτομα που είχαν σχέση
με τους φασίστες".

Τα πιο σημαντικά ψηφίσματα όμως
προέρχονται από το στρατό.Για πρώτη
φορά γίνονται μαζικές συνελεύσεις των
φαντάρων.Η μονάδα που δέχτηκε την επί-
θεση, έβγαλε μια ανακοίνωση από όλους
τους φαντάρους, λο χιες και αξιωματικούς:
"Γιατί έγινε η επίθεση εναντία στο Συνταγ-
μα Ελαφρού Πυροβολικού; Γιατί οι φαντά-
ροι του Συνταγματος Ελαφρού Πυροβολικού
ξέρουν καλά ότι οι εχθροί μας είναι οι
καπιταλίστες και οι φασίστες που μας
καταπίεζαν, και ότι ο ρόλος που πρέπει
να παίξουμε, είτε αρέσει στους στρα-
τηγούς, είτε όχι, είναι: να προστατέ-
ψουμε τους εργάτες και να παλέψουμε εναν-
τία στην αντίδραση. Για κείνους που
προσπάθησαν να μας ματοκυλισουν,το
μονό πράγμα που απομένει είναι να ζητή-
σουμε την αμμεση εχτελεση τους.

Συντροφοι, λαός οπλισμένος, ποτέ
νικημένος.
- Θάνατος στο φασισμό.
- Θάνατος στο Καπιταλισμό."
(Ξοοί3ΐΐ5ΐ. ΝΟΓ^ΘΓ , ΜΗΓσΙι 22, 1975)

Η.αποτυχία των δυο πραξικοπημάτων
της 28ης του Σεπτεμβρη και της 11ης του
Μάρτη, δείχνουν καθαρά τη δύναμη της
εργατικής τάξης. Αυτό δεν θα έπρεπε με
κανένα τρόπο όμως να μας οδηγήσει στο
συμπέρασμα ότι τελειώσαμε με την αντε-
πανασταση. Αξίζει να υπενθυμίσουμε εδώ,
ότι στη Χιλή η δεξιά προσπάθησε να.ανα-
τρεψη την κυβέρνηση τρεις φορές μέχρις
ότου. τελικά το πετύχει. Στη Πορτο-
γαλλια, η αποδέσμευση των ενόπλων δυνά-
μεων από τους φασίστες αξιωματικούς
και η ζωντανή ανάμνηση του φασισμού στη
συνείδηση του λαού, θα κάνει πιο δύσκο-
λη τη πραγματοποίηση των σχεδίων της.
Μπορεί όμως τελικά να πετύχει και στην
Πορτογαλλια, αν δεν αναπτύξει η εργατι-
κή τάξη τους δικούς της αυτόνομους φο-
ρείς οργάνωσης που θα καθοδηγούνται από
μια συμπαγή επαναστατική ηγεσία.

Ι

Ι
Ι
Ι
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ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΝ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ

Το κίνημα των ενόπλων δυνάμεων
(ΚΕΔ) είναι ένα μοναδικό φαινόμενο.
Καμοία επανάσταση δεν έχει δει τίποτα
παρόμοιο εκτός από την Πορτογαλλικη.

Ας αρχίσουμε με την εμπειρία που
μας δίνει η ιστορία για το ρολό των
ενόπλων δυνάμεων σε επαναστατικές πε-

ριόδους.
Αποτέλεσμα όλων των προηγουμένων

επαναστάσεων ήταν η αποσύνθεση και διά-
λυση του στρατού που υπήρχε. "Σιγουρα,
το γεγονός είναι φανερό", έγραφε ο Ενγκελς
στο Μαρξ στις 26 του Σεπτεμβρη 1851,
"ότι ένας αποδιοργανωμένος στρατός και
το ολοκληρωτικό σπάσιμο της πειθαρχίας
είναι το χαρακτηριστικό καθώς και το
αποτέλεσμα κάθε πετυχημένης επανάστασης".

Ας δούμε την εμπειρία της Ρωσσιας
το 1917. Τους μήνες πριν από την επα-
νάσταση του Φλεβάρη 1917, η πειθαρχία
μέσα στον Τσαρικό στρατό έσπαζε συνεχεία.
Η επανάσταση του Φλεβάρη επιταχύνε αυτή
την διαδικασία. Στο κατω-κατω, η επα-
νάσταση έγινε όχι μοναχά χωρίς τους αξιω-
ματικούς, αλλά και εναντίον τους. Μια,
δυο μέρες μετά την επανάσταση, πολλοί
από τους αξιωματικούς βιάστηκαν να φορέ-
σουν τα κόκκινα περιβραχιονία. Αλλα
μπορούσαν οι φαντάροι να τους εμπιστευθούν;

Ο Β. Στανκεβιτς, ένας αξιωματικός
που πέρασε με τη μεριά των επαναστατών
"πέντε λεπτά αφού άρχισε η επανάσταση",
και έγινε ηγέτης μέσα στο στρατό στο
διάστημα μεταξύ των επαναστάσεων του
Φλεβάρη και του· Οκτώβρη, σημείωσε πολύ
καθαρά ποια ήταν τα'πραγματικα συναισθή-
ματα μβταξυ των αξιωματικών και των
φαντάρων τις πρώτες μέρες μετά την επα-
νάσταση του Φλεβάρη.

"Το γεγονός ήταν πως οι φαντάροι
εγκατέλειψαν τους στρατώνες σπάζοντας
την πειθαρχία, όχι απλώς χωρίς τους
αξιωματικούς, αλλά και εναντίον της θέ-
λησης των αξιωματικών, και σε πολλές
περιπτώσεις εγκατέλειψαν τους στρατώνες
σκοτώνοντας τους αξιωματικους που προσπά-
θησαν να τους εμποδίσουν κάνοντας το
καθήκον τους. Και τώρα, με τη.γενική,
λαϊκή αλλά και επίσημη επιδοκιμασία
που δέσμευε και τους ίδιους τους αξιω-
ματικούς, οι φαντάροι υποτίθεται πραγμα-
τοποίησαν με αυτό το τρρπο τη πράξη
της χειραφετισης τους. Αν αυτό ήταν
πραγματικά ένα ηρωικό επίτευγμα, και

:.αν οι"'
:
?ΐ·'δϋΌΐ-

:
Όϋ αξιωματικοί -τώρα το

 ;
δι.α- :

κηρυχνοϋν; τότε·-'·γιατί δεν 'όδηγησαν οι
(,-διο'ι/ -τους-φαντάρους στους δρόμους—'· · '"·
γιατί ""βλέπεις αυτό θα ήταν ευκολώτερο
χαι λΐι'γώτερο επικίνδυνο- γ·ι ·αυτους απ

 ;
"

ότι ηΐάν για
 ;
τους φαντάρους. Τώρα,

μετά τη νίκη, ενώνονται με τους δήμιου-
 :

ργους του ηρωικού κατορθώματος. Άλλα
ποσό ειλικρινής είναι αύτη η συννενωση
και για ποσό καιρό; Στην αρχή βλέπεις,
ήταν ανήσυχοι, κρυβοντουσαν, άλλαξαν
τις στολές τους με ρούχα πολιτικά
Εστω και αν όλοι τους επέστρεψαν την
επομένη μέρα. Εστω και αν μερικοί από
αυτούς γύρισαν πίσω τρέχοντας και ενώ-
θηκαν με τους φαντάρους πέντε λεπτά
αφού οι τελευταίοι βγήκαν έξω. Το γε-
γονός ήταν ότι οι- φαντάροι οδηγούσαν
τους αξιωματικούς και όχι οι αξιωματικοί
τους φαντάρους. Και αυτά τα πέντε λεπτά
ήταν που άνοιξαν ένα αδιάβατο χάσμα,
ξεκόβοντας τους φαντάρους από τις πιο

βαθιές και βασικές προϋποθέσεις της
ύπαρξης του παλιού στρατού."(Β. Στα-
νκεβιτς, Υ05ΡΟΜΙΝΙΙΑ, 1914-19, Βερολί-
νο 1920, σελ.72)

"Οι αξιωματικοί επίσημα γιόρτασαν
την επανάσταση, έπλεξαν το εγκώμιο της,
φώναξαν "ζήτω" στους αγωνιστές της
ελευθερίας στολίστηκαν με κόκκινα χρώμα-
τα και βάδισαν κάτω απσ κόκκινες σημαίες.
Ο καθένας τους έλεγε "εμε·ις", η επανα-
σταση"μας, η νίκη "μας" και η ελευθερία
"μας". Ομως στο βάθος της καρδίας τους
ήταν τρομοκρατημένοι, έτρεμαν, αισθα-
νωντουσαν αιχμάλωτοι κάποιας εχθρικής
γι αυτούς δύναμης που βάδιζε σε άγνωστο
δρόμο" (Στο ίδιο βιβλίο, σελ.77)

Ο ανοικτός ανταγωνισμός ανάμεσα
στους φαντάρους και τους αξιωματικούς,
ανάγκασε ακόμα και τους δεξιούς ηγέτες
του εργατικού κινηματος-τους Μενσεβικους
και τους σοσιαλεπαναστατες της εποχης-
να παραδεχτούν την ανάγκη για επιτροπές
των στρατιωτών ώστε να ελέγχονται οι
αξιωματικοί.

Ιί επανασταστικη διάθεση ανάμεσα
στους φαντάρους ήταν τέτοια, ώστε οι
συμβιβαστες το βρήκαν αδύνατο να δια-
τηρήσουν την παλιά μορφή της πειθαρχίας.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα συμβιβαστικό
"Διάταγμα Νο 1" που βγήκε από το σοβιετ
της Πετρούπολης την 1η του Μάρτη:

"Σε όλους τους λόχους, στα τάγματα,
στα συντάγματα, στις πυροβολαρχίες,
στις ιλες ιππικού, στις ειδικές υπηρε-
σίες των διαφορών διοικήσεων τσυ στρα-
τού και στα σκάφη του ναυτικού, πρέπει
να γίνουν αμέσως επιτροπές από εκλεγμέ-
νους αντιπροσώπους των κατωτέρων βαθμί-
δων των προαναφερθετωνι στρατιωτικών μο-
νάδων .

"Για την πρλιτικη του δράση το
στρατιωτικό τμήμα βρίσκεται κάτω από
τον έλεγχο των αντιπροσώπων του σοβιετ
των εργατών και των φαντάρων, αλλά
και κάτω από τον έλεγχο των δικών του
επίτροπων.

Οι διαταγές της Στρατιωτικης Επι-
τροπής της Κυβέρνησης θα εκτελούνται
μονό στις περιπτώσεις που δεν έρχονται
σε αντίθεση με τις εντολές και τις απο-
φάσεις του σοβιετ των αντιπροσώπων
των εργατών και των φαντάρων.

Οπλα κάθε είδους όπως τουφεκιά,
πολυβόλα, τεθωρακισμένα οχήματα, κλπ,



α:βρίσκονται στην κατοχή και
: κάτω-απσ

:
--τον;:έλεγχο· των επίτροπων των

._ λόχων::, και .των ταγμάτων, και σε καμία
-περι-πτόχτη δεν πρέπει να δοθούν στους
αξιωματικούς έστω και αν το ζητήσουν.

"Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας
στο στρατό, οι φαντάροι πρέπει να
δείχνουν αυστηρή πειθαρχία, αλλά έξω
από το στράτευμα, στην πολιτική και
ιδιωτική τους ζωή, επ ουδένι λόγω δεν
στερούνται τα δικαιώματα που έχουν όλοι
οι πολίτες. ΕΊδικωτερα, καταργείται το
να στεκωνται προσοχή και να χαιρετούν
στρατιωτικά όταν δεν βρίσκονται σε υπη-
ρεσία.

"Επίσης, η προσφωνιση των αξιωματι-
κών με.τίτλους όπως "η υφηλοτης σας" κλπ.
καταργείται, και αυτοί οι τίτλοι αντικα-
θιστούνται με την προσφωνιση "κ. Στρατηγε
"κ. Συνταγματαρχη" κλπ. Βρισιές εναντία
στους οπλίτες υποιυδηποτε βαθμού, και
κυρίως η προσφωνση τους με το "ρε συ",
απαγορεύεται. Οι στρατιώτες καλούνται να
καταγγελουν στις επιτροπές των λόχων κάθε
παράβαση αυτού του νομού, καθώς και όλα
τα σημεία διαφωνίας μεταξύ των αξιωματι-
κών και των φαντάρων,

"Αυτό το διάταγμα θα διαβαστεί σε
όλους τους λόχους, τα τάγματα, τα συντά-
γματα, τα πληρώματα των πλοίων, τις
πυροβολαρχίες, καθώς και σε όλες τις
εμπόλεμες και μη διοικήσεις."

"Σχεδον αμέσως, οι αξιωματικοί είχαν
να αντιμετωπίσουν επιτροπές που έβαζαν
αιτήματα, που ζητούσαν εξηγήσεις, που
ανακαλούσαν διαταγές και που επέβαλαν
έλεγχο πάνω σε όπλα και πυρομαχικά.
Συχνα, ζητιουνταν από τους αξιωματικούς
να αναγνωρίσουν τη δομή των επίτροπων
βγάζοντας ειδικές δηλώσεις. Ολες οι
προσπάθειες των αξιωματικών να πείσουν
τους φαντάρους ότι το διάταγμα δεν
ήταν επίσημο και ότι εν πασει περιπτώσει,
αφορούσε μονό τη Πετρούπολη, πήγαν χα-
μένες. (Α. ΓΟΥΑΛΝΤΜΑΝ, " Η Επανάσταση
του Φλεβάρη και ο Ρωσσικος στρατός".
Σοβιετικες Μελέτες, Ιούλιος 1970}

Εμφανίστηκε λοιπόν μια καθαρή
περίπτωση διπλής εξουσίας στο στρατό,
οπού σε κάθε μονάδα: Από τη μια μεριά
ήταν οι αξιωματικοί με καθόλου σχεδόν
πραγματική εξουσία, και από την άλλη
μεριά οι επιτροπές των φαντάρων.

Με το στρατό διηρημενο τόσο ξεκά-
θαρα μεταξύ αξιωματικών και φαντάρων,
ήταν πολύ φυσικό οι φαντάροι να ενωθούν
μεταξύ τους και να στέλνουν αντιπροσώ-
πους τους στα σοβιετ που σχηματίστηκαν
.κάτω από την ονομασία "Σοβιετ των αντι-
προσώπων των εργατών και των φαντάρων".

Οι Μπολσεβίκοι που απεχθάνονταν
τις μεσοβέζικες καταστάσεις, κάλεσαν
για την πλήρη κατάργηση της διπλής
εξουσίας στο στρατό, διώχνοντας τους
διορισμένους αξιωματικούς.

Ετσι ο Λένιν έβαλε την ερώτηση:
"Θα έπρεπε οι αξιωματικοί να εκλέγονται
από τους φαντάρους;" Και απαντάει: "Οχι
μονό πρέπει να εκλέγονται από τους
φαντάρους, αλλά τα βήματα κάθε αξιωμα-
τικού και στρατηγού, πρέπει να ελέγχονται
από ανθρώπους που θαχουν εκλεγεί ειδικά
γι αυτό το σκοπό από τους φαντάρους...

"Είναι επιθυμητό για τους φαντά-
ρους, κατόπιν δικιάς τους απόφασης, να
αντικαθιστούνε τους ανωτέρους τους;"

Και απαντάει:"Είναι επιθυμητό και ση-: ώ
μαντικό με κάθε τρόπο. Οι φαντάροι·.· θα-' ~
υπακούουν και θα σεβωνται μονό εκλεγμε- 1
νη εξουσία. (V.!. Γ,βηίη, Οοΐίθοτ,βά'νίοτ̂ Ξ-
νοί 34, ρρ 100-101).

ΤΟ ΚΕΔ

Στον Πορτογαλλικο στρατό δεν έχει
γίνει μέχρι τώρα καμμια διαίρεση που .
να χωριζη κατακόρυφα φαντάρους και
αξιωματικούς. Ούτε καμμια διαίρεση
που να χωρίζει οριζόντια την καθαρά επα-
ναστατική μερίδα των αξιωματικών και των
φαντάρων από την καθαρά αντιδραστική
μερίδα των υπολοίπων αξιωματικών και
φαντάρων.

Στο πραξικόπημα της 25ης του
Απρίλη 1974, δυο διαφορετικά κομμάτια
του στρατού συνεργάστηκαν μεταξύ τους.
Από τη μια ένα χουντικό κομμάτι, και
από την άλλη το ΚΕΔ.

Οι παληοι αξιωματικοί που ήταν η
ηγεσία της χούντας, είχανε καταλάβει
λίγο πολύ τα αξιώματα τους οντάς υπέρ
των καθεστώτων του Σαλαζαρ και του
Καετανο. Ο ίδιος ο Σπινολα είχε ταυτι-
στεί με το φασιστικό καθεστώς του Σαλα-
ζαρ, πολεμώντας για τον Φράνκο στον
Ισπανικό εμφύλιο και για τον Χίτλερ
στο Ρωσσικο μέτωπο.

Αλλα δεν ήταν το χουντικό κομμάτι
που έκανε το πραξικόπημα. Απλώς επω-
φελήθηκε από αυτό. Η κυρία δύναμη που
έκανε το πραξικόπημα ήταν οι μεσαίοι
αξιωματικοί του ΚΕΔ, κάπου 400 στον
αριθμό. Οι διαθέσεις τους και οι σκο-
ποί τους, σε καμμια περίπτωση δεν ήταν
οι ίδιες με αυτές των στρατηγών.

Ανάμεσα στους νεωτέρους αξιωματι-
κούς, ένας μεγάλος αριθμός ήταν έφεδροι.
Στον Πορτογαλλικο στρατό οποίος κατα-
τάσσεται αφού τελειώσει το πανεπιστήμια
γίνεται αξιωματικός, εκτός αν έχει ποι-
νικά η πολιτικά παραπτώματα.

Από το 1962, οι φοιτητές είχαν
αναπτύξει αποτελεσματική αντιδικτατορι-
κή δράση. Από το 1968, τα πανεπιστήμιο,
ήταν σε αναβρασμό. Δεν υπήρχε φοιτητής
που σε κάποια φάση να μην είχε ανακατευ-
τεί με την πολιτική δράση στο πανεπιστ'-
μιο. Ετσι, αυτοί οι έφεδροι αξιωματικό,
πρώην φοιτητές, έφεραν μέσα στο στρατό
ένα ποσοστό πολιτικής εμπειρίας που μο'.:
λίγοι από τους μονίμους την είχαν. Οι
πιο πολλοί δεν είχαν καμμια διάθεση να
πολεμήσουν για έναν άδικο πόλεμο στην
Αφρική, και πολλοί από αυτούς διατηρού-
σαν ακόμη ένα μέρος της αριστερή ιδεο-
λογίας που είχαν πάρει στο διάστημα πο'-
ηταν φοιτητές.

Πιο σημαντικό πάντως ήταν η
δυσαρέσκεια που άρχισε να αναπτυσεται
συνεχεία, καθώς ήταν αναγκασμένοι να
τρέχουν σε απομακρυσμένες περιοχές των
αποικιών, να πολεμούν σε πολέμους
που ήταν χαμένοι από τα πριν, και όλα
αυτά για χάρη των αποικιοκρατών, που
στο κατω-κατω της γραφής είχαν πολύ
ψηλότερο βιοτικό επίπεδο από αυτούς
τους ίδιους. Αυτή η δυσαρέσκεια οδή-
γησε στο να οργανωθούν εναντίον του
καθεστώτος, όταν έγινε καθαρό ότι· ο
πόλεμος έβαζε σε κίνδυνο την ίδια τα,υς
την καριέρα. Το αποφασιστικό σημείο

34
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για πολλούς,· ήταν η προταστν---να-αλλαχτεί. ,
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το πρόγραμμα της εκπαίδευσης; ίτων νάζι ω--
:

ματιχυν το 1973, που θεωρήθηκε ότι
απειλούσε να διαλύσει τον καθιερωμένο
τρόπο ανόδου στην στρατιωτική ιεραρχία.

Οι μεσαίοι αξιωματικοί της Συντο-
νιστικης Επιτροπής του ΚΞΔ, κατάλαβαν
ότι το σπάσιμο της παληας πολιτικής
φρουράς και το τελείωμα των πολέμων
στην Αφρική δεν μπορούσε να αφέθη απλώς
στους στρατηγούς της χούντας. Εκαναν τη
δίκη τους οργάνωση, τη Συντονιστικη
Επιτροπή του ΚΕΔ, για να παρακολουθε.ι
και να ελέγχει τη χούντα. Το τελικό
αποτέλεσμα ήταν ότι στην Πορτογαλλια
μετά το πραξικόπημα, υπήρχαν τουλάχιστον
τρία κέντρα δύναμης: η χούντα, η προσω-
ρινή κυβέρνηση και η συντονιστική Επι-
τροπή του ΚΕΔ.

Ο Σπινολα προσπάθησε να συμβιβαση
αυτές τις διαφορετικές δυνάμεις, φτιάχ-
νοντας ένα καινούργιο όργανο, το Συμβου-
λιο του Κράτους, οπού υπήρχαν ίσα μελή
από τη χούντα, το ΚΕΔ και διαοοροι
πολίτες διαλεγμένοι από το Στιινολα.
Αυτό το "Συμβουλιο του Κράτους" είχε
τη δύναμη να ελέγχει όλα τα διατάγματα
και τους νομούς.

Αυτή όμως η νέα διάταξη δυνάμεων
ποτέ δεν δούλεψε τελεία. Από τις
πρώτες κιόλας μέρες μετά το πραςικο-
πημα της 25ης του Απρίλη, η πίεση από
τις μάζες των εργατών επηρέασε το ΚΕΔ.
Οι εργάτες αμμεσως διεκδίκησαν, με την
υποστήριξη κομματιών του ΚΕΔ, και πέ-
τυχαν την άμεση διάλυση της μισ-της
μυστικής αστυνομίας.

Η προσπάθεια των στρατηγών να
εμποδίσουν την εκκαθάριση του παληου
καθεστώτος, οδήγησε σε σύγκρουση με
το ΚΕΔ. Σε μια περίπτωση, οι στρατηγοί
συνέλαβαν έναν αξιωματικό που αονηθ--
κε να σταματηση την ερευνά μυστικών
φακελλων για τη σχέση της ΡΙΠΕ με την
ΚΥΠ. Τότε, αντιπρόσωποι του ΚΞΔ -~γαν
στον στρατώνα και τον απελευθέρωσαν.

Με τον καταπιεστικό μηχανισμό
χτυπημένο, η εργατική τάξη συνέχισε την
επίθεση με απεργίες, καταλήψεις και δια-
δηλώσεις. Διεκδίκησε την άμεση καλλιτε-
ρευση του βιοτικού της επίπεδου και τη
διεύρυνση των πολιτικών της ελευθερίων.
Η ένταση του ταξικού αγώνα αντανακλάστη-
κε αμέσως στο στρατό και στο ίδιο το
ΚΕΔ. Μερικά κομμάτια του τραβήχτηκαν
με τη μεριά των αφεντικών και αλλά με
τη μεριά των εργατών. Η Συντονιστικη
Επιτροπή του ΚΕΔ προσπάθησε να διατή-
ρηση εικόνα ενότητας άλλοτε χτυπώντας
και άλλοτε υποστηρίζοντας τους εργατικούς
αγώνες.

Τον Ιούλιο του 1974 οι αοχ-.γοι
του ΚΕΔ μπήκαν στη κυβέρνηση και ο
στρατηγός Βασκο Γκονζαλβες έγινε πρω-
θυπουργός. Αλλες σημαντικές θέσεις
που κατέλαβε το ΚΕΔ ήταν το υπουργείο
Εργασίας (αντικαθιστώντας τον υπουργό
Εργασίας του ΚΚΠ της πρώτης προσωρινής
κυβέρνησης), καθώς και το Υπουργείο
Αμύνης και Οικονομικών. Συνολιν.3. ε^τι
από τα δεκαεξη υπουργεία.

Μπαίνοντας στην κυβέρνηση, το ΧΙ-Ι
πίστευε πως θα μπορούσε να ελενπη τη·«
κατάσταση πιο αποτελεσματικά. κα·_ να
εμπόδιση το φουν'τωμα του ταξικού αγώνα.

Αλλα δεν το, πέτυχε..
 ;
.:,Για τους ίδιους

λογούς το ΚΕΔ .στις 8 Ιουλίου έφτιαξε ΛΓ:
την ΚΘΠΚΟΝ.(Διοίκηση. Ηπειρωτικών
Επιχε ι ρήσεων).. ..Η , ΚΟΠΚΟΝ είναι μια ,
ξεχωριστή στρατιωτική μονάδα που σκοπός

της ήταν· να επεμβαίνει απευθείας, υπο-
στηρίζοντας τις πολιτικές αρχές, οντάς

κάτω από·τις διαταγές αυτών των αρχών
και κάτω από την διοίκηση του στρατηγού
Οτελο ντε Καρβαλιο,. που ήταν ο εγκέφα-
λος της αλλαγής της 25ης του Απρίλη.

Για πολλούς μήνες οι στρατιωτικοί
ταλαντεύονταν μεταξύ αριστεράς και
δεξιάς, προσπαθώντας να αποφύγουν μια
αποφασιστική στροφή προς τη μια η την
άλλη μεριά.

Το περασμένο καλοκαίρι, χρησιμοποι-
ήθηκε ο στρατός για να σπαση την απεργία
των ταχυδρομικών, για να επιτεθεί στην
απεργία της ΤΑΒ και της Τζουραναλ ντο
Κεμερσιο, και για να διαλύσει τις
διαδηλώσεις των εργατών από τα μεγάλα
ναυπηγεία στο Λισναβε.

Η ΚΟΠΚΟΝ υποστήριξε τον νομό για
τις απεργίες το Σεπτεμβρη του 1974, ο
οποίος εξάλειψε σχεδόν κάθε νόμιμο
διακιωμα, για απεργία και που ήταν μια
αποφασιστική απόπειρα για να σπαση η
αυ-ξανομενη αυτόνομη δύναμη της βάσης
του εργατικού κινήματος.

Το πραξικόπημα της 28ης του Σεπτε-
μβρη ήταν μια αποφασιστική καμπή για
το ρολό του ΚΕΔ και της ΚΟΠΚΟΝ. Μέχρι
τότε, τον Αύγουστο του 1974, το ΚΕΔ
γενικά, και ειδικωτερα η ΚΟΠΚΟΝ, συμμα-
χούσαν με την αριστερά εναντίον της
δεξιάς.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την απε-
ργία στο ΚΟΡΑΝΕ. Οι 300 εργάτες του
εργοστασίου που φτιάχνε ι μεταλλικά εξα-
ρτήματα για τη βαριά βιομηχανία, απο-
φάσισαν να κάνουν κατάληψη. Είχαν ψήφι-
σε ι ομοφώνα σε συγκέντρωση γ ία την κατά-
ληψη, διότι είχαν αποδείξεις ότι το
αφεντικό, ο πρώην αξιωματικός της Αεροπο-
ρίας Ντος Σαντος Νογκουειρα, έκανε συστη-
ματικό σαμποτάζ στη δουλεία.

Ο Σιμοα, ένα μέλος της επιτροπής
των εργατών, εξήγησε πως οργάνωσαν την
κατάληψη. "Μετά την απόφαση της συνέλευ-
σης, τηλεφωνήσαμε την επιτροπή των εργα-
ζομένων στην τράπεζα και τους εξηγήσαμε
γιατί θέλαμε να παγώσουν τους λογαριασμ-υ
ους της εταιρίας. Συμφωνησαν να το .ο,ν<7·>.
κάνουν.

"Τότε, τηλχφωνησαμε στην ΚΟΠΚΟΝ και
τους είπαμε ότι είχαμε κάνει κατάληψη
στο εργοστάσιο, και πως θα κάναμε κατά-
ληψη και της μητρικής εταιρίας 5ΑΡΚΕΙ.
Από την ΚΟΠΚΟΝ μας είπαν: "Εντάξει, δικό
σας το πρόβλημα - αυτό είναι επαναστατικτ
νομιμότητα".

"Εδώ οι νομοί δεν σημαίνουν τίποτα
γιατί στην επανάσταση οι μονοί νομοί που
ισχύουν είναι αυτοί που φτιάχνονται από
την επαναστατική διαδικασία" (5οοί&1ί3ί:
ΜΟΓίίθΓ, Μ3γ 10, 1975)

Επίσης, όπως είδαμε, στα πραξικο-
πήματα της 28ης του Σεπτεμβρη ααι της
11ης του Μάρτη, το ΚΕΔ πέρασε με τη με-
ριά των εργατών.

Από την 25η του Απρίλη και μετά, τα
διαφορά πολιτικά κόμματα προσπάθησαν να
ξεπεράσουν το ένα το άλλο με τις διακυ-
οηΕεια συμπαράστασης στο ΚΕΔ. Αυτά που
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ι κ λέγανε οι. αρχηγοί του ΚΚπ -και του ΣΚ για..·
την ανάγκη""εθνικής ενότητας", "αυτοθυσία-
και εγκράτεια", ήταν ο απόηχος αυτών
που λέγανε οι αρχηγοί του ΚΕΔ και ταναπά'-̂ ;

λιν.
Δεν χρειάζεται παρά να συγκρίνει

καν ε ι ς·
:
'τα λεγόμενα του αρχηγού του ΚΚΠ,

Αλβαρο Κουνιαλ, που αναφέραμε παραπάνω,
μ αυτά του Βασκο Γκονζαλβες.

Οταν έγινε πρωθυπουργός στη δεύτε-
ρη προσωρινή κυβέρνηση στις 18 του
Ιούλη του 1974, ο Γκονσαλβες είπε:
"Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα για
όλους μας. Χωρίς επίπονη δουλεία, χω-
ρίς μ'ια γιγαντιαία προσπάθεια σε όλα
τα επίπεδα (κράτος, διαχείριση και εργα-
τική τάξη) γ ι.α το εθνικό ξανακτισιμο
της Πορτογαλλιας, δεν θα σταματήσουμε
ποτέ 'την υποαναπτυξη της χωράς. Συγχρο-
νως, πρέπει όλοι μας σ αυτή τη περίο-
δο, να ζήσουμε με στερήσεις, ξοδεύοντας
όσο γίνεται πιο λίγο σε πράγματα που
δεν είναι ανάμεσα στα απαραίτητα καινά
αποταμιεύουμε όσο το δυνατό περισσότερα
συμμετέχοντας έτσι στη γενική προσπά-
θεια δημιουργίας κεφαλαίου για επενδύ-
σεις. Κι αυτό επαναλαμβάνω, πρέπει να
γίνει φροντίδα όλων μας." (V. <3οηο3ΐνβΞ,
01Γ.300Θ3, ΡοΓΓΛί^ειΙ 1975, ρ!7)

Μερικές βδομάδες αργότερα, στις
30 του Σεπτεμβρη. έγινε καθαρό από
μεριά του Γκονζαλβ,ες ότι στην "εθνική
ενότητα" συμπεριλαμβάνονταν όλες οι
τάξεις: "Πρέπει να γινη αντιληπτό,
όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε, ότι μια
αντιμονοπωλιακή τακτική δεν σημαίνει
επίθεση στην ιδιοκτησία." (Από το ίδιο
βιβλίο σελ.72)

Και ξανά: "Ο λαός, και μ αυτό ανα-
φέρομαι στον πληθυσμό όλης της χωράς,
εργάτες, αγρότες, διανοούμενοι, φοιτητές,
μικροί επιχειρηματίες, μικροί και μεσαίοι
εργοστασιάρχες - όλοι, όλοι μας, πρέπει
να αγρυπνούμε για να αντιμετωπίσουμε τους
δημαγωγούς και τους αντιδραστικούς"
(Στο ίδιο βιβλίο, σελ 88, "οι λόγοι στο
Οπορτο, 5 Οκτ. 1974)

Στο όνομα της "ενότητας του λαού
και του ΚΕΔ" είπε: "πρέπει να είστε υπο-
μονετικοι^· γιατί το να είσαι ανυπόμονος
σήμερα, σημαίνει ότι είσαι φασίστας".
(Στο ίδιο βιβλίο, σελ.74) Νια θέση που
δεν διαφέρει από αυτά που έλεγε το ΚΚΠ
από την 25η του Απρίλη και δώθε.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην αρχή του Αυγούστου, ο ταγμα-
τάρχης Μελό Αντουνες, πρώην υπουργός
εξωτερικών και ένθερμος υποστηρικτής
του ΣΚ, μαζί με αλλά οκτώ μελή από το
Ανώτατο Επαναστατικό Συμβουλιο του
ΚΕΔ (σύνολο 28) εξεδοσαν ένα έντυπο
με τίτλο: "Εφτασε η ώρα των μεγάλων
αποφάσεων, η ώρα για να μπουν τα
πράγματα στη θέση τους". Με το έντυ-
πο αυτό κηρύχτηκε ο πόλεμος από τη
δεξιά του ΚΕΔ.

Το έντυπο του Αντουνες έλεγε πως
η εθνικοποίηση είχε προχωρήσει παρά
πολύ - "με τρομερή ταχύτητα", ότι "μέ-
ρα με την ήμερα μεγαλώνει το χάσμα με-

ταξυ/,μι,ας .μικρής μειονότητας ,, (μέρος..;.-, :,...,.
του .προλεταριάτου της Σ ισσάβώνας· και .,'., ΐ

ν>
..

του'Νοτού) ;πόυ υποστηρίζουν ' επαναστα- Λ"?'!
τικα σχεδία· και ,.του υπολοίπου πληθυσμού*
της_χωρας, που αντιδρά σ αυτές τις α- ,..,...,
λλαγες που η επαναστατική

1
 πρωτοπορία ,. ,

προσπαθεί να επιβάλλει χωρίς να λαμβα-'".',.„
νει καθόλου υπ όψιν της την πολύπλοκη . .. ̂
πραγματικότητα της ιστσρικης, κοινων-
ικής και πνευματικής ζωής του Πορτο-
γαλλικου λαού." , . '.

'"Βλεπουμε τη σταδιακή διάλυση
των δύμων του κράτους. Εχει διαδοθεί
και επικρατήσει παντού η εξωπραγματική
αναρχική ιδεολογία για την άσκηση της
εξουσίας, η οποία έχει διεισδύσει ακόμα
και μέσα στις Ενοπλες Δυνάμεις".

Οσον αφορά την εξωτερική πολιτική,
το έντυπο καλούσε "για διατήρηση δεσμών
με την Ευρώπη και δυνάμωμα και Βάθεμα
των σχέσεων με την ΕΟΚ και ΕΡΤΑ (Ευρω-
παϊκός Οργανισμρς Ελευθέρου Εμπορίου).

Το έγγραφο του Αντουνες έγινε η
αφορμή για μια μεγάλη εκστρατεία
εναντία στην αριστερή ηγεσία του ΚΕΔ,
που ο Αντουνες τους χαρακτήριζε προ-
πομπούς του ΚΚΠ.

Σε απάντηση των εννέα που υπόγρα-
ψαν το έντυπο του Αντουνες, μια ομάδα
αξιωματικών της ΚΟΠΚΟΝ δημοσιεψε μια
άλλη διακήρυξη που υποστήριζε πως η
κρίση στην Πορτογαλλικη κοινωνία ήταν
αποτέλεσμα του ότι η χωρά δεν προχω-
ρούσε αρκετά προς την κατεύθυνση της
ανατροπής του καπιταλισμού και της κα-
ταπολέμησης του ιμπεριαλισμού.

"Η παρακμή της οικονομίας με όλα
της τα αποτελέσματα πωνω στην πολιτική
και κοινωνική ζωή του λαού, οφείλεται
πάνω από όλα στην αδυναμία της κυβέρνη-
σης να χαράξει μια συγκεκριμένη πολιτι-
κή γραμμή από την οποία να απορεει και
και το πρόγραμμα της. Είναι μάταιο να
πιστεύουμε πως μπορεί να ύπαρξη ένας
συνδυασμός από οικονομικά μετρά που
μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της παρα-
κμής μέσα στο καπιταλισμό, και συγχρό-
νως να διατηρούν πλήρη εξάρτηση με τον
ιμπεριαλισμό χωρίς να έχουμε σαν συνε-
πεία το κλείσιμο των εργοστασίων, τη
διαφυγή του ξένου συναλλάγματος, την
ανεργία και την σκανδαλώδη πολιτική
πίεση που δεχόμαστε απ έξω.

"Η λύση της σημερινής κατάστασης
για την οποία το ΚΕΔ είναι υπεύθυνο,
δεν βρίσκεται στα καταπραϋντικά φάρμα-
κα της δεξιάς, όπως προτείνει το κεί-
μενο του Αντουνες. Η διατήρηση της
κυβέρνησης εθνικής ενότητας σίγουρα
δεν μπορεί να οδήγηση στο κτίσιμο του
σοσιαλισμού."

"Οι προτάσεις που έγιναν, οδήγησαν
στην ανασύνταξη και στο προχώρημα της
δεξιάς και άνοιξαν το δρόμο για το
γκρέμισμα της επανάστασης.

"Οι οικονομικές λύσεις που προτά-
θηκαν με προοπτικές δεσμών με την ΕΟΚ
και την ΕΕΤΑ, θα ρίξουν ακόμα πιο πολύ
τη χωρά στην υποτέλεια και στον εξευτε-
λισμό της οικονομικής και πολιτικής
εφαρτησης.

"Πως είναι δυνατόν ένα σχέδιο που
θέλει να παρουσιάζεται σαν αριστερό να
ξεχνάει εντελώς το ρολό των μαζών και
να απορρίπτει τη δράση της πρωτοπορίας
τους; Πως μπορεί να κριτικαρη το "βαθμό"
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' της εθνικοποίησης; Εάν η αστική τάξη
κράτηση.;γ ία "τον εαυτό της τα μέσα παρα-
γωγής1^ τι .θα μεινη για το λαό;"

'"" '-Αυτοί * που υπόγραφαν το έντυπο του
Αντούν'ες δεν ήξεραν η εκρυφαν το γεγο-
νός ότι 'το "κεντρικό θέμα στη σημερινή
πολιτική κατάσταση είναι η αυξανομένη
δράση' των φασιστων".

Το έντυπο της ΚΟΠΚΟΝ προτείνει έναν
αριθμό από μεταρρυθμίσεις όπως, οικο-
νομική και τεχνική βοήθεια στους αγρό-
τες, δημοσία έργα για να δοθη δουλεία
στους ανέργους, ελάττωση των ενοικίων,
κοινωνικοποίηση της υγείας, εθνικοποί-
ηση της βιομηχανίας φαρμάκων.

Δυστυχώς το έντυπο της ΚΟΠΚΟΝ είναι
κάθε άλλο παρά αρκετό για να βοηθηση
να ξεπεραστεί η κρίση. Για παράδειγμα,
δεν υπάρχει καμμια αναφορά για την
ανάγκη απαλλοτρίωσης του ξένου κεφα-
λαίου που κυριαρχεί σε σημαντικές θέ-
σεις στην οικονομία. Πάνω από όλα, το
έντυπο της ΚΟΠΚΟΝ μειονεκτεί πολύ πάνω
σε βασικά θεματα-οργανωτιχες -ροτασεις
που αφορούν το στρατό, λένε:
α) Τρόπος οργάνωσης στο στρατό

Οι στρατιωτικοί πρέπει να εογανω-
νονται συμφώνα με το βαθμό τους μέσα
στη στρατιωτική ιεραρχεια, να συζητούν
ελευθέρα τα προβλήματα του Βαθμού τους
και να εκλεγούν δημοκρατικά τους αντι-
προσώπους τους στο ΑΟΙΙ ( Σ υ ν ε λ ε υ σ η αντι-_
προσώπων συμφωνά με το βαθμό που κατέ-
χουν στην ιεραρχεια), που θα. μεταφέρουν
τις αποφάσεις που παίρνονται. 3ι απο-
φάσεις που θα παίρνονται από τη γ ε ν ι κ ή
συνέλευση της μονάδας και θα αφοοουν
την γενική ζωή της μονάδας, ποε-.ει να
συζητιούνται στο ΑΟυ για να κατοχυρω-
θούν - αυτή είναι η απαραίτητα —,ρσυ-
τιοθεση για να διατηρηθεί η συνοχ~ και
η πειθαρχία στο στρατό,
β) Κοινωνικά προνομία

Πρέπει να παρθούνε μετρά για την
άμεση καλλιτερευση της ζωής των -,κχντα-
ρων, ειδικωτερα, εκμοντερνισμος τ·_;ν
εγκαταστάσεων, αύξηση του μισθό·_·, ο ι-
κονομικά βοηθήματα στις ο ι κ ο γ ε ν ε . ε ς
τους κλπ.
Υ ) Πειθαρχία

Πρέπει να μεγαλωση το ε σ ω τ ε ρ ι χ ~
δυναμικό των μονάδων του στρατού, να
γινωνται συζητήσεις και αναλύσεις
Χωρίς κανένα περιορισμό, εμπεδώνοντας
τη συνοχή του στρατού μέσα από εθε-
λοντική πειθαρχία που θα οδηγεί ·ζ-.~
ξεκαθάρισμα των ιδεών - μόνον α :̂"
θα κάνη το στρατό να αφοσιωθη ολο'^υ-
Χ.α στην υπεράσπιση των συμφερόντων
του Πορτογαλλικου λαού" (Ξξτιοεσσο,
!5 Α ύ γ . 1975}

Καμμια αναφορά για την -λει~ο~ιοια
.των αντιπροσοπων των αξιωματικών ζζ
σχέση με τους αντιπροσοπους των οαντα-
Ρων στις συνελεύσεις του στρατού,
^αμμια αναφορά για εκλογή των α£._"_-α-
Τίκων από τους φαντάρους, για. -~ο-ς
μισθούς αξιωματικών και φαντάρων, για
την-κατάργηση της διαφοράς στο ιρατϋτο.

ΜΕΣΟΑΣΤΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ

- Οι· Ο-ρχηγοι του ΚΕΔ είναι με—-:=-
αστοι. Ενα από τα χαράκτηο ιστ-χα τ-ς

•^«•Ηροαστικης τάξης είναι η ε.λλει_- χα-

θαρης πολ ι τ ι κοκο ί.νωνΧκηςτφΰσϊογνώμιας,
καθώς αιωρε ιτα.ι, μεταξϋ>.των ^καπιταλίστων
κ α ι τ ο υ προλεταριάτου.1.. . , / . · ' ^ ' · · , " - . " . . ' :

Λ ί γ ο ως πολύ", όλοι1 οί· αξιωματικοί
του ΚΕΔ προέρχονται,από..κομμάτια της
μεσοαστικής τάξης". Οι πατεράδες τους1

είναι μικροεπιχειρηματίες, πλούσιοι
αγρότες, δάσκαλοι" κλπ.

Οι.αξιωματικοί λοιπόν μπορούν να
είναι αρκετά εχθρικοί προς τα μεγάλα
μονοπώλια, ενώ παράλληλα να υποστηρί-
ζουν τον καπιταλισμό των χιλιάδων μικρών
εταιριών και εργοστασίων της Πορτογαλλιας

Δεν είχαν καθόλου ωφελη από τους
πολέμους στην Αφρική και έτσι ήταν σε
αντίθεση με τον Καετανο και κατόπιν
με το Σπινολα;" όταν αυτός ο τελευταίος
φάνηκε ότι ίσως θα συνέχιζε τους πολέ-
μους. Αλλα επίσης έχουν διαφόρους λο-
γούς να φοβούνται την ανάπτυξη του εργα-
τικού κινήματος και τα αποτελέσματα
που μπορεί να φερη στις μεσαίες τάξεις
που έχουν την ιδιοκτησία. Εξ αλλού,
οι χαμηλωτεροι μισθοί πληρώνονται από
τις μικρές φίρμες και όχι από τις με-
γάλες. Επίσης, είναι προσκολημενοι
σε ιδέες στρατιωτικής πειθαρχίας που
τους δίνουν ιδιαίτερα δικαιώματα.
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους το
πρώτο οικονομικό σχέδιο των αρχηγών
του ΚΕΔ (Φλεβάρης 1975) δεν προτείνε
καμμια απολύτως εθνικοποιηση-αν και
προτείνε οικονομικά σχεδία οπού η με-
σολάβηση του κράτους στις σημαντικές
βιομηχανίες ήταν πολύ περιορισμένη.

Γενικά, οι αξιωματικοί του στρατού
έχουν μιαιεραρχικη αντιληφη για την
κοινωνία. Μονό σε πολύ λίγες περιπτώ-
σεις έχουν εκλεγεί αξιωματικοί από
φαντάρους. Ενας φαντάρος, τον προη-
γούμενο Αύγουστο, ε ίπε σε ένα μέλος
της οργάνωσης "ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ 500ΙΑΜ5Τ3" :
"Δεν γ ίνονται εκλογές στο στρατόπεδο
μου. Μπορώ να αναφερθώ μονό σε περι-
πτώσεις αριστερών αξιωματικών που
ήταν σίγουροι για την υποστήριξη των
αντρών τους και που μάλλον γ ι α αυτό,
κατέβηκαν σε εκλογές πριν δεχτούνε
ένα πόστο στο οποίο είχαν ήδη διορι-
σ τ ε ί . "

Σ τ ι ς επιτροπές του στρατού οι
αξιωματικοί έχουν το πάνω χέρι, και
τούτο γ ιατί τα μελή των επίτροπων
εκλέγονται σε κάθε βαθμό της ιερα-
ρχειας: οι αξιωματικοί εκλεγούν αξιω-
ματικούς, οι λοχίες λοχίες, και οι
υπόλοιποι βαθμοί πάλι μέσα από τους
βαθμούς τους.

Στο συμβούλιο του ΚΕΔ που αποτελεί-
ται από 240 μελή, υπάρχουν πολλοί λίγοι
φαντάροι σε αντίθεση με τους αξιωματικούς
Και από τα 28 μελή του ανωτάτου Επαναστα-
τικού συμβουλίου ούτε ένας δεν είναι
φαντάρος. Επίσης υπάρχει διαφορά και
στις υλικές συνθήκες των αξιωματικών
και των φαντάρων. Ενας φαντάρος είπε
σε δυο μελή του 1.3. πως ένας φαντά-
ρος παίρνει 500 εσκουδος το μήνα,
ένας λοχίας παίρνει 6 . 0 0 0 - 7 . 0 0 0
εσκουδος το μήνα και ένας λοχαγός 10.000
εσκουδος το μήνα. Οσον αφορά τη διαβίω-
ση ε ί π ε : "Οι κοιτώνες που κοιμωμαστε
είναι ξεχωριστοί. Κοιμωμαστε 24 σε
ένα θάλαμο ( 2 0 0 στη βασική εκπαίδευση)
ενώ οι αξιωματικοί κοιμούνται 3-4 σε



ένα δωμάτιο (αν και. δεν είμαι σίγουρος
γιατί ποταμού δεν έχω καεί εκεί)", .
;*";'.;·· Το να θεώρησης ότι οι αξιωματικοί
έχουν γίνει ισοι;_.με τους φαντάρους,
είναι σα να αγνοείς την πραγματικότη-
τα μπροστά.στα, ματιά σου.

Ενας εργάτης από το ΤΑΡ το τοποθέ-
τησε σωστά.και ξεκαθάρισε την κατάστα-
ση. "Μου φαίνεται σημαντικό να τονί-
σουμε το λάθος μας στο να βλέπουμε το
ΚΕΔ.,σαν σύνολο, ενώ είναι σίγουρο πως
μέσα στο ίδιο το ΚΕΔ αναπτυσεται ταξι-
κός αγώνας. Το ΚΕΔ δεν είναι

 ;
απομονο-

μενο από το γενικωτερο πλαίσιο," από την
κοινωνία που ζούμε. Μέσα στο·ΚΕΔ
υπάρχει ένα κομμάτι μικροαστικής προελεν;-
σης που είναι επαναστάτες, αλλά δεν
είναι ικανοί να ηγηθούν της επανάστασης.
Αυτό συμβαίνει γιατί η μονή πραγματικά
επαναστατική ταξη^εΛ-ναι η εργατική τάξη
και επομένως μπορεί μονή της να καθοδή-
γηση την κατάσταση και να αναλαβη πρω-
τοβουλίες. Επίσης το ΚΕΔ αντικαθρεφτι-
ζει τις αντιθέσεις των μικροαστών σαν
τάξη, καθώς γίνεται καθαρό πως είναι
αδύνατο να σπάσει εντελώς τους δεσμούς
με τον ιμπεριαλισμό. Σ αυτήν την κατά-
σταση, το ερώτημα που έχει ήδη μπη, το
ερώτημα του εργατικού ελέγχου, έχει απο-
φασιστική σημασία για την πορεία της
επανάστασης (Εξπρεσσο 23 Αύγ. )

Το ερώτημα δεν είναι εάν κάποιος
θα έπρεπε να εμπιστεύεται τους αξιω-
ματικούς η όχι. Στην πολιτική η τυφλή
ευπιστία είναι βλακεία. Το να μην
εμπιστεύεσαι ποτέ όμως, δεν ειναικαλ-
λιτερο. Πρέπει απλώς να μάθει κανείς
να συγκρινη λογία με πράξεις. Βάζοντας
καθαρά αιτήματα στους αξιωματικούς,
όταν συγχρόνως διατηρείται η ανεξαρτη-
σία των φαντάρων, μπορούν να τραβηχτούν
με το μέρος μας οι τίμιοι, επαναστάτες
αξιωματικοί και να ξεσοκεπαστουν οι.
άλλο ι.

Απ αυτή την άποψη, το πρόγραμμα
με τα αιτήματα που έγινε από τη δεύτε-
ρη συνδιάσκεψη των ΕΣΕΦΝ, είναι ένα
μεγάλο βήμα μπροστά από τοτι υπάρχει,
χωρίς όμως αυτό να είναι αρκετό.

"Ενοπλες δυνάμεις:
1. Εκλογές αντιπροσώπων της μονάδας
σε γενική συνέλευση, αντιπροσώπευση
αναλόγως με το βαθμό (φαντάροι, λοχίες,
αξιωματικοί) και ανάλογα με την αριθμη-
τική δύναμη της μονάδας.
2. Συχνο κάλεσμα γενικών συνελεύσεων
της μονδας για συζητούνται πολιτικά και
στρατιωτικά προβλήματα.
3. Συγκλιση συνελεύσεων οπού είναι απο-
κλειστικά και μονό φαντάροι χωρίς κανένα
λοχία ή αξιωματικό.
4. Συγκλιση συνελεύσεων μελών των ενό-
πλων δυνάμεων και εργατών για να συζη-
τιούνται κοινά προβλήματα.
5. Διαχειρηση του ανθρωπίνου και
τεχνικού δυναμικού για τη καλλίτερη
εξυπηρέτηση όλων.
6. Κατάργηση των προνομιωνκαι επιχορη-
γήσεων προς όφελος των λοχιών και αξιω-
ματικών (ξεχωριστές τραπεζαρίες,, επι-
χορήγηση εξόδων, καντίνες κλπ.
7. Δωρεάν εισιτήρια για τους φαντάρους.
8. Κατώτερο όριο μισθού 1.250 εσκουδος
το μήνα για τους φαντάρους.

9. Συμπτυξη των βαθμίδων
στο-στρατό. (Ρεβολουσαο, 22 Α
1975.) - - 'ν

Αλλα το πρόγραμμα δεν'
πολύ αν το συγκρίνει κανείς. με'·

:
'τοΥίτρδίΡ
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γράμμα του Λένιν του 1917. -·
:
-".-

;
*
:
-̂??-?Λ

Αναφέρουμε μερικά σημεία: "ΐνίίΚ.
Ο Λένιν απαιτούσε ίσους μισθούς γιά"'τάίχ
φαντάρους και τους αξιωματικους.·.τό-πρό-
γραμμα των ΕΣΕΦΝ (Επαναστατικά Συμβοϋλιο
Εργατών, Φαντάρων και Ναυτών.),·ζητάει
1250 εσκουδος για τους φαντάρους.Τώρα,
οι λοχαγοί παίρνουν 10.000 εσκουδος;
Οσο για τους στρατηγούς....

Το πρόγραμμα των ΕΣΕΦΝ δεν λέει
ούτε λέξη για την εκλογή των αξιωματικών

Οι επιτροπές του στρατού θα πρέπει
να εκλέγονται ανεξαρτήτως βαθμού, ισχυ-
ρίζεται, ο Λένιν. Δεν συμβαίνει το ίδιο
στο πρόγραμμα των ΕΣΕΦΝ. Ο ρόλος των
επίτροπων του στρατού δεν είναι καθαρός
στο πρόγραμμα των ΕΣΕΦΝ. Στο διάταγμα
Νο 1 που εκδόθηκε από το σοβιετ της
Πετρούπολης στις 1 Μαρτίου 1917, όπως
είδαμε, ήταν καθαρό ότι η επιτροπή του·
στρατού πρέπει να εχη την μεγαλύτερη
πολιτική δύναμη σε κάθε μονάδα, και όλα
τα όπλα στην κατοχή της.

Είναι πολύ σπουδαίο ότι οι επιτρο-
πές του στρατού πρέπει να έχουν το δι-
καίωμα και την υποχρέωση να συναντούν
αντιπροσώπους των εργατικών επίτροπων,
για να οργανώνουν κοινή εκπαίδευση και
ομάδες περιπολίας.

Ολες οι επιτροπές των φαντάρων θα
έπρεπε να έχουν το δικαίωμα και την
υποχρέωση να αναπτυσουν δεσμούς με
φαντάρους έξω από τη δίκη τους μονάδα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα των ΕΣΕΦΝ
απέτυχε στο να απαίτηση κάτι πολυσημα-
ντικο, το δικαίωμα όλων των μελών του
στρατού να ανήκουν σε πολιτικά κόμματα.
Αυτό είναι πολύ βασικό. Προς το παρόν,
κληρονομιά από την εποχή του Σαλαζαρ,
τα μελή των ενόπλων δυνάμεων δεν έχουν
το δικαίωμα να ανήκουν σε πολιτικά κόμ-
ματα. Αυτή η κατάσταση είναι πολύ επι-
κίνδυνη για την επανάσταση: εμποδίζει
τους επαναστάτες να οργανωθούνε ανοιχτά
ενώ την ίδια στιγμή, αφήνει τους αντι-

δραστικούς αξιωματικούς να κρύβουν τις
πολιτικές πεποιθήσεις τους...-μέχρι τη
στιγμή που θα θεωρήσουν ότι μπορούν να
εκδηλωθούν. Η επανάσταση χρειάζεται
αλήθεια, χρειάζεται να φωτισθούν όλες
οι πλευρές της ζωής.

Κατά τη διάρκεια μιας επανάστασης,
ημίμετρα, έλλειψη ξεκάθαρης προοπτικής
ή διφορούμενα μετρά και πράξεις, είναι
πολύ επικίνδυνα. Τα όπλα του επαναστα-
τικού στρατου-και πάνω από όλα τα πολι-
τικά του οπλα-πρεπει να είναι άψογα.

ΛΥΣΗ αλά ΠΕΡΟΥ

Σε πολύ λίγους αξιωματικούς του ΚΕΔ
θα άρεσε μια λύση σαν της Χιλής. Πολλοί
θα προτιμούσαν μια λύση σαν του Περού.

Στο Περού, η στρατιωτική κυβέρνηση
πήρε ορισμένα μετρά προς όφελος της
ντόπιας αστικής τάξης σπάζοντας απεργίες
και σκοτώνοντας συνδικαλιστές. Το κα-
θεστώς είναι εθνικιστικό και μέχρι ενός
σημείου έχει λαϊκή βάση.
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/•••ι Αλλα μια λύση αλά Περού είναι δυσκο-
'λο, αν·.'οχι αδύνατο, να δοθεί στην Πορτο-
γαλλια. Η εργατική τάξη είναι πολύ δυνα-
τή,, πολύ διεκδικητική, έτσι ώστε για

 ;
;

να σπαση θα πρεπη να παρθούν πολύ βαριά. _
μετρά. > ».

Το ότι πολλοί αξιωματικοί στην Πόρτο
γαλλια-οχι μέσα στο ΚΕΔ- δεν θα είχαν..

 ;

αντίρρηση για μια λύση σαν της Χιλής, -
 :
;.

είναι φανερό. Πρέπει να θυμωμαστε ότι. . .
ο πρόεδρος της Πορτογαλλιας δεν είναι·
κανένας άλλος παρά ο Κώστα Γκομεζ ο ..
.οποίος ήταν υπουργός αμύνης επί Σαλαζαρ,
διοικητής της εθνοφρουράς (ένα. από τα
στηρίγματα του καθεστώτος του Σαλαζαρ και
του Καετανο) και αρχιστράτηγος των δυνά-
μεων του Καετανο στη Μοζαμβίκη. Η δύνα-
μη του ΚΕΔ οφείλεται κυρ~'ιως στις θέσεις
κλειδιά που κατέχουν τα μελή του. Το
5&ηβ3ΐηβηί:ο (κάθαρση) στο στρατό είχε

πολύ μικρή έκταση. Μονό στο ναυτικό,
παραδοσιακά το πιο ριζοσπαστικοποιημενο
κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων, έγινε
κάποια σημαντική κάθαρση. Στις 29 του
Απρίλη 1974, σε μια συγκέντρωση από
700 αξιωματικούς του ναυτικού όηςριστη-
κε το πρόγραμμα του ΚΕΔ και πέταξαν
έξω πάνω από 80 ναυάρχους και υποναυάρ-
χους. Η εκαθαρηση υποστηρίχτηκε από με-
γάλες συγκεντρώσεις που έγιναν σε όλο
το στόλο και από τότε έχουν σχηματιστεί
συμβούλια μονίμων και εφέδρων αξιωματι-
κών σε πολλά πλοία.

Μετά το πραξικόπημα, το ΚΞΔ είχε
μια λίστα από 400 τουλάχιστον ανωτέρους
αξιωματικούς με φασιστικές τάσεις και
συμπάθειες, αλλά μετά από πίεση της
δεξιάς, αποφασίστηκε να μη διωχτούν.
(Τζοαννα Ρολλο, ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑ1 500ΙΑ^Ι5Μ,
Απρίλης 1975)

Η πλειονοτης των 10.000 μονίμων
αξιωματικών μπορεί για την ώρα να κά-
θονται ήσυχα, αλλά αυτή η "σιωπηλή πλειο-
ψηφία" περιμένει την ευκαιρία, για. να σή-
κωση κεφάλι.

Επίσης, υπάρχουν δυο παρα-στρατιω-
τικες δυνάμεις της αστυνομίας που παρα-
μένουν έντονα δεξιές: το Ρ5Ρ (ειδική
αστυνομία για την καταστολή διαδηλώσεων)
και το ΟΝΚ (η εθνοφρουρά).

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΙΕΤ;

Η δράση των μελών του στρατού και
κυρίως της ΚΟΠΚΟΝ όταν χρειαστη να ροη-
θησουν εργάτες, μαθητές κλπ., είναι ίδια
με τη δράση των εργατικών συμβουλίων σε
προηγούμενες επαναστάσεις.

Πρώτα απ όλα, ο κεντρικός ρόλος
των συμβουλίων σε μια επανάσταση είναι
η γενίκευση του αγώνα των εργατών.

Μέσα στον 20ο αιώνα, σε όλες τις
περιπτώσεις οπού η εργατική τάξη έχει
παίξει πρωτεύοντα ρολό κατά τη διάρκεια
επαναστατικών περιόδων, είχαν φτιαχτεί
εργατικά συμβούλια.

Στη Ρωσσια το 1905-6, τα σοΒιετ
εμφανίστηκαν από την πρώτη στιγμή. Το
1917, μετά την ανατροπή του Τσάρου το
Φλεβάρη, τα σοβιετ ξαναεμφανίστηκαν
σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και αμέσως
μετά εμφανίστηκαν σοβιετ φαντάρων,
σοβιετ αγροτών, και, τα πιο σημαντ·.κ3.
από όλα, σοβιετ εργατών και φαντάρων.
Οπως ξέρουμε, στην Οκτωβριανή επανάστα-

ση κυριαρχούσε το σύνθημα "Ολη
:
 π

;
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;:
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:;

σία στα' σοβιετ".' ;
 :
.·ν"'-"

 Λ
';"'

Αυτά τα σοβιετ αποτελούνταν από " _''/>:
εκλεγμένους αντιπροσώπους από τους ''

 ; Λ

τόπους δουλείας, από τους στρατώνες
καθώς επίσης και από αντιπροσώπους εκεί-
νων των πολιτικών κομμάτων που είχαν
ρίζες στην εργατική τάξη και στους
αγρότες.'' Αντιπροσώπευαν την ενεργό
δύναμη τη'ς εργατικής τάξης, και σε μικρό-
τερο βαθμό, των αγροτών. Επειδή ήταν
φτιαγμένα από τα κάτω, από εργάτες,
φαντάρους και αγρότες, και όχι από τα
πάνω μεσώ κάποιας γραφειοκρατικής
διαδικασίας, ήταν διαφορετικά μεταξύ
τους στη σύνθεση και στο σχηματισμό.
Ηταν ζωντανές'όργανωσει ς που άλλαζαν και
εξελίσσονταν καθώς συναντούσαν καινού-
ργιες ανάγκες και κάτω από την επηρρεια
διαφορετικών πολιτικών ιδεών.

Πάντως, δεν ήταν αποτέλεσμα "ιδιαί-
τερων συνθηκών" της Ρωσσιας. Η Γερμα-
νία το 1918 ήταν σχεδόν το άκρο αντίθε-
το της Ρωσσιας σε ορισμένα-πράγματα.
Ηταν μια εκβιομηχανοποιημενη χωρά σε
αντίθεση με τη Ρωσσια που ήταν κυρίως
γεωργική. Είχε για πολύ καιρό δυνατό
εργατικό κίνημα το οποίο λειτουργούσε
νόμιμα, σε αντίθεση με τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες οι Ρωσσοι εργάτες
κινουντουσαν στη Τσαρική Ρωσσια. Παρ
όλα ταύτα, μόλις έσπασε το καθεστώς του
Κάιζερ, τα γερμανικά σοβιετ "Αρμπαιτερ
και Σολντατερατε" (Εργατών και Στρα-
τιωτων), εμφανίστηκαν αμέσως. "Μέσα
στις πρώτες μέρες της επανάστασης του
Νοέμβρη 1918, εκλέχτηκαν επιτροπές
εργατών και στρατιωτών σε όλους τους
τόπους δουλείας, στα ορυχεία, στα λ ι
μανία και στους στρατώνες" εξηγεί μια
ιστορία της εποχής. (Ε. ΑηάβΓ5οη, ΗΑΜΜΕΚ
ΟΚ ΑΝνίΙ, ρ. 43)

Στην Ισπανία, τον Ιούλιο του 1936,
σχηματίστηκαν επιτροπές εργατών και
αγροτωνκαθως οι στρατιωτικές φασιστικές
δυνάμεις του Φράνκο προσπάθησαν να
ρίξουν την κυβέρνηση λαϊκού μετώπου και
να διαλύσουν το κίνημα των εργατών και
των αγροτών. "Σε όλες τις πόλεις και
σχεδόν σε όλα τα χωρία, λειτουργούσαν
παρόμοιες επιτροπές κάτω από διαφορά
ονόματα. Φτιάχτηκαν με χίλιους δυο
τρόπους. Μερικές φορές δεν ήταν εκλεγ-
μένα. Στα χωρία, στα εργοστάσια και
στους άλλους τόπους δουλείας, πολλές
φόρε αφιερώνονταν χρόνος για να εκλεγούν
τα συμβούλια σε γενικές συγκεντρώσεις.
Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, είχαν
φροντίσει έτσι ώστε .όλα τα κόμματα και
τα συνδικάτα να αντιπροσωπεύονται....
γιατί οι επιτροπές αντιπροσώπευαν συγχρό-
νως τους εργάτες σαν σύνολο, και, το
σύνολο των οργανώσεων τους. (Ρ.
βηά Ε. Τβιπίιηθ, Τίιε Κβνοΐιιΐζίοη &ηθ
ΟΙνΙΙ Ν3Γ 1η δρβχη, Ι,οηάοη 1971, ρ!27)

Στην Ουγγαρία πάλι, κάτω από άλλες
συνθήκες, οι εργατικές επιτροπές παί-
ξανε σημαντικό ρολό στην επανάσταση του
1956. "Από την τρίτη μέρα της επανά-
στασης, 26 του Οκτώβρη, ο λαός οργα-
νώνονταν παντού στους φορείς που θα
εκφραζαν τη νέα του δύναμη. Εφτιαξαν
"επαναστατικά συμβούλια" στις πόλεις,
στα χωρία, στις συνοικίες, στα γραφεία
των
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.στα. σχολεία, στα αγροκτήματα,
' στα εργοστασ ία . { Ο .

ήά Κβνοΐμΐίσ'ιν 1η
Εβ3ΪβΓίι>,;ΕϋΓορθ. ρ. 13 7)
"
:
7Γ̂ .ϋτ?ι. ;τα .ηςαραδειγματα, και αλλά

πολλά- ακόμη ̂δε.ιχνουν ότι τα εργατικά '
συμβούλια" (καθώς και τα συμβούλια εργα-
τών και.:, στρατιωτών, εργατών και αγροτών
κλπ) ίρ-ςιάχτηκαν σε μεγάλη ποικιλία, περι-
πτώσεων^. που ωστόσο είχαν ένα κοινό χαρα-
κτ.ηριστι'κο-μια., επαναστατική κατάσταση.
Είναι, φανερό ..ότι εξυπηρετούν μια ανάγκη
στη διάρκεια μιας επαναστατικής διαδι-
κασίας !που δεν εξυπηρετείται από τις
άλλες μορφές οργάνωσης της εργατικής
τάξης." ..

Δεν είναι δύσκολο/ να δη κανείς πως
 :

μια από τις ανάγκες που δημιουργείται
είναι να δημιουργηθεί αντιπροσωπία, οργα-
νώσεις που να αντιπροσωπεύουν όλη την
τάξη, και να μπορούν μέχρι ενός βαθμού
να ενώνουν τους εργάτες στο σύνολο τους
και το σύνολο των οργανώσεων τους.
Πραγματικά, τα εργατικά συμβούλια μπο-
ρούν να ξεπεράσουν την απομωνοση μετ-
ταξυ των εργατών στα διαφορετικά μέρη
δουλειάς, στις. διαφορετικές βιομηχανίες,
στις διαφορετικές ασχολίες.

Καθώς τα , εργατικά συμβούλια έχουν
να γενικεύσουν τον αγώνα, και καθώς
σε μια ε,παναστατικη κατάσταση; οι οι-
κονομικοί αγώνες δεν είναι ξεκομενοι από
τους πολιτικούς, τα εργατικά συμβούλια
συμμετέχουν σε κάθε κομμάτι του. εργα-
τικού αγώνα, μεγάλου η μικρού.

Θα δώσουμε δυο μονό παραδείγματα
από τον τρόπο δουλείας του σοβιετ της
Πετρούπολης στην επανάσταση του 1905:

Λίγα χρονιά μετά τα γεγονότα, ο
τότε προεδρόςτου ο Τροτσκυ, έγραφε:
"Το σοβιετ ήταν ο άξονας κάθε γεγονότος,
κάθε δρόμος οδηγούσε σ αυτό και κάθε
κάλεσμα για αγώνα ξεκινούσε από αυτό"
(Ι,. ΤΓθ1:5ΐ<γ, 1905, Νβν/ ΥοΓίί 1971, ρ. 104)

Το σοβιετ έδρασε πρώτα απ όλα σαν
επιτροπή γενικής απεργίας της Πετρού-
πολης τον Οκτώβρη καθώς και το Δεκέμβρη.
Οργάνωσε τον οπλισμό των εργατών. Οργά-
νωσε τη παροχή τροφών στη πόλη . Οργάνω-
σε μαζικές διαδηλώσεις. Πρωτοστάτησε
στην καμπανιά για την αμνηστία των πο-
λιτικών κρατουμένων. Οργάνωσε καμπανιά
για την ελευθεροτυπία του τύπου. Πρω-
τοστάτησε στον αγώνα για 8ωρη εργάσιμη
μέρα. "Επαιρνε μέρος στις διαφορές με-
ταξύ μεμονωμένων εργ,ατων και των αφεντι-
κών τους (Στο ίδιο βιβλίο, σελ. 105-12,
155, 107, 109, 136-7, 124, 125, 140-6,
179-186,252)

Ακόμη και στα πιο μικρά περιστατι-
κά που αφορούσαν τους εργαζομένους, το
σοβιετ έπαιρνε μέρος. "Τα γραφεία του
σοβιετ ήταν πάντοτε γεμάτα από ανθρώ-
πους κάθε είδους που ζητούσαν τη βοή-
θεια του. -Κυρίως εργάτες, υπηρέτες,
υπάλληλοι μαγαζιών, αγρότες, στρατιώτες
και ναύτες.... Ενας γερός κοζάκος από
την επαρχία της Πολταβα παραπονιόταν
για άδικη μεταχείριση από τον πριγκηπα
Ρεπνιν ·που τον εκμεταλευοταν για 28
χρονιά και στο τέλος τον έδιωξε δίχως
αίτια. Ο γερός κοζάκος ζητούσε από το
σοβιετ να μεσολαβήσει με τον πριγκηπα για
λογαριασμό του. Ο φακελλος που περιείχε
αυτή την παράξενη παρακλιση απευθύνονταν
απλώς στην "Κυβέρνηση των εργατών,

Πετρούπολη", μα παρ όλα ταύτα, παραδόθηκε
κανονικά από το επαναστατικό -ταχυδρομείο*
(Στο ίδιο βιβλίο σελ. 222-3) . ·ν ν;,

Ε ιναι φανερό · πως η μεγάλη *.μαζα της
εργατικής τάξης μπορεί μονό τότε να; ·:;

;

κερδηθει στην ιδέα του συμβουλίου,
1
 με'<·:>

ένα πολύ πρακτικό τρόπο: το Συμβουλιο';
πρέπει να ιδωθη σαν ο βασικός τρόπος με·
τον οποίο λύνονται τα άμεσα προβλήματα
της τάξης καθώς και τα μεγάλα τρέχοντα .
πολιτικά προβλήματα.

Είναι φανερό πως το ΚΕΔ δεν είναι
συνεπές, αποτελεσματικό και ριζωμένο- '·
στις μάζες όπως θα ήταν ένα εργατικό · ·
η στρατιωτικό συμβούλιο. Αλλα, δρώντας
σαν υποκατάστατο, το ΚΕΔ εμπόδισε γ.ια
αρκετό καιρό τους εργάτες (και τους '·
στρατιώτες) από το να κάνουν την προσ-..
παθεια να κτίσουν πραγματικά συμβούλια.

Μέσα στους τελευταίους 18 μήνες
η εργατική τάξη οργανώθηκε γερά τοπικά,
με τις εργατικές επιτροπές στα εργοστά-
σια. Μέχρι τώρα, αυτές οι επιτροπές
κατόρθωσαν να κερδησουν τις πιο πολλές
από τις απλές οικονομικές μάχες που
είχαν ν αντιμετωπίσουν οι εργάτες, και
αυτό γιατί από τη μια τα αφεντικά σε
πολλές περιπτώσεις ε^χαν φυγΕι από τη
χωρά, και από την άλλη, το κράτος, για ;
άλλους λογούς, δεν κατόρθωνε να επεμβαι-
νη υποστηρίζοντας τα αφεντικά. Με λίγα
λογία οι Πορτογαλλοι εργάτες θεώρησαν
πως δεν χρειάζονται ακόμη σοβιετ.

Το γεγονός πως το κράτος, και
ιδιαίτερα ο στρατός, δεν είχαν τη δύνα-
μη ώστε να επέμβουν εναντία στους εργάτες
χειροτέρεψε το μπέρδεμα. Το κράτος
είναι τόσο αδύνατο, ώστε οι εργάτες το
έχουν αναγκάσει στη πραγματικότητα να
κάνη μεγάλες παραχωρήσεις. Π.χ. Η ιστο-
ρία της Ρεπούμπλικα.

Το γεγονός ότι το ΚΕΔ έχει αναγκα-
στεί να κάνει παραχωρήσεις, έκανε, πολλούς
εργάτες να πιστέψουν πως κατά κάποιο
τρόπο, είναι με το μέρος τους και πως
μπορούν να εμπιστεύονται στο στρατό
να λύση τα προβλήματα τους, αντί να
δουν πως πρέπει να βασιζωνται στους
εαυτούς τους.

Ετσι, αν και οι Πορτογαλλοι έργα- ;
τες βλέπουν τους εαυτούς τους σαν τάξη
με συμφέροντα που πρέπει να υπερασπίσουν,
δεν βλέπουν όλοι τους πως αυτά τα συμφέ-
ροντα είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά
άλλων.τάξεων, ώστε να απαιτήσουν το
φτιάξιμο δικών τους ταξικών οργάνων. ,!

Ενα παράδειγμα είναι το πραξικό-
πημα της 11ης του Μάρτη. Οταν τα νέα
έφτασαν στα εργοστάσια, οι εργάτες
τρεξαν στους στρατώνες και ζητούσαν
όπλα για την υπεράσπιση τους. Πάντως, :',
η προσπάθεια απέτυχε και είναι εύκολο
να πιστέψουμε πως υπεύθυνοι για την
αποτυχία του πραξικοπήματος ήταν οι
αριστεροί αξιωματικοί στο στρατό.
Εάν η μάχη είχε κρατήσει λίγες ώρες
παραπάνω, τότε οι συνθήκες θα ανάγκα-
ζαν τους εργάτες στη Λισσαβωνα να
αρχίσουν να οργανώνονται πάνω σε τα-
ξική βάση.

Επειδή τα θέματα δεν έχουν.μπει
καθαρά πάνω σε ταξική βάση, πολλοί από
τους πιο μαχητικούς εργάτες, προπάντων
μελή του ΣΚ και του ΚΚΠ, βλέπουν τα
πολιτικά προβλήματα μέσα από το πρίσμα
των συμφερόντων των κομμάτων τους, που
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-τα δυο έχουν κατορθώσει να συνδια-
σουν τα συμφέροντα διαφορετικών τάξεων.

..Ετσι,, μέσα στα συνδικάτα και στα
εργοστάσια οι αγωνιστές συζητούν για
τα σχετ,ικα προσόντα των κομμάτων αντί
να συζητούν για τις ανάγκες της εργα-
τικής τάξης.

Οι επαναστάτες στην Πορτογαλλια
που βλέπουν την ανάγκη να χτιστούν
εμβρυακές οργανώσεις του προλεταριάτου,
δεν είναι, ακόμα αρκετά δυνατοί εκεί
οπού μετραει-στα εργοστάσια κλειδια-
ωστε να πάρουν την πρωτοβουλία για το
χτίσιμο σοβιετ.

Και στο στρατό επίσης, αν και οι
στρατιώτες σε πολλές μονάδες έχουν
πολύ δύναμη, οι αριστερές κινήσεις
των αξιωματικών, σήμαναν για τους λιγω-
τερο πολιτικοποιημένους στρατιώτες πως
οι δημοκρατική εκλογή των αντιπροσώπων
τους και των αξιωματικών, δεν είναι
απαραίτητη.

ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ;

Ο κεντρικός ρόλος που επαιςε το
ΚΕΔ όλους αυτούς τους μήνες δεν ήταν
ένα αναπόφευκτο φαινόμενο που καθορίστη-
κε από τα πριν από κάποια υπερφυσική
δύναμη και έξω από κάθε ιστορικό πλαίσιο.

Ηταν το προϊόν της σχετικής
αδυναμίας της εργατικής ταξηςνα ανάπτυξη
τη συνειδητοποίηση της και να οργανωθεί.
Αλλ όμως πάνω απ όλα ήταν το προϊόν
της δράσης των ηγετών του ΚΚΠ και του
ΣΚ που εμπόδισαν το ανέβασμα ενός αυθεν-
τικού, ανεξαρτήτου, προλεταριακού κινή-
ματος.

Η εργατική τάξη στη Πορτογαλλια,
χωρίς αμφιβολία έχει τη δύναμη να
χτίσει ένα μαζικό κίνημα ικανό να α,να-
τρεψη το καπιταλιστικό σύστημα και να
βάλει τις βάσεις για το μελλοντικό
κοινωνικό μετασχηματισμό. Οι. ηγέτες
του ΚΚΠ με την ακτινοβολία που από-
χτησαν μέσα από τόσα χρονιά αγώνα,
εναντία στο δικτατορικό καθεστώς, πραγ-
ματικά είχαν την αναγκαία;.·εμπιστοσύνη
από το λαό για να χτίσουν ένα τέτοιο
κίνημα αν ήθελαν. Πλην όμως δεν
έδειξαν καμοια τέτοια διάθεση. Αντί
γιαυτο, προσπαθούν να ελέγξουν τις μάζες
από τα πάνω, τραυματίζοντας την αυτε-
νέργεια, την ταξική συνείδηση και την
αυτοπεποίθηση τους. Οι ηγέτες του ΚΚΠ
προτιμούσαν το συνδιασμο: σκληρό βονα-
παρτιστικο κόμμα στη κορυφή και χαλαρό
μισοεπαναστατικο κόμμα στη βάση.

Ο πρωταρχικός ρόλος που έπαιξε
το ΚΕΔ στη πολιτική ζωή της χωράς, δη-
μιούργησε ένα αδιέξοδο μέσα στο οποίο
οι πολιτικοί των μεγάλων κομμάτων μπο-
ρούσαν και να παίζουν το παιχνίδι τους,
αποφεύγοντας τη δοκιμασία της πολιτικής
τους στη πράξη και στον αγώνα. Οι μηχα-
νοραφιες και οι ραδιουργίες βγήκαν στο
φως. Αυτά όλα άνοιξαν τα ματιά των
εργατών και ιδιαίτερα των πιο πρωτο-
πορών .

Μια τέτοια κατάσταση βεβαία μπορεί
να δυναμώσει τη διάθεση των ηγετών του
ΚΕΔ για μια βοναπαρτιστικη λύση για το
ξεπέρασμα της κρίσης: Να ανεβάσουν
δηλαδή τη στρατιωτική ηγεσία πάνω από τα

κομματα'γιαχνί,αποφύγουν "τους πολιτικούς
κλυδωνισμούς, κάΧ'.'νά ελεξουν τη κο.ινωνια '.'
ολόκληρη με/τη' δύναμη των οπλών. ' Πάντως,,
δεν εινα-ΐ'αυτη η ταχτική, που

!
 μπορεί; να

σταματήσει τη κοινωνική αναταραχή στη
Πορτογαλλια στα κοντικο μέλλον.

Η κυβέρνηση .της Πορτογάλλιας σήμε-
ρα είναι τόσο ασταθής όσο και η κυβέρνη-
ση .του Κερενσκυ στη Ρωσσια του 1917.
Οταν ο Λένιν αποκαλούσε τη κυβέρνηση
Κερενσκυ, Βοναπαρτιστικη κυβέρνηση, έκα-
νε ξεκάθαρο ότι αυτή είχε τεράστιες δια- ,
φορές

1
 απ αυτήν του Ναπολέοντα του' Ιου

(1799) και του ανηψιου του αργότερα του
Ναπολέοντα του 3ου το 1849. Ο Βονάπαρτι-
σμος του Κερενσκυ όμως ήταν περισσότερο
ασταθής και λιγωτερο ανθεκτικός.

"'Ο Ρωσσικος Βοναπαρτισμος του
1917 διαφέρει από το πρώτο Γαλλικό Βονα-
παρτισμο του 1799 και του 1849 σε πολλά
σημεία, όπως στο γεγονός ότι δεν έχει
συμπληρωθεί ακόμη εδώ (στη Ρωσσια) ούτε
ένα από τα σημαντικά καθήκοντα της επανά-
στασης. Ο αγώνας για τη λύση των αγρο-
τικών και εθνικών προγληματων μόλις
τώρα αρχίζει να δυναμώνει" (ν.Ι. Εβηίη,
Οοΐΐβοΐβά ν?θΓ)ί5, ¥ο!25, ρ.221)
Ο βοναπαρτισμος του Κερενσκυ ήταν πολύ
ασταθής επειδή δεν έλυσε κανένα από τα
βασικά κοινωνικά προβλήματα που αντιμε-
τοπιζε η χωρά, και επειδή η δύναμη του
προλεταριάτου δεν είχε εξαντληθεί. Το
ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον Πορτο-
γαλλικο Βοναπαρτισμο.

Οι ηγέτες του ΣΚ είχαν ακόμα μεγα-
λύτερη καταστρεπτική επίδραση πάνω στο
ΚΕΔ. Εάν οι ηγέτες του ΚΚΠ είναι ρε-
φορμιστες και σκοπεύουν στο να δυναμώ-
σουν τους μετριοπαθείς αριστερούς του
ΚΕΔ, το ΣΚ κάνει ότι μπορεί για να
ενισχύσει τους δεξιούς μέσα στο ΚΕΔ.
Αυτό είναι και το νόημα που είχε η
διακήρυξη του Αντουνες.

Το σύνθημα "Ενότητα λαού και ΚΕΔ"
είναι δίκοπο μαχαίρι: δεν σημαίνει μονό
ότι ο στρατός μπορεί να επηρεάσει το
λαό, αλλά ότι και ο ίδιος μπορεί να
επηρεαστεί από το λαό. Ετσι ένα δυνα-
τό δεξιό κίνημα μπορεί να ξαπλώσει τη
δηλητηριώδη επίδραση του πάνω σε αξιω-
ματικούς και φαντάρους μέσα στο στρατό.
Αυτή είναι η συλλογιστική πίσω από τις
επιθέσεις των φασιστών εναντία στα
γραφεία του ΚΚΠ στο Βορρά πριν από
μερικές βδομάδες. Γι αυτό και υπάρχει
κίνδυνος από τη μια μεριά, εξ αίτιας
του ΣΚ που δινεΐ τροφή στην αντίδραση,
και από την άλλη, εξ αίτιας των ραδιου-
ργιών και μηχανοραφιων του ΚΚΠ που η
αντίδραση εκμεταλευεται για να δημα-
γωγεί. Ηδη φαίνεται ότι αυτή τη
στιγμή στο Βορρά, ένας αρκετά μεγάλος
αριθμός αξιωματικών και φαντάρων
έχουν επιρεαστει από τη δεξιά, και
παραμένουν απλοί παρατηρητές όταν γί-
νονται άγριες επιθέσεις εναντία στα
γραφεία του ΚΚΠ και των άλλων αριστε-
ρών οργανώσεων. Ούτε οι ηγέτες του
ΚΚΠ αλλά ούτε και του ΣΚ αντιλαμβά-
νονται τους πραγματικούς κίνδυνους
όταν συγκεντρώνουν όλες τους τις προσ-
πάθειες στους αξιωματικούς ενώ σχεδόν
δεν λένε τίποτα για τους φαντάρους.
Και οι ηγέτες του ενός αλλά και του
αλλού, αναζητούν δύναμη από μια χίμαιρα
όταν προσπαθούν να συνδέσουν τους
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εαυτούς τους με τη μια η με την άλλη
ομάδα αΕ ιωματι κων:;

 :
 < Ο στρατ ι ώτ ι κοζ

ρεφορμίσμος 'χε'ρι-χερι "με -το' κοΐνόβου- ·-'
λευτίκο ρεφορμ'ισμο.-' Ο υ

 ;
αρ'χηγόί/'αυ·των '

των δύο 'κο'μματών ξεχνούν άτι- τα αδελφό.
τους κόμματα" στη

1
 Χιλή κηρϋχναν επί; -τρία

ολόκληρα χρονιά "την-'ενότητα λαού και
στρατού-" . . '

Το καθήκον των επαναστατών είναι
να υποτάξουν το κάθε τι στη συλλογική '
δύναμη της βάσης, στη δύναμη των εργα-
τών, των φαντάρων και, των ναυτών.· " "Κι
αυτό μπορεί να εκφραστεί καλύτερα μονό
μέσα από την αυτόνομη οργάνωση της' εργα-
τικής ταξης-τα Σϋμβουλια. ;

Η διαδικασία διάλυσης του ΚΕΔ θα
βοηθήσει τους επαναστάτες εάν έχουν
δει ξεκάθαρα την ανάγκη ενός ανεξαρτή-
του· προλεταριάτου και εάν πα'ραλληλα
μπορούν με επιδεξιότητα να προσαρμόζονται
σε μια κατάσταση που βρίσκεται σε
συνεχή αλλαγή. Το ΚΕΔ όλο και λιγότερο
μπορεί να ελέγχει το σώμα των αξιωματι-
κών, έτσι και ο έλεγχος του ΚΕΔ πάνω
στους υπαξιωματικούς και

 :
τους φαντά-

ρους όλο και ξεγλυστραει από τα χεριά
του. Οσο οι μονάδες του στρατού παίρ-
νουν μέρος στις διαδηλώσεις, αρνιούνται
να αναλάβουν δράση εναντία στους εργά-
τες, και παρά πολύ συχνά όταν τους
στέλνουν εναντία στους εργάτες ενώνονται
με το πλήθος υψώνοντας τις γροθιές τους,
τόσο η στρατιωτική πειθαρχία είναι δύσκο-
λο να επιβληθεί και εξαλείφεται.

.· . - .. -····-.·.:- ; ·

Οι δυνατότητες που· ανοίγονται·
στους αξιωματικούς του 'ΚΕΔτεινάϊΐ̂ δύρ Γ:·̂.
Είτε θα συγχωνευτούν μεσάΐ'.στά-συμβου-ίίί
λια των εργατών και των φαντάρων·;̂ ; ειτε

;
*:':

όπως» μερικοι> -είναι αναποφευχτθΗ;δυστυ-
χως-θα κινηθούν προς τη δεξιά. " Το γε-ί.
γόνος είναι πάντως ότι η αραχνοΰφαντη .:

;
.

ενότητα του ΚΕΔ δεν υπάρχει πια. Το
ΚΕΔ πάντα βρισκόταν σε διάσπαση -ακόμα
κι αμέσως μετά τις 11 του Μάρτη. Πάντως
μια πολύ ριζοσπαστική αλλαγή έγινε πρόσ-
φατα. Μέχρι τους δυο τελευταίους μήνες Ι
το ΚΕΔ ήταν στρ .σύνολο του χωρισμένο στι
παρακάτω ομάδες: α) Δεξιά, β) Βοναπαρτιστ
κη , γ ) Κομμουνιστική , δ) Επαναστατική .
Καθώς ο Βοναπαρτιστικος δρόμος και ο
δρόμος που χάραζε το ΚΚΠ αποδείχτηκαν
ουτοπίες, το ΚΕΔ πολώθηκε αμέσως ανάμε-
σα στην Δεξιά και στην Αριστερά, η πλειο
ψηφία δε των αξιωματικών ενώθηκε με τη
Δεξιά.

Καθώς ο ταξικός αγώνας γίνεται οξύ-
τερος, Οι ένοπλες δυνάμεις θα σύρονται
όλο και περισσότερο μέσα στον αγώνα. Το
ΚΕΔ όλο και θα σπρώχνεται στο περιθώριο,
μια και αντικαθρεφτιζε ι το ταξικό δια-
χωρισμό της κοινωνίας. Η εργατική τάξη
θα αρχίσει να αντιλαμβανετιαι ότι η μον
συμμαχία που μπορεί να κερδίσει και να
θωρακίσει την επανάσταση είναι η επανα-
στατική συμμαχία των εργατών και των
φαντάρων που οργανωμένοι σε δημοκρατικά
Συμβουλια (σοβιετ) θα μπορούν να επιβά-
λουν την διχτατορια του προλεταριάτου,
το μονό όπλο που μπορεί να φέρει τη
ελευθερία και το σοσιαλισμό.

ι
ι
ι
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ι
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. . . ,.,Η ,Πορτογαλλια είναι βασικά'μια
νεοαποικια των αναπτηγμενων καπιταλι-
στικών .χωρών της,Δύσης, που υπέφερε τα
.αποτελέσματα της παγκοσμίας κρίσης πριν
ακόμα το πραξικόπημα της 25ης του Απρί-
λη 1974. Η κρίση,του πετρελαίου χειρο-
τέρεψε ,τααδιεξοδα της Πορτογαλλιας.

Η αύξηση του εθνικού εισοδήματος
το 1974 έπεσε στο 2,3% από 8,1% από
το περασμένο χρόνο. Οι νέες επενδύ-
σεις σταμάτησαν απότομα, η παραγωγι-
κότητα είναι πολύ κάτω, πίστωση είναι
δύσκολο να παρη κανείς και ο πληθωρισμός
έχει παραμείνει γενικά πολύ φηλα. Η
άνεργε ία έχει φτάσει στο επίπεδο των
8-10%. Τα έσοδα από τον τουρισμό
έπεσαν περίπου 30%. Τα έσοδα από τα
2 εκατομμύρια των Πορτογαλλων εργατών
που βρίσκονται στο εξωτερικό έχουν
κοπεί,.αποτέλεσμα της ανεργίας που
έχει μεγαλώσει λόγω της παγκοσμίας
οικονομικής κρίσης, των φόβων της
αστάθειας στη χωρά τους, και των οι-
κονομικών καταχοτ̂ είον.,. από τους πλου-
σίους. Συγχρονως, το εμπορικό ελ-
λειμα σχεδόν διπλασιάστηκε. Σαν απο-
τέλεσμα το πλεόνασμα του ισοζυγίου
πληρωμών που έφτανε τα 255 εκατομ-
μύρια δολλαρια το 1,973, έγινε το
1974 ελλειμα 647 εκατομμυρίων δολ-
λαριων.

;;ατΕοθε:μ^α·ίανχριασουΓκί^

δο ̂ .:2>4ΥΪ&έ^εκάτο^Ιμ^^ιών^δολλαιαι&)ν;(52τϋ^5 '-^ϋίϋί^Λ
·'τ^^^^^^14·^.η(^(.::.ε^^^ ''''''^ "'"·" '"'""
^ΐκ^ατομμυριαί.τουςν^πρω^ους^τεσσερ^
^γεδΡτου --19 7 5 ̂ ΐί'Απο/ίτα/
"Γΐ*,2;"δεσεκατομμυρϊα δολλαρια'
'χρυσο που ακόμα εκτιμάται-:, 35 δολλαρια;

V :::.;, ν * Αλλα αυτο
;
,δε.ν

 ;
 μπορεί, ·,ν.ο(ι;συ\ιεχ!ϊ,,σ;ςτίΊο

• γ ια.'. πολύ: -καιρό. ,ί,Εαν; ίστους,ι ;ερ,χομε_νους ;,; ·
λίγους ,μηνες> ,τα αποθέματα :_του.;"ξε,νου Ϊ5̂ η

• συναλλάγματος
 ;
 ελλατωθουν ·, με

 ν
 την οι δ ι α- ·:>':<:;

ταχύτητα όπως ελλατωθηκαν ...απο,ί-ίτο.ν -;5:4τ
Ιανουάριο μέχρι, τον Απρίλη του 1975,
τότε δεν θα.μεινει .τίποτα στα, απο.θε-
ματα στο τέλος, του Σεπτεμβρη, εκτός ,·, .
από χρυσό, και .ακόμα, και ,αυτος,

 ;
ο 'θυσαυ,-

ρος δεν μπορεί να κράτηση για παρα;πολυ..
.Η κρίση έσφιξε μια χωρά. που έτσι ' κι .V
αλλιώς το βιοτικό της επίπεδο ,ηταν
τιαντα , πολύ, χαμηλό. , Οπως το βάζει ένας
οικονομικός σχολιαστής: "Ανάμεσα σε
κάθε πίνακα που χρησιμοποιείται ..για να
εκτιμηθεί. .το βιοτικό επίπεδο - κάτανα- .
λωση απαραίτητων τροφιμί̂ ν, εκπάι.δευση,. '
κοινωνικές ασφαλησεις, έσοδα κατά ' κε-' '"
φαλη - η Πορτογαλλια ήταν ουραγός, των
Ευρωπαϊκών χωρών μαζί με την Ισπανία
και Ελλάδα, που εναλασσονταν στην '
προτελευταία θέση. Ετσι το κατά •κεφα-
λή εισόδημα εκτιμήθηκε τρ 19,7.0 σε
2.698 δολλαρια για την Δ. Γερμανία,
2.606 δολλαρια για την Γαλλία, 889 δολ.
για την Ισπανία, 891 δολ. για την Ελλάδα
και μονό 610 δολ. για την Πορτογαλλια
που ήταν λίγο πιο κάτω από το Μεξικό με
632 δολ. και τον Παναμά με 629 δολ.

Η μάστιγα του πληθωρισμού και
της ανεργίας βασάνιζαν το λαό. Το
κόστος των τροφίμων για τη μέση οικο-
γένεια ανέβηκε κατά 25% μεταξύ του Μάη
του 1974 και του Μάη του 1975. Ο αρι-
θμός των ανέργων, γύρω στις 90.,,.000 στο
τέλος του 1973, έφτασε τους 177.000 στο
τέλος του 1974, και περίπου στις 270.000
κατά τα μέσα του 1975.. (Εξπρεσσο, 19
Ιουλι.ου 1975). Και αυτό πρΐΛ> . την μαζι-
κή μετανάστευση από την Αγκόλα - περί-
που 4.000 την ήμερα και 300.000 όλοι
μαζί. ,·,""·::··

1973 1974 1973/74;
αλλαγή.· ,'ί

Ισοζύγιο, πληρωμών και -εμπόριο (2ε εκατομμύρια δόλλαρια' ΗΠΑ)

Αποθέματα-χρυσού και ξένου συναλλάγματος 2.715,1
Ισοζύγιο· ,'πληρωμων + 255,6
Ισοζυγ ιο· ,'εμποριου
Εξαγωγε^;;,/."
Εισαγωγές"."

2.102,5
-647,7

-857,8 -1.684,0
1.780,8 2 .253,6
2 . 9 3 2 , 4 4 . 4 4 3 , 6

• '.·,ν>· ''°Γ ·

+96,3ν

+26,5 ;

+51,5

4 3
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Κάθε ένας που βρίσκεται σε θέση
ισχύος στη Πορτογαλλια, μιλάει για την
ανάγκη σχεδιασμού της οικονομίας, για
να ξεπεραστεί η κρίση. Αλλα ο προσχε-
διασμος δεν μπορεί να δούλεψη εάν οι
τομείς κλειδιά της οικονομίας δεν είναι
κάτω από τον έλεγχο του κράτους και είναι
ακόμα στα χεριά των πολυεθνικών μονό- .
πωλιων.

Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα
της 11ης του Μάρτη, έγινε μεγάλη επέκτα-
ση της κρατικής ιδιοκτησίας.. Μέχρι
τότε, μέσα στους 10 μήνες από την 25η
του Απρίλη 1974, η δομή της οικονομίας
παράμεινε τελείως η ίδια. Οι μονές
εθνικοποιήσεις που έγιναν ήταν των τρα-
πεζών, οι οποίες ήταν μέρος της κυβέρνη-
σης και κατά την διάρκεια του προηγου-
μένου καθεστώτος. Ακόμα και το διάταγμα
660/74 που εξουσιοδοτούσε τη κυβέρνηση
να παρεμβαίνει και να βοήθα εταιρίες
που "δεν απόδιδαν κανονικά" στην οικο-
νομία, επιννοηθηκε στην αρχή από την
ανάγκη να σωθη από την χρεωκοπια η
Πορτογαλλικη ομάδα τραπεζών της Τοραλτα
και Μπανκο Ιντερκοντινένταλ.,

Στα καλέσματα.γ ία δραστήρια μετρά
να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες οικονο-
μικές δυσκολίες και να μεταριθμισθη η
οικονομική δομή της χωράς, δωθηκε απάντη-
ση το Φεβρουάριο του 1975, με τη διακήρυ-
ξη του μεταβατικού (τρία χρονιά) οικονο-
μικού και κοινωνικού προγράμματος. Το
προγ ράμμα μαζί με τα ενσωματωμένα με-
τρά για την καταπολέμηση των οικονομικών
προβλημάτων της Πορτογαλλιας, καθόριζε
συγχρόνως και το χώρο που θα μένει
ανοικτός στον ιδιωτικό τομέα. Το άλλο
που προσπαθούσε να κάνει το πρόγραμμα
ήταν να καθοριση "τους κανόνες του
παιχνιδιού" συμφωνά με τους οποίους θα
λειτουργούσε. Ομως το πρόγραμμα έγινε
απηρχαιωμένο μέσα σε τρεις βδομάδες
μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το
αποτυχημένο πραξικόπημα της 11ης του
Μάρτη 1975.

Το οικονομικό και κοινωνικό Πρόγρα-
μμα δεν είχε καλέσει για εθνικοποίηση
των τραπεζιτικών και ασφαλιστικών .τομέων.
Αλλα μετά από την απόπειρα του πραξικο-
πήματος όλες οι τράπεζες και ασφαλιστι-
κές εταιρίες που ανήκαν σε Πορτογαλλους,
εθνικοποιήθηκαν. Εξ αίτιας του κεντρι-
κού ρολού που έπαιζαν αυτοί οι πιστωτι-
κοί οργανισμοί σαν πήγες, δανείων και
σαν κάτοχοι αποθεμάτων των μεγάλων οι-
κονομικών κύκλων, η κυβέρνηση μ αυτή τη
κίνηση έβαλε κατων από τον έλεγχο της
περίπου το 30% της βιομηχανίας της χω-
ράς.

Αυτή η πράξη ακόλουθη·, θηκε τον
Απρίλη από το Διάταγμα 203-Γ/75, το
οποίο έδινε στη κυβέρνηση μεγάλες δυνά-
μεις για να ελεγχη τους πιο σημαντικούς
τομείς της οικονομίας. Τον ίδιο καιρό
η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία ΤΑΡ, οι
σιδηρόδρομοι, η μονή ακέραια Πορτο-
γαλλικη βιομηχανία χάλυβος, τα διυλιστη-
ριαπετρελαιων και οι εταιρίες διανομής
του που ανήκαν σε Πορτογαλλους, καθώς
και οι τομείς του .ηλεκτρισμού, πετρο-
χημικών προϊόντων και ναυτιλίας, εθνι-
κοποιήθηκαν. Αυτές οι εθνικοιησεις

ακολουθήθηκαν το Μάιο από την
ποίηση των βιομηχανιών καπνού; τσιμεν%
του, ξυλείας και δημοσίων μεταφορών.' ~~'
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Κρίνοντας από τα φαινόμενα;-̂ μϋά-τΐ··
τόσο προχωρημένη εθνικοποίηση τής
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βιομηχανίας καυ των Τραπεζών θα έπρεπε^
να δημιουργήσει μια ικανή βάση για
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προσχεδιασμα τ,ης οικονομίας. Κάτι·
τέτοιο όμως δεν έγινε. Πρώτα απ όλα '
ο κυρίαρχος ρόλος του ξένου κεφαλαίου
εμποδίζει κάθε αποτελεσματικό προ- ·

 :

σχεδιασμό της οικονομίας.
Οταν ο Αβραάμ Λινκολν είπε: "Δεν

μποτειτε να έχετε μια~ κοινωνία
οπού οι μισοί είναι ελεύθεροι και οι
μισοί δούλοι", είχε πολύ δικηο. Το
ίδιο δεν μπορεί να ύπαρξη σοσιαλιστι-
κή οικονομία όταν οι θέσεις κλειδιά
στην οικονομία είναι στα χεριά των πο-
λυεθνικών .εταιριών .

Εχουμε δείξει ήδη ποσό μαζική
ήταν η διεισδηση ξένου κεφαλαίου στη
Πορτογαλλια μέσα στα 15 χρονιά πριν
να πεση η δικτατορία κατά την περίοδο
του 1969 - 71. Από όλο το κεφαλαίο
που είχε επενδυθεί σε νέες επιχειρή-
σεις τα 66,9% ήταν ξένο κεφαλαίο.

Ο ρόλος του ξένου κεφαλαίου
επηρρεαζε συμαντικους κλάδους της βιο-
μηχανίας:

Διυλιστήρια πετρελαίου 100
Ηλεκτρική μηχ-ανουργια 81
Προϊόντα από καουτσούκ 72
Εξοπλισμοί μεταφορών 62
Βιομηχανία Χημικών 48
Χαρτοποιία και Ξυλουργια 43
Ασιδερα μέταλλα 43
Μεταλλουργική και ο.ικοδομι-
κη μηχανουργια 38
Μεταλωρυχεια 32
Βιομηχανοποίηση 30

Οι ξένες εταιρίες κατείχαν 30%
του κεφαλαίου επενδεδυμενο σε εταιρίες
που λειτουργούσαν στη Πορτογαλλια. Επι-
πλέον, ξένο κεφαλαίο είχε επενδυθεί σε
εταιρίες που μονό στο όνομα ήταν Πορτο-
γαλλικες. (ΒαΓα1ιβτ.τ.) .

Αφού λοιπόν τις ξένες τράπεζες
δεν τις ανάλαβε το κράτος, πως ήταν
δυνατόν να @σκηθη έλεγχος πάνω στη δια-
κίνηση των χρημάτων από την Πορτογαλλια;

Στην ουσία όμως, η οικονομία επη-
ρεάζεται από δυο δυνάμεις: Οντας υποτα-^
γμενη στο τρόπο λειτουργίας του παγκοσμί-
ου καπιταλισμού, χρειάζεται το κίνητρο
του κέρδους. Αλλα ο αγώνας της εργατι-
κής τάξης δεν οδηγείται από αυτό. Κατά

τη διάρκεια του φασισμού οι μισθοί
ήταν παρά πολύ χαμηλοί. Στο τέλος
της δικτατορικής περιόδου, το ημερο-
μιστιο ενός υφαντουργού ήταν μονό 60
εσκουδος σε συγκρηση με 180 εσκουδος
στην Ιταλία, 220 εσκουδος στη Γαλλία
και 400 εσκουδος στη Δ. Γερμανία. Γε-
νικά, οι βιομηχανικοί μισθοί της
Πορτογαλλιας ήταν 1/3 των μισθών της
Αυστρίας, 1/6 της Νορβηγίας, 1/5 της
Αγγλίας και 1/7 της Σουηδιας.
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ΤΟ ΣΑΜΠρΤΑΖ
:
-.ΤΟΥ·-ΞΕΝΟΥ;ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η/.κυβέρνηση για να μπόρεση, .να ξέπε-
ραση την.;απρρθυμια των ξ ε νων" καπιταλί-
στων- να .επενδύσουν·στη Πορτογαλλια, ,οχι_
μονό δέν

/
εθνικοποίησε καμμια ξένη,επί-·

χειρηση, αλλά προσπάθησε να δώσει κί-
νητρα στο ξένο κεφαλαίο. Ετσι παραδεί-
γματος χάριν, ο Βασκο Γκονσαλβες στην
πρώτη προσφώνηση του σαν πρωθυπουργός
στις 18 του Ιουλίου 1974, καθόρισε τη
στάση της κυβέρνησης με τις ακόλουθες
λέξεις: "Το ενδιαφέρον -μας είναι μεγάλο
για τις ξένες.επενδύσε ι ς που έχουν ένα
πραγματικά ζωντανό αποτέλεσμα στην οι-
κονομία για την τύχη των οποίων η κυ-
βέρνηση θα εγγυηθη." (Τθχτο= ΗίδτοτίΟΗ
ά3 Κβνο1\ιο3θ, Ιίε&οη, νΐυηθ 19~Ξ, ρ!14)
Αλλα τα λογία δεν σταμάτησαν το οικο-
νομικό σαμποτάζ των μεγάλων ε~ιχε. ρή-
σεων.

Οι Πορτογαλλοι καπιταλίστες άρχι-
σαν να στέλνουν τα λεφτά τους Εςω
χρησιμοποιώντας κάθε κομπίνα που μπο-
ρεί να σκαρφιστεί το μυαλό του ανθρώπου,
παρά τους αυστηρούς περιορισμούς για
το συνάλλαγμα.. Μια από τις -..ο συνηθι-
σμένες μεθόδους ήταν οι τράπεζες _ε
ξένα υποκαταστήματα να κρατούν χρήμα-
τα στο εξωτερικό που τα είχαν καταθέσει
οι μετανάστες για να τα μεταφέρουν
στους λογαριασμούς τους στην Γε::τ:γαλλια.
Οι πλούσιοι Πορτογαλλοι τότε, χ.ατεθεταν
τα χρήματα τους στους λογαρ ιο.σ_:υς των
μεταναστών και τότε το ξένο υποκατάστη-
μα της τράπεζας μετέφερε αμέσως ένα .σο-
τιμο ποσό από το λογαριασμό του ·_ετα-
ναστου, στο δικό τους. Μ αυτό τ; τοοπο
κανένα ξένο συνάλλαγμα δεν έμπαινε στη
Πορτογαλλια αλλά οι οικογένειες των
μεταναστών μπορούσαν να πάρουν τα χρή-
ματα τους. Και αν σκεφθη κάνε.ς ότι
τα εμβάσματα των Πορτογαλλων μεταναστών
είναι αρκετά να φέρουν πλεόνασμα στο
ισοζύγιο πληρωμών που διαφορετ.κα θα
παρουσίαζε ελλειμα, μπορεί να 5- χάνεις
καθαρά σε τι βαθμό έφτανε το σαμποτάζ
των κεφάλαιακρατών.

Επίσης, οι πολυεθνικές ετα^ε.ες στη
Πορτογαλλια άρχισαν να μεταφέρουν
κεφαλαίο έξω από τη Πορτογαλλια. Αυτό
το έκαναν με το να μεταφέρουν δουλείες
έξω, και επίσης με το να πληρώνουν
υπέρογκες τιμές για εισαγόμενα υλ.κα
από μητρικές εταιρίες και να εξάγουν σε
τεχνιτα χαμηλές τιμές στη μητειχ- ετα_-
ρια.

Κατά τον Απρίλη και Μάη τα- 19"4,
περίπου 10 δισεκατομυρια εσκουοας στάλ-
θηκαν στο εξωτερικό.

Τον ίδιο καιρό, η Διεθνής Τοα-.εζα
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
αρνήθηκαν να δώσουν πίστωση στην ~ζ:~~-
γαλλια. Οι Αγγλικές τράπεζες επ.σ-ς
απέσυραν κάθε πιστωτική ευκολία α~:
την Πορτογαλλια τον ίδιο καιρό που -
Αγγλία προσπαθούσε να βρει χρ-·_ατα γ .α
τη χούντα της Χιλής.

Οι μεγάλες επιχείρησε.ς κατελειγαν
σε άλλες μεθόδους για οικονομικά "_-.:-
ταζ. Παραγγελίες από μητρικές ε τ ~ _ Γ . ε ς
ματαιώνονταν χωρίς κανένα ;α.νερο λόγο,
εξαναγκάζοντας έτσι να ελαττ_θ- -
παραγωγή και να κλείσουν εργοστασ.α.
Οι εργάτες των Ναυπηγείων τ-ς :..—. ιΞε,

μπορούσαν να αποδείξουν ότι η.διεύθυνση
έστελνε τα πετρελαιοφόρα που χρειαζοντου
σαν επισκευή σε αλλά ναυπηγεία στο εξω-
τερικό. ·

 :
 ·-. · ν

Επανηλειμενως οι πολυεθνικές εται-
ρίες σαμποταριζαν τις οικονομικές
προσπάθειες της Πορτογαλλιας με το να
σταματούν την προμήθεια εξαρτημάτων.
Αυτή ήταν. μια από τις ιστορίες που
συνεχώς λέγονταν στους συντρόφους του
1.5. που είχαν πάει πρόσφατα στη Πορτο-
γαλλια. Εργάτες στο γκαράζ λεοφωρειων
στην Αλκανταρα, η οποία απασχολούσε
2.000 εργάτες, έλεγαν πως οι προμήθειες
από την ΟΑΚΟΝΕΚ5, ΟΑΥ και Ι,ΕΥΙ,ΑΝΟ, είχαν
σταματήσει. Εργάτες στην υτίΟ, μέρος
της 1ΕΥΙΑΝΟ επίσης παραπονιοντουσαν
ότι η βιομηχανική μονάδα- τους είχε
ελειφη από εξαρτήματα που ερχόντουσαν
από τη μητρική εταιρία. Οι εργάτες
της μεγάλης "ΚΑΜΙΟΝΑΟΕΜ Ε5ΤΕνΕ5",
εταιρία μεταφορών που απασχολούσε 500
εργάτες, έλεγαν τις δυσκολίες που συν-
αντούσαν για να βρουν εξαρτήματα,υδραυ-
λικά έμβολα και μηχανήματα που κλείνουν
αεροστεγως τα βυτία των πετρελαίων.

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Στις 30 Αυγούστου 1975, η εφημε-
ρίδα "Εξπρεσσο" δημοσίευσε ένα άρθρο
με τον τίτλο "Η χειροτέρευση της οικο-
νομικής κατάστασης στη Πορτογαλλια".
Συνοφιζε την κατάσταση με τις λέξεις:
"Η όλη οικονομική κατάσταση στη Πορτο-
γαλλια εκφυλίζεται προς το χειρότερο
καλπάζοντας ..."

Η κατάσταση του ισοζυγίου πληρω-
μών είναι πραγματικά πολύ δ ιαβάστακτη.
"Η οικονομικη' κατάσταση τον Ιούνη του
1975, δείχνει μια αύξηση των εισαγωγών
περίπου κατά· 30% σε σύγκριση με τον
ίδιο μήνα του προηγουμένου χρόνου,
έχοντας φτάσει 10.853.000 όοηίιοδ...
Την ίδια περίοδο οι εξαγωγές ανέβηκαν
στα 4.627.000 οοηΊιοε δείχνοντας μια
πιο μετρία αύξηση 17,5%.

Ετσι η αναλογία εξαγωγών και εισα-
γωγών χειτοτερευε, καθότι οι εξαγωγές
αποτελούσαν μονό το 42,6%

Μήνες

Ιαν.
Φεβ.
Μαρ.
Απρ.
Μάης
Ιούν.

Αναλογία εξαγωγών Αλλαγή μέσα
προς εισαγωγές % ένα χρόνο

47,3
53,8
59,1
64 ,9
55,6
42,6

-56,5
-16,8
- 6,8
+ 20,6
+ 0,04
- 9,7

Η κατάσταση στη βιομηχανία χειρο-
τερεύει πολύ γρήγορα: ο αριθμός των
εταιριών με τελείως αδεία τα βιβλία
παραγελιών είχε φτάσει το 68% ενώ όχι
περισσότερες από 4% ήταν φουλ από παρα-
γγελίες και οι 28% βρίσκονταν κάπου
στο μέσο. Μονό 42% των εταιριών δουλευ



με κανονικό ρυθμό' παραγωγης. --_-ι
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Τα υφαντουργικά,, τϋπόγραφΐ'κα', χοιμι-'
κα, αμετα'λλα ορυκτά, και ήλεκτρι.κ'α. εξαρτή-
ματα και μηχανήματα, είναι κυρίως αυτιά

. γι αυτή την κατάσταση., Σ' αυτούς τους
τομείς η κατακόρυφη πτώση, 'των επενδύσεων
έχει φτάσε ι' το 80%.

Το ιδ ίο'άρθρο προχωράει και'λε'ει'
ότι η ανεργεια θα φτάσει πιθανώς, τους
ερχόμενους 'μηνες τον φανταστικό αριθμό
των 500.0ΌΟ. Για μια χωρά με περίπου
τρία εκατομμύρια εργαζομένους,. αυτό
είναι ένα ποσοστό 17,5% - τ'ρισημισυ
φορές χε'ΐροτερα 'απο ότι στην Αγγλία σή-
μερα.

Η ΜΑΧΗ .ΓΙΑ.ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μπροστά στο φόβο της οικονομικής
καταρευσης-, η κυβέρνηση, οι αρχηγοί
του ΚΚΠ και η Ιντερσιντικαλ, ·προβαλαν
το σύνθημα της μάχης -για την παραγωγή.:.
" Ας εργαστούμε όλοι -σκληρότερα και
καλλίτερα. Οσο περισσότερο δουλεύω,
τόσο περισσότερος πλούτος ·μου πέφτει"·.
Οι αρχη.γοι της. Πορτογαλλιας φαίνεται
δεν είναι καλλίτεροι από το βασίλεια
Κανουτ. Μπορεί κανείς να φανταστεί
την αύξηση της παραγωγής μέσα σε μια.
κοινωνία που μαστίζεται από την αν-
εργεια σαν το αντίδοτο για το ξεπέρασ-
μα της κρίσης; ·

Οι αγωνιστές εργάτες κατάλαβαν
γρήγορα τι σήμαινε αυτό. Θα παραθέ-
σουμε τι είπαν μερικοί από αυτούς:
Ενας εργάτης από την ΤΑΡ είπε:
"Το κάλεσμα στη "μάχη για' την παρα-
γωγικότητα" τη στιγμή που οι παραγω-
γικές τάξεις δεν έχουν ακόμη τη δύνα-
μη στα χεριά τους, τη στιγμή που οι
εργάτες είναι ακόμη εκμεταλευομενοι,
σημαίνει στην πραγματικότητα όχι μια
"μάχη για την παραγωγικότητα", αλλά,
μια μάχη για εκμεταλευση.

Δεν θα πρέπει η εργατική τάξη να
παρασυρθεί σε εκστρατιες που δεν
βοηθάνε στη δίκη της χειραφέτηση,
εκείνο που πρέπει να γινη είναι, η
εργατική τάξη να κάνη ότι μπορεί για
να βαθηνει νην κρίση του καπιταλισμού
και να τον κάνει -να υποκυψη σ αυτή την
κρίση."

Ενας εργάτης από τη Λισναβε είπε:
"Αντί για "τη μάχη για. την παραγωγή"
που προπαγάνδιζεται, δεν θα ήταν καλλί-
τερα να δώσουμε τη μάχη για το δικαίω-
μα στη δουλεία, για τους 250.000 ανέργους
που υπάρχουν στη χωρά σήμερα;".

Ενας άλλος εργάτης είπε: "Στην
κατάσταση που βρίσκεται η Πορτογαλλια
σήμερα, μάχη για την παραγωγή - που

έτσι και αλλοιως έχει αποτύχει, τελειως-
φαινεται να έχει δυο σκοπούς: πρώτα να
σταματήσουν οι οικονομικές απαιτήσεις
και δεύτερο να επιταχυνθεί ο ρυθμός
εργασίας. Τώρα, όταν ο ρυθμός της
εργασίας επιταχυνθεί, η ώρα που χρειά-
ζεται για να παραχθούν τα εμπορεύματα
είναι λιγωτερη. Αυτό σημαίνει ότι ο
βαθμός της εκμεταλευσης είναι μεγαλύ-
τερος" . '·''· ·

Ενας άλλος εργάτης έκανε τη σύγκρι-
ση ανάμεσα στη μάχη για τη παραγωγή με
μια παρόμοια καμπανιά που έγινε στη

Γαλλία μετά.το Δεύτερο .Παγκόσμιο Πο- . .«-
λεμο. Είπε οτ·ι θα έπρεπε να συ.γκρινη. . , .·
κανείς τη σημερινή καμπανιά.με τις - .,
"μεθόδους που χρησιμοποιούνταν στο
παρελθόν και τα αποτελέσματα τους. Ανά-,
φέρομαι συγκεκριμένα στα γεγονότα στη -
Γαλλία μετά την απελευθέρωση, όταν
ο υπουργός (μέλος του ΚΚΓ, υποθέτω) που
κατείχε μια θέση βασικά ίδια και έδινε
τις ίδιες οδηγίες μ αυτές που δίνονται
τώρα στην Πορτογαλλια, προωθούσε το
παρακάτω σύνθημα: "Να παράγετε - Να
παράγετε - Να παράγετε". Τώρα, μερι-
κές δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο ·
Πόλεμο, βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτού
του συνθήματος. Η Ενωμένη Δημοκρατική
Δεξιά που είναι η οργανωμένη δεξιά,
έχει τη δύναμη στα χεριά της στη
Γαλλία.

"Σε μια κοινωνία που χρειάζεται
αλλαγή, αλλά που οι παλιές δομές πα-
ραμένουν ακόμα - στην οργάνωση των
εργατών και στις παραγωγικές δυνάμεις -
το να καλείς για "μάχη της παραγωγής",
δεν σημαίνει αντικειμενικά, μια προσ-
πάθεια να σωσης τα απομεινάρια ενός κα-
πιταλιστικού συστήματος που σαπίζει;·

Βεβαία οι υποκινητές της μάχης
για την παραγωγή προβάλουν επιχειρήμα-
τα και δίνουν διαφόρους λογούς. Για
παράδειγμα, λένε ότι η χωρά πρέπει να
παραγη όσα χρειάζεται για να αποφυγή
οικονομικό χάος. Αυτό όμως είναι σαν
να κριβης βασικές αλήθειες, να κρυβης
ποιος πραγματικά κατέχει τα μέσα πα-
ραγωγής, ποια είναι πραγματικά η βάση
του ταξικού αγώνα. Από την άλλη μεριά,
όταν λένε ότι θα πρέπει να σταματήσει
η κατανάλωση των ειδών πολυτελείας, δεν
καθορίζουν ποιος κερδίζει από αυτά τα
προνομία. Πρέπει να καθορίσουμε τι
πρέπει να παραχθη - ποιος θα μεσολά-
βηση ενεργητικά και αποφασιστικά προς
αυτή τη κατεύθυνση. Να αυξήσουμε την
παραγωγή; Και να παράγουμε τι; Για
ποιο σκοπό; Και για ποιον;".

Ενας άλλος εργάτης το έβαλε ως
εξής: "Ο αντικειμενικός ρόλος "της
μάχης για τη παραγωγή" είναι να απο-
τραβηξει την προσοχή των εργατών από
τα ζωτικά προβλήματα που τους οδηγούν
φυσικά στο παρσιμο της πολιτικής εξου-
σίας." (Εξπρεσσο, 23 Αύγ. 1975)

Εργάτες που έχουν αρχίσει να πιστεύ-
ουν στην επαναστατική ιδεολογία, που
θέλουν να αλλάζουν τη κοινωνία από τις
ρίζες της, που θέλουν να επιβάλλουν τη
δίκια τους τάξη πραγμάτων, δεν πρόκειται
να πεισθούν ότι χρειάζεται να δουλέψουν
επιπλέον για να σώσουν τον καπιταλισμό
ενώ την ίδια στιγμή η ανεργεια έχει φτά-
σει σε τέτοιο υφός και συνεχίζει να με-
γάλωνε ι .

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ενα από τα πιο δύσκολα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η Πορτογαλλια
είναι η κατάσταση της γεωργίας. Αυτό
το μακροχρόνιο πρόβλημα κινδυνεύει να
κατάπνιξη κάθε πρόοδο.

Η εκμεταλευση των αγροτών στην
Πορτογαλλια γίνονταν με το χειρότερο και
το σκληρότερο τρόπο. Η ύπαιθρος είχε
εγκαταλειψτη για χρονιά και η γεωργία
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είναι, πραγματικά σε πρωτόγονη κατάστα-
ση. Αυτό θα γινη καθαρό αν συγκρίνουμε
τη γεωργική παραγωγή της Πορτογαλλιας
με τη γεωργική παραγωγή άλλων, ακόμη
και σχετικά καθηστερημενων ευρωπαϊκών
χωρών. Συμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ
κατά το 1974, η παραγωγή σε εκατόλιτρα
ανά εκτάριο ήταν:

.. Πορτο-
γαλλια Ιταλία Ισπανία 1972
1972 1973 Αρδευμενη Μη αρδευμ·.

Σιταρι 12,0 24,7 14,1 27,5
Αραποσίτι 13,3 53,9 21,9 48,9
Ρύζι 37,7 41,0 59,1
Σικαλη 7,3 20,1 9,2 20,8
Πατάτες 101,8 146,5 100,2 151,4

Η γεωργία είχε συστηματικά εγκατα-
λειφτη και το μερίδιο της στο εθνικό
προϊόν έπεφτε καταστροφικά κάθε χρόνο.
Ετσι το 1950 ένας αγροτικός πληθυσμός
που αποτελούσε το 48% όλου του πληθυσμού
παρήγαγε 33% του εθνικού προϊόντος. Οι
αντιστιχοι αριθμοί για το 1971 ήταν 31%
και 13%. (Εξπρεσσο, 14 Δεκ. 1974)

Το μερίδιο .των επενδύσεων της γεω-
ργίας σε σταθερό κεφαλαίο ήταν ακόμα
μικρότερο: το 1972 ήταν μονό 5,5%.

Ετσι το βιοτικό επίπεδο των μαζών
στα χωρία ήταν παρά πολύ χαμηλό λόγω
του ότι η γεωργία ήταν σ αυτή τη κατά-
σταση .

"Ας πάρουμε μια γεωργική περιοχή.
Την Τρας-ος-Μοντες. Θα δούμε ότι: αυτή
η περιοχή καλύπτει περίπου 10.000 τ.χ.
και έχει 400.000 κατοίκους. Στη Λισσα-
βωνα υπάρχει ένας γιατρός για 400 κατοί-
κους, ενώ στο Τρας-ος-Μοντες υπάρχει
ένας για κάθε 3.000 κατοίκους. Στη Λισ-
σαβωνα 70% από τις κατοικίες έχουν τρε-
χούμενο νερό. Εδώ το ποσοστό είναι λιγό-
τερο από 10%. Στη Λισσαβωνα η κατά κεφα-
λή κατανάλωση του ηλεκτρικού είναι. 800
κιλοβάτ - εδώ 60."

Το δίπτυχο της φτωχέιας-αγνοιας,
οργίαζε στα χωρία οπού το 43,4% του
πληθυσμού- ήταν αγράμματο. (Ξξττρεσσο,
15 Φεβ. 1975)

Για να καταλάβουμε το αγροτικό
πρόβλημα στη Πορτογαλλια πρέπει να έχου-
με στο μυαλό μας ένα πολύ σημαντικό γε-
γονός, το ότι η γεωργία στη Πορτογαλλια
χωρίζεται σε δυο ξεχωριστές ζωνες-τη
βορρεια και τη Νοτιά. Το σύνορο μεταξύ
αυτών των δυο είναι ο ποταμός Ταγός.

Στο Νότο, περίπου 444.000 άνθρωποι
δουλεύουν στη γη σαν αγρεργατες. Που-
λάνε την εργασία τους στους τσιφλικάδες
και στους μεγάλους γαιοκτήμονες ττου
πάντοτε απουσιάζουν. Αυτοί οι γεωκτημο-
νες των τεραστίων κτημάτων έχουν στα
χεριά τους το μεγαλύτερο μέρος της
γεωργίας σ αυτή την περιοχή, οπού τα
κυρία προϊόντα είναι σιτηρά και ελιές.
Ο ντόπιος πληθυσμός υποφέρει από τη
φτώχεια και, τις άθλιες συνθήκες ζωης-
πολλοι από αυτούς είναι εποχιακοί, και.
μεταναστευτικοί εργάτες, αναγκασμένοι.
να ακολουθούν το θερισμο από κτ-,μα σε

-κτήμα.
Εχουν όμως μια μακροχρονεια παρά-

αΥωνών.. Το 196.2,, 200.000 αγρότες,
άρχισαν··μια παναγροτικη απεργία με.
αίτημα να :δοϋλεΟουν 8 ώρες την ήμερα.
και νίκησαν.

Στο Βορρά, σχεδόν 300.000 αγρότες
ζουν μέσα στην αθλιότητα καλλιεργοντας
μικρά κομματια'γης που είτε ανήκουν
στους ίδιους, είτε τα νοικιάζουν από
τους μεγαλοκτηματίες. Αυτή είναι
κρασοπαραγωγικη περιοχή και είναι μια
από τος πιο άγονες και καθυστερημένες
περιοχές της Δ. Ευρώπης.

Στο Νότο οι αγρότες, μετά το πρα-
ξικόπημα της 25ης Απριλίου 1974, άρχι-
σαν να αγωνιζωνται για καλλίτερες
συνθήκες και μεγαλύτερους μισθούς.
Αν και δεν περνάνε τα κατωτέρα ημερο-
μίσθια, δεν καθησαν να περιμένουν με
σταυρωμένα χεριά. Ο μεγάλος πληθωρισμός
και η αύξηση της ανεργίας μαζί με την
επαναστατική διάθεση που επικρατούσε
σε όλη τη"χωρά, τους έκανε να δράσουν.

Δεκδικουσαν καλλίτερους μισθούς,
λιγωτερες μέρες την εβδομάδα και
καλλίτερες συνθήκες δουλείας. Η κυβ-
έρνηση αναγκάσθηκε να κάνη κάτι. Υπο-
γράφτηκε μια συμφωνία σε εθνικό επίπε-
δο, μεταξύ των σωματείων των αγρεργα-
των και του συνετερισμου των μεγαλοκτη-
μονων, που ικανοποιούσε τις βασικές
τους απαιτήσεις: ημερομίσθιο πάνω
από 100 εσκουδος κατά μέσο ορό (το
ημερομίσθιο έπαιζε συμφωνά με το είδος
της εργασία), 44 ώρες εργάσιμες την
εβδομάδα και μονιμοποίηση. Τον ίδιο
καιρό, μπήκε νέα νομοθεσία για τους
ορούς ενοικίασης της γης, που έδινε
μεγαλύτερη ασφάλεια στους ενοικιαστές.

Αν και ήταν σύντομος (διηρκησε
μονό μια μέρα) ο αγώνας των αγρεργατων
στο Σαλβατερα ντε Μαγκος, είναι ένα
λαμπρό παράδειγμα της μαχητικοττιτας
τους. Στις 9 Σεπτεμβριου 1974, περί-
που 3.000 εργάτες άρχισαν μια απεργία.
Πολύ νωρίς το πρωί οργάνωσαν ένα μελε-
τημένο δίκτυο επικοινωνίας που επιβε-
βαίωνε ότι όλοι αυτοί που τους αφορούσε
η απεργία, θα μάθαιναν έγκαιρα τις
αποφάσεις που είχαν παρθη από τους
οργανωτές της απεργίας, και μετά σχημά-
τισαν αλυσσιδες από 80 ως 100 άνδρες
στους τόπους εργασίας. Ηταν μια 100%
στάση εργασίας και οι εργοδότες αναγκά-
στηκαν να υποκύψουν αμέσως.

Ενας παράγοντας που βοήθησε πο-
λύ στην επιτυχία^ της απεργίας (έγινε
στα μέσα του θερισμου) ήταν το ότι
βοήθησε όλη η γειτονική αγροτική
κοινότητα. .-.Ακόμα και οι μεταναστευτι-
κοί εργάτες που τους έφερναν από τις
γειτονικές περιοχές για να βοηθήσουν
στο θερισμο και να σπάσουν την απεργία,
κερδιθηκαν και πέρασαν με τη μεριά
των απεργών. Είχαν οργανωθη ομάδες
εργατών που άλλαζαν ποσατο πολύ γρή-
γορα, έτσι ώστε να υπάρχει διαρκής
σύνδεσμος και πληροφόρηση μέσα στους
απεργούς. Ποιοι ήταν μέσα σ αυτές τις
ομάδες ήταν γνωστό μονό στις κατά τό-
πους εργατικές επιτροπές.

Αυτούς τους αγώνες τους ακολού-
θησαν μήνες αχρήστων διαπραγματεύσεων
στην διάρκεια των οποίων οι γεοκτημονες
τελειοποιήθηκαν στη χρησιμοποίηση των
κωλυσιεργιών. Οταν νικήθηκαν, έψαξαν
για καινούργια όπλα: έκαψαν τις σοδειές,



.εγκατέλειψαν κάθε είδος γεωργικής εργα-
σίας καν αρνήθηκαν να. συμορφωθουν με
τους ορούς της συμφωνίας που οι ίδιοι
είχαν υπογράψει. Αρνήθηκαν να. πληρώ-
σουν τους καθορισμένους μισθούς, και
άρχισαν να. απολύουν εργάτες που είχαν
προσλάβει σαν μονίμους.. Αρνήθηκαν να
ανανεώσουν τα συμβόλαια και άφησαν τη
γη. ακαλλιέργητη και.τις αγελάδες τους
χωρι,ς φαΐ. (Ουχ Οοιηιηοη 5τ.Γΐι<:ΐ9ΐβ,

 Νο
 5,

Ρ6Ϊ3. 1975)
• -Σαν απάντηση στις μηχανοραφιες

των γαιοκτημόνων και ειδικά μετά το
αποτυχημένο δεξιό πραξικόπημα της
11ης του Μάρτη, άρχισαν να πραγματο-
ποιούνται καταλήψεις μεγάλων κτημάτων.

Σε ένα σύντροφο του 1.3., που
επισκέφτηκε το συναιτερικο αγρόκτημα
Κουεμπραντα, κάπου 40 μίλια βορρειοδυ-
τι.κα της Λισσαβωνας, του είπαν την
ακόλουθη ιστορία: "Στις 17 Φεβρουαρίου
1975, όλοι οι κάτοικοι του χωρίου. (200
άνθρωποι) μαζεύτηκαν στη κορυφή του
λόφου που ήταν πάνω από το κτήμα. Κα-
τόπιν, ορμηξαν όλοι μαζί κάτω και το
κατέλαβαν. Κατέλαβαν τα τρακτέρ, τα
κελάρια με τα κρασιά,, το σπίτι, τα
πάντα. Ο ιδιοκτήτης εξαφανίστηκε.
Ογδόντα από τους εκατό εργάτες που δεν
είχαν δουλεία μπήκαν στο συνεταιρισμό.
Οι υπόλοιποι δούλεψαν αλλού, σε εργοστά-
σια κλπ. Μερικοί από αυτούς ήταν
αντίθετοι με το συνεταιρισμό.. Ο συνε-
ταιρσμος υποστηρίχτηκε και βοηθήθηκε από
το ΚΕΔ. Το ΚΕΔ τους δανησε ένα μεγάλο
τρακτέρ χωρίς να τους χρέωση τίποτα.
Είχαν επίσης άλλο ένα τρακτέρ που τους
το είχε δανισει η κυβέρνηση και τα
δυο τρακτέρπου είχαν πάρει από τον γεω-
κτημονα, έτσι συνολικά είχαν 4 τρακτέρ.
Το τρακτέρ του ΚΕΔ είχε πάνω του δυο
μεγάλα όπλα, εναντίον "των λαγών και των
παραβατών", δηλαδή εναντίον του ιδιο-
κτήτη που απειλούσε ότι θα ξαναγυριση.
Υπήρχε επίσης ένας αριθμός οπλισμένων
αγροτών."

Ο Συνδεσμος Μικρών Αγροτών υπολο-
γίζει ότι η περιοχή της ακαλλιέργητης
γης που κατέλαβαν οι αγρότες στη Νοτιά
επαρχία της Αλεντεγιο μέχρι τα μέσα
απριλιου 1975, ήταν περίπου 40 τετραγω-
νικά μίλια. (ΟχΐΓ Οοπιπιοη 3τ.πΐ99ΐ

Θ
/ Νο 8,

1975)

Ο πειρασμός ν
τσιφλικία ήταν πολύ - μεγαλοςίγ,ιάτV:έναΐ .ΐ·
μεγάλο ποσοστό από- αυτά:-ήταν ακαλλΐερ-'

Γ:

γητο. Πολλά από αυτα'-χρτίσιμόποιοΰνταν'<-'.···.'
σαν εκτάσεις οπού πήγαιναν για κυνήγι 1· .
Το 1974, μονό 33% από 'τη γη καλλιεργ-'

 ;
"

ουνταν. Το. 25% μπορούσε να καλλιεργη^-; '·'···'·'
θη αλλά έμενε αχρησιμοποίητο,·και το·-·
μεγαλύτερο μέρος αυτού που έμενε ακαλ-
λιέργητο ήταν δάση.

Ο ΒΟΡΡΑΣ

Εδώ, η κατάσταση των αγροτών δεν
καλλιτερευσε καθόλου μετά την 25η
του Απρίλη. Το αντίθετο μάλιστα.

Οι περιουσιακές σχέσεις δεν
άλλαξαν καθόλου, αν και, εάν είχαν
γίνει αγροτικές μεταρρυθμίσεις, θα
καλλιτερευε πολύ η κατάσταση της πλειο-
ψηφίας των αγροτών.

Για παράδειγμα το μέγεθος των κτημά-
των σε μερικές από τις βορρειες επαρχειει
δείχνεται στον πίνακα ποιο κάτω.

Εάν με ένα νομοσχέδιο αγροτικής
μεταρυθμισης είχε περιορισθεί το μέγε-
θος του κάθε κτήματος, ας πούμε σε 5
εκτάρια, τότε η πλειοψηφία των κατοί-
κων του χωρίου θα είχε κερδίσει παρά
πολύ. Στις παραπάνω 4 επαρχίες -
158.633 από τους 182.929 θα είχαν
ωφεληθη.

Καθ ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία για το ποσό γη
ακριβώς περιλαμβάνεται σε κάθε κτημα-
τική κατηγορία, θα κάνουμε μια σχετική
εκτίμηση ποσό θα είχε ωφελήσει τ^ους
αγρότες που εχουνλιγοτερο από πέντε
εκτάρια, μια νομοθεσία αγροτικής μετα-
ρυθμισης που θα περιόριζε κάθε περιο-
χή σε πέντε εκτάρια. Υποθέτουμε ότι
οι αγρότες που είχαν λιγότερο από 5/10
του εκταρίου, είχαν κατά μέσο ορό
όλοι μαζί, 1/4 του εκταρίου, αυτοί που
είχαν από 0,5 μέχρι 5 εκτάρια θα είχαν
2,75 εκτάρια (κατά μέσο ορό) και ούτω
καθ εξής. Αυτοί με περισσότερο από
2.500 εκτάρια θα υποθέσουμε ότι θα
κρατούσαν μονό 2.500 εκτάρια. Τότε
τα δυο χαμηλωτερα στρώματα που σχηματί-
ζουν το 87% των αγροτών, έχουν όλα
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μαζί 313,583 εκτάρια,̂  η·~35% της γης, '··"
ενώ τα·ανωτέρα στρώματα που σχηματίζουν
μονό τα 13% των αγροτών, κατέχουν -"
600.432 εκτάρια η 67% της γης.

 :

Η κυβέρνηση της Πορτογαλλιας ξεκί-
νησε μια αγροτική μεταρυθμιση(δεν έχει
εφαρμοστεί ακόμα) που περιορίζει τις
κατοχές σε 500 εκτάρια ξερής γης που
δεν ποτίζεται η 50 εκτάρια ποτιστικής
γης. Μια τέτοια αγροτική μεταρυθμιση
πάντως, αφινει τις αγροτικές σχέσεις στο
Βορρά βασικά τις ίδιες.

Πως μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή
την αναποφασηστικοτητα της -κυβέρνησης;
Πρώτα απ όλα, οι περισσότεροι από τους
αξιωματικούς του στρατού όπως έχει
αναφερθη και προηγουμένως, είναι μέρος
της μεσαίας τάξης, επίσης μερικοί από
αυτούς είναι εύποροι γαιοκτήμονες.

Δεύτερο, τα κυρία κόμματα υποστη-
ρίζουν τη γραμμή της "εθνικής ενότητας"
πράγμα που τους-επιβάλει να μην αντα-
γωνίζονται τις μεσαίες τάξεις.

Πολλοί από τους αγρότες με μικρά
αγροκτήματα που ανήκουν στους ίδιους,
είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν σαν'
μισθωτοί σε άλλους αγρότες, Γ, να νοι-
κιάζουν τη γη τους η και τα δυο. Εδώ
επίσης δεν έχει γίνει τίποτα για το φτω-
χό αγρότη.

Οσον αφορά τους μισθούς: Ο νομός
όρισε σαν μίνιμουμ 3.300 εσκουδος το
μήνα που αργότερα ανέβηκε στα 4.000
εσκουδος, αλλά αυτό δεν ισχύει για τους
αγρεργατες. Ομεσος ορός μισθού το μή-
να για έναν μόνιμο αγρεργατη στο τέλος
του 1973 ήταν 2.400 εσκουδος, για μια
αγρεργατρια δε, ήταν 1.500 εο.ουόος.

Τίποτα δεν έγινε για να κοπή το
νοίκι που πληρώνει ο φτωχός αγρότης.
Το πιο σημαντικό είναι ότι οι αγρότες
στενάζουν μέσα στα χρέη. Τίποτα δεν έχει
γίνει για να καταργηθούν αυτά τα χρέη.
Οταν εθνικοποιήθηκαν οι Τράπεζες, τα
αγροτικά πιστωτικά ιδρύματα ούτε καν
αγκιχτηκαν. Οι αγρότες χρειαζονται
φτηνα τρακτέρ. Σε ολόκληρη την επαρχία
της Κοιμπρα με 69.114 κτήματα, υπήρχαν
μονό 467 τρακτέρ. Στην Μπραγκανσα, με
30.223 αγροτεμάχια, υπήρχαν μονό 109
θεριζοαλωνιστικες μηχανές. Μια επανα"-
στατικη κυβέρνηση θα είχε αλλάξει την
παραγωγή αυτοκίνητων σε παραγωγή αγρο-
τικών μηχανημάτων. Στο κατω-κατω πόσοι
Πορτογαλλοι εργάτες έχουν την εικονο-
μικη δυνατότητα να αγοράσουν αυτοκίνη-
τα. Αλλα τίποτα τέτοιο δεν συνέβη.

Οι αγρότες χρειάζονται λι~ασματα.
Η τιμή των λιπασμάτων έχει διπλασιασθεί
αυτό το χρόνο. Τι θα ήταν πιο αποτελεσμα-
τικό από το να χρησιμοποιηθούν —οατιω-
τικα φορτηγά για να παραδίδουν φτηνά
λιπάσματα στους φτωχούς αγρότες; Αλλα
ούτε αυτό έγινε. Αντί γι αυτό, ατελεί-
ωτες συζητήσεις για περισσότερη ενεργο-
ποίηση. Οι αγρότες πρέπει να -ουλησουν
το κρασί τους. Μια επαναστατική κυβέρνη-
ση θα είχε βρη το κεφαλαίο να αγοοαση
το κρασί τους, με το να καταλαβη τις
περιουσίες των πλουσίων, τα πολυτελή
τους αυτοκίνητα, τα σπίτια τους, τους
τραπεζιτικούς λογαριασμούς τους. Αλλα
και πάλι κάτι τέτοιο δεν συνεβ-. Οι
αγρότες ληστεβονται από τους μεσάζοντες,
εμπόρους. Τίποτα δεν έγινε για να απα-
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Δεν είναι 'ναί απορεί κανείς γΐατι ο ,
αγροτικός πληθυσμός, στο Βόρρα

:
.εχει 'τκχρει'','.

τέτοια αντίθετη και αντιδραστική θέση.
Ακούνε συνεχώς το ραδιόφωνο να λει για
μια καινούργια ζωή στη Πορτογαλλια, και
το μονό που βλέπουν γύρω τους είναι ότι
κάθε τι είναι το ίδιο σαν και πριν, και
μάλιστα χειρότερα. Οι αγορές για τα
προϊόντα τους λιγοστεύουν, οι τιμές των
τροφών και των λιπασμάτων ανεβαίνουν
στα υφή, τα χρέη με κανένα τρόπο δεν
ελαττώνονται κλπ, κλπ,. -

Την συντηριτικη πολιτική της
κυβέρνησης στο αγροτικό τομέα, την
εκμεταλευτηκαν οι πιο αντιδραστικές δυ-
νάμεις στο Βορρά που άρχισαν να ενεργούν,
και κυρίως η Καθολική εκκλησία.

Η ιεραρχία της καθολικής εκκλησίας
στην Πορτογαλλια, έχει μια μακρυα ιστο-
ρία συνδέσμου με το φασισμό και την αντί-
δραση.

Ο Αγκοστινο Λορεντσο - ο αρχηγός της
μισητής Πορτογαλλικης μυστικής αστυνομίας
ΡΙΠΕ, ήταν διοικητής του εκκλησιαστικού
τάγματος του Αγιου Γρηγοριου. Ο καρδι-
νάλιος Εμμανουήλ Γκονσαλβες Κερεζειρα,
φίλος του δικτατωρα Σαλαζαρ και αργότερα
αρχιεπίσκοπος της Λισσαβωνας, έδειξε
που στεκόταν όταν γύρισε από την Αφρική
το 1974 που είχε σταλεί για να μαζέψει
λεφτά και ε Επε: "Ο Πορτογαλλικος λαός
πρέπει να εργάζεται σκληρότερα και να
γνωριση την πείνα για να γινη ταπεινός".

Οι προσπάθειες του πρωθυπουργού
Γκονσαλβες, του ΚΕΔ, του ΣΚ, και του ΚΚΠ
να αποκτήσουν την εύνοια της εκκλησίας
χρησιμοποιώντας ευγενικά λογία, δεν είχε
βεβαία κανένα αποτέλεσμα.

Στην πρώτη προσφώνηση του σαν πρω-
θυπουργός στις 18 Ιουλίου 1974, ο στρα-
τηγός Γκονσαλβες είπε: "Η εκκλησία
πρέπει να παίξει ένα βασικό ρολό σ αυτή
την επανάσταση και θα μας ακολουθήσει
στο μέλλον. Το ξέρουμε ότι αυτό πρό-
κειται να γινη'.'

Από παλιά ο Βορράς ήταν η κυρία
βάση του φασισμού. Το εθνικό κόμμα
την περίοδο του φασισμού είχε το αρχη-
γείο του στην μεγάλη βόρεια πόλη Οπορτο
οπού το έχει και το άκρα δεξιό Χριστιανο-
Δημοκρατικο Κόμμα (τώρα εκτός νομού).
Το γεγονός ότι πάνω από 60 γραφεία του
ΚΚΠ έχουν καεί στο Βορρά από τον όχλο
με την παρότρυνση των παπάδων και των
οργανωμένων φασιστών, επιβεβαιώνει, το
γεγονός ότι ο Βορράς είναι ακόμα σε
μεγάλο βαθμό κάτω από μεγάλη αντιδρα-
στική επιρροή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οικονομία βρίσκεται σε αδιέξοδο.
Η κρίση του καπιταλισμού θα βαθυνη ακό-
μα περισσότερο τις ερχόμενες εβδομάδες
και μήνες. Το σημερινό καθεστώς βρίσκε-
ται σε συνεχή κρίση. Τη στιγμή π°υ °
κεραυνός της επανάστασης έχει ξεσηκώσει
χιλιάδες κόσμου, οι αναβολές έχουν γίνει

και θα γίνονται περισσότερο αβάστακτες.
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από κάθε άλλη φορά,. οι· μάζες δεν μπορούν
να ανεχτούν το διαχωρισμό μεταξύ λέξεων
και πράξεων. Το τωρινό αδιέξοδο μπο-
ρεί να ξεπεραστη με δυο τρόπους: Η με
μια νίκη της προλεταριακής επανάστασης
η με μια νίκη της αντίδρασης.

Είναι δυνατόν, να έχουμε η ένα σχέδιο
παραγωγής συμφωνά με τα συμφέροντα του
προλεταριάτου και των φτωχών αγροτών,
η μια καινούργια ελευθερία των μεγάλων
επιχειρησεων-ξενων και Πορτογαλλικων-

να ληστρευουν το λαό. "Προσχεδιασμένη·,:
οικονομία" μαζί με την αναρχία και̂ τητΐ/γ,'
σπατάλη του καπιταλισμού, γινεταΓ^όλο-7:

1
;

και περισσότερο απαράδεκτη στις-δϋο;-,
:
-ν,τ >:.:

ανταγωνιζόμενες τάξεις. . ,·.'/·ν' -ν
Η τελεία καταρευση της πειθαρχίας'-Χ-

στα εργοστάσια ήταν μια κατάσταση ' ·. ;:;
:
'

που ήλθε σαν αποτέλεσμα της επαναστατι-
κής διαδικασίας. Αλλα αυτή η κατάσταση,-
οπου δεν μπορεί να επιβληθεί πειθαρχία
από τους καπιταλίστες, αλλά ούτε ;;κρα .|ν£
από την ελεύθερη, συνειδητή συλλρ^ιΤίο-Λ^
τητα του προλεταριάτου, δεν μπορεί να .
κράτηση για πολύ καιρό. '-.γί?'.?,*?¥

Για να μπορέσουν οι καπιταλισΐέ8.,ίί) ;|
να εγκαθιδρύσουν ξανά τη δίκη τρυς'|;̂ί1'.?5 |;
τάξη πραγματων-ενω έχουν να αντιμετώ- ·' »·
πισουν τις φιλοδοξίες ενός ξεσηκομενου
προλεταριάτου που προχωράει στις διεκδη-
κησεις του,-θα χρειαστη αιματοκύλισμα.
Από την άλλη μεριά, ένας συνεχή αγώνας
των εργατών για να υπερασπίσουν τους
μισθούς τους και τις συνθήκες δουλείας
που κατακτήσαν, προχωράει φυσιολογικά
προς την κατεύθυνση της εκκαθάρισης
των β-ίομηχανων και προϊσταμένων που
θέλουν να κλείσουν τα εργοστάσια τους.
Αυτά τα εργοστάσια μονό με τη βία θα
μείνουν ανοιχτά. Και ο αγώνας για
εργατικό έλεγχο των εργοστασίων, είναι
αναπόφευκτα, αναπόσπαστο κομμάτι του
αγώνα που δίνεται για να παρη την εξου-
σία η εργατιά και να εγκαθιδρύσει το
δικό της κράτος.
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Ο ΪΡΟΜΟΣ ΠΡΟ!
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΑΙΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Πάντοτε η επαναστατική διαδικα-
σία δημιουργεί αστάθεια. Το χάσμα
ανάμεσα σε μια επαναστατική και μια
αντεπαναστατικη κατάσταση δεν είναι
αγεφύρωτο γιατί η διάθεση, η ενεργη-
τικότητα κι η δύναμη των διαφορών
ομάδων μέσα στην κοινωνία αλλάζουν
πολύ γρήγορα. Η απόχτηση χειροπιαστής
πείρας μέσα σε μια επαναστατική -κατά-
σταση περιπλέκεται από την ύπαρξη
πολλών αλληλοδιασταυρομενων παραγόντων,
ώστε να γίνεται αδύνατη η σωστή πρό-
βλεψη των γεγονότων. Ωστόσο υπάρχουν
ορισμένες βάσεις για μια αρκετά κα-
θαρή σκιαγράφηση των μελλοντικών εξε-
λίξεων .

Μέχρι αυτή τη στιγμή στη Πορτο-
γαλλια οι καπιταλίστες δεν έχουν κατα-
φέρει να καταλάβουν την εξουσία., ενώ
το προλεταριάτο δεν είναι ακόμη έτοιμο
να τους αντιταχτεί. Σαν αποτέλεσμα,
έχει δημιουργηθεί μια ασταθής ισορρ-
οπία με κέντρο βάρους το ΚΕΔ. Το
ΚΚΠ στάθηκε ικανό να αντικαταστήσει
την πρωτοπόρε ία των επαναστατών
εργατών με το ΚΕΔ (6νω το ίδιο αντικα-
τέστησε τους πρωτοπόρους εργάτες μέ-
σα στα εργοστάσια). Οι δεξιοί έδειξαν
κι αυτοί δουλική υποταγή στο ΚΞΔ. Το
ΚΕΔ κατάφερε να παραμεινη "υπεράνω
του έθνους". Η μεσολάβηση του ανάμε-
σα στις αν τ ι μαχόμενε, ς τάξεις, σε
συνδιασμο με την έμφυτη αδυναμία των
αστών, έχει δώσει στο κίνημα υπορβολι-
κες, εξωπραγματικές διαστάσεις. Ομως
η ταξική πάλη συνεχίζεται και κατα-
ρακωνει την ψεύτικη συνοχή του Κ.Ξ1.

Για μήνες τώρα, πολλοί εργάτες
είδαν την επαναστατική διαδικασία
σαν μια προσπάθεια για την επιβολή
της δικιάς τους τάξης πραγμάτων -ά-
νω στη χαώδη κατάσταση. Τους αντι-
δραστικούς τους έβλεπαν σαν ανατρεπτι-
κά στοιχεία που έπρεπε να τους μετα-
χειριστούν με λίγο περισσότερη αυστη-
ρότητα κάθε φορά που επέκτειναν την
δραστηριότητα τους. Λόγω της έλλειψης
αξιόλογης αντί επαναστατικής πρωτο-
βουλίας από την 11η του Μάρτη, η μεγά-
λη μάζα των εργατών δεν έκρινε ανα-
γκαίο να προχώρηση σημαντικά προς τα
αριστερά. Οι μάζες χρειάζονταν μεγά-
λα γεγονότα για να ανεβάσουν τ-ν ε-.α-
ναστατικη τους μόρφωση.

..,···'.·' Και η καπιταλιστική τάξη επίσης
στάθηκε στα παρασκήνια για ένα διά-
στημα μηνών.· Αυτή η κατάσταση όμως
δεν μπορεί να συνέχεστε ι για πολύ
καιρό ακόμη. Η οικονομική και πολι-
τική κρίση γίνεται πισ βαθιά και κα-
τακερματίζει το ΚΕΔ, τον κύριο παρά-
γοντα που μέχρι τώρα έδρασε σαν
κατασταλτικό στοιχείο και σαν μεσολα-
βητής ανάμεσα στις τάξεις.

Η απειλή από τα δεξιά εντείνεται
με την πολιτική των διεθνών επιχειρή-
σεων, που όπως πριν δυο χρονιά στη
Χιλή, προκαλούν οικονομικό χάος και
ρίχνουν το βάρος στην αριστερά.

Η αστική τάξη που ήταν διατεθειμέ-
νη να ανεχθη την επανάσταση όσο καιρό
περιορίζονταν στα ωραία λογία, τώρα με-
τακινείται προς τα δεξιά με γοργό ρυ-
θμό καθοσο συνθλίβεται μεταξύ της οι-
κονομικής κρίσης και των αιτημάτων των
εργατών. Αυτό ισχύει και για τους αστούς
μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Οι αξιω-
ματικοί που υποστήριξαν την επανάστα-
ση όταν ήταν μονό θέμα*"τερματισμού των
λαομισητων πολέμων στην Αφρική, τώρα
φοβούνται για τα προνομία τα δικά τους
και των συγγενών τους. Υποστηρίζονται
από όλες τις φιλοευρωπαικες πολιτικές
δυνάμεις και ιδιαίτερα από το ΣΚ του
Μαρι.ο Σοαρες. Παρά την ονομασιατου,
αυτό είναι ένα αστικό κόμμα, που ενώ
μπορεί και κερδιζη εργατικούς ψήφους,
δεν αντλεί τους πόρους του και τα
οργανωτικά του στελέχη μέσα από την
εργατική τάξη.

Τις τελευταίες βδομάδες, οι δυνάμεις
της δεξιάς έχουν καταφέρει τρομερές
επιτυχίες στις βόρειες και κεντρικές
περιοχές της χωράς, καθώς τις συγκεντρώ-
σεις του ΣΚ ακολουθούσαν αποπηρες βίας
και διωγμού των αριστερών από την πε-
ριοχή .

Ενας ακόμη παράγοντας βοήθησε και
παροτρύνε την δεξια-οι πρώην Πορτογαλλοι
άποικοι και οι στρατιωτικές δυνάμεις

1

από την Αγκόλα.
Τα εθνικοαπελευθερωτικα κινήματα

στις Πορτογαλλικες αποικίες της Αφρικής,
έπαιξαν πρωτεύοντα ρολό στο γκρέμισμα"
του φασισμού. Αυτή τη στιγμή οι προ-
νομιούχοι πρώην άποικοι και ο στρατός
από την Αγκόλα, παρεμβαίνουν σαν αντε-
παναστατικες δυνάμεις. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι οι 300.000, που 4.000
από αυτούς φθάνουν καθημερινά από την
Αγκόλα, θα ενισχύσουν την εξτρεμιστική
δεξία.

Είναι επόμενο ότι θα κατηγορήσουν
την επανάσταση για τον διωγμό τους από
την Αγκόλα. Γενικά θα βρεθούν άνεργοι,
οπότε η πίκρα τους σε συνδυασμό με το
πέσιμο του ηθικού τους θα τους κάμουν
επικίνδυνους.

Τις τελευταίες λίγες μέρες οι ει-
δήσεις από τη Λισσαβωνα αναφέρουν ότι
η φασιστική τρομοκρατική οργάνωση ΠΑΣ
(Πορτογαλλικος Απελευθερωτικός Στρατος)
έχει εντείνει την δράση της· σε μεγάλο
βαθμό μέσα στους καταυλυσμους των
προσφυγών από την Αγκόλα.

Τι συμβαίνει λοιπόν μέσα στον
Πορτογαλλικο στρατό στην Αγκόλα; Στη
συνέλευση της 2ης του Σεπτεμβρη, το
συμβούλιο ψιφησε συντριπτικά κατά
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ανάληψης της αρχηγίας των Ένοπλων Δυ-
νάμεων "από ';τον ' πρώην πρωθυπουργό .
Συμφωνα με σχολεία που γράφτηκαν στις.
εφημερίδες της Λισσαβωνας, το 70%της
αντι-Κονσαλβες στρατιωτικής ψήφου οφεί-
λεται, μέχρι ένα σημείο, στην παρουσία
των 30 αξιωματικών αντιπροσώπων του
στρατού που είχαν φτάσει αεροπορικώς
από την Αγπολα για να πάρουν μέρος στην
συνέλευση. Εκτος από την επιρροή τους
στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, οι σχο-
λιαστές ισχυρίζονται, ότι ο στρατός
προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να
υπολογιζη στην υποστήριξη των Ενοπλων
Δυνάμεων στην Αγκόλα που περιλαμβάνουν

κάπου 24.000 εξαιρετικά εκπαιδευμένους·
και εξοπλισμένους άντρες. ("Τίιβ

5, 1975)

Η δεξιά είναι διατεθιμενη να προσ-
παθήσει να αντισταθεί στην εργατική τάξη
για να ξαναεπιβαλλει το νομό και την
τάξη του καπιταλισμού. Και μονό μέσα στον
αγώνα- ιδιαίτερα σε μια κατάσταση με τό-
σους αντιφατικούς και αγνώστους παρα-
γοντες-μπορει να αποκαλυφτεί η πραγματι-
κή ισχύς των ταξικών δυνάμεων. Είναι
επόμενο λοιπόν ότι η πίεση από τη δεξιά
θα ενταθη σε μεγάλο βαθμο-απο την δια-
λακτικη δεξιά του Αντουνες και Σοαρες
μέχρι τους εξτρεμιστές του ΠΑΣ και του
ΔΚ (Δημοκρατικού Κέντρου)

Είναι επίσης επόμενο ότι η εργατι-
κή τάξη,· και ειδικά το πιο οργανωμένο
κομμάτι της στην περιοχή της Λισσαβωνας,
θα κάνη αντεπίθεση για να προστατέψει
τις κατακτήσεις που έχει κερδίσει από
το γκρέμισμα του φασισμού στις 25 του
Απρίλη 1975. Οι εργάτες γνωρίζουν ότι
αυτές οι καταχτήσεις βρίσκονται σε
κίνδυνο τώρα, και άσχετα για το ποσό
μπερδεμένοι είναι μερικοί από τις μα-
νούβρες, τους καυγάδες, τις διασπάσεις
και τις εναλλασσόμενες συμμαχίες ανά-
μεσα στους επαγγελματίες αξιωματικούς
και πολιτικούς στην κορυφή της κοι-
νωνίας. Οι εργάτες έχουν αναπτύξει
τρομακτική δύναμη. Το τωρινό καθεστώς
είτε είναι η πρώτη κυβέρνηση, η δεύτερη,
η τρίτη ...... η έκτη, η οποιαδήποτε κυ-
βέρνηση, είναι ήπιο ασταθής καρικατούρα
Βοναπαρτισμου . Δεν αντιπροσωπεύει καμία
νέα ισορροπία δυνάμεων, αλλά τερματίζει
μια παλιά. Είναι ένα θνησιγενές μετα-
βατικό καθεστώς που θα οδηγήσει είτε
στην προλεταριακή επανάσταση είτε στην
νίκη του φασισμού. Είναι ένα κενό
ανάμεσα σε δυο δικτατορίες.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Εξ αιτίας του κατακερματισμού και
της απειθαρχίας μέσα στις ένοπλες δυνα-
μεις-κι όπως συμφωνά με τη διδασκαλία
του Μαρξ και του Ενγκελς ότι το κράτος
ουσιαστικά απαρτίζεται από οπλισμένους
άντρες συν υπόλοιπα συμπληρωματικά όργα-
να της κρατικής εξουσιας-ενα πλήθος από
κυβερνητικούς συνδυασμούς είναι άμεσα
αναπόφευκτοι.

Δυο κόμματα παίζουν βασικό ρολό
στην ρύθμιση των κυβερνητικών συνδυα-
σμών: Το ΣΚ και το ΚΚΠ.

Ο Μάριο Σοαρες σε ένα γράμμα του
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βασισμένης στα αποτελέσματα των εκλογή
Ανάμεσα στα αλλά αιτήματα του, ήταν:"
περιφεριακες εκλογές πριν από τον επό-
μενο Φλεβάρη, η επιστροφή της εφημέριο;
"Ρεπούμπλικα" στον πρώην εκδότη της με:
του ΣΚ, η παράδοση του ελέγχου του καθ:
λικου ραδιοφωνικού σταθμού "Ράδιο Ρενα-
σενσα" στους Πορτογαλλους επίσκοπους.
Σ αυτή την ατμόσφαιρα του υστερικού
αντικομμουνισμου με την συνεχιζόμενη
βαθεια οικονομική κρίση, και ιδιαίτερα
αν ταυτόχρονα αναγκαστούν οι εργάτες, να
υποχωρήσουν και ενισχυθεί το γόητρο της
καθολικής ιεραρχίας με την παράδοση του
"Ράδιο Ρενασενσα", είναι φανερό ότι οι
εκλογές θα δώσουν οπωσδήποτε στη δεξιά
μια συντριπτική νίκη.

Για το προλεταριάτο επίσης, η παρά-
δοση της "Ρεπούμπλικα" και του ραδιο-
σταθμού "Ρενασενσα", θα παρη την μορφή
ήττας. Θα είναι η αιχμή της σφήνας για
το σπάσιμο όλων των εργοστασιακών κατα-
λήψεων και η παλινόρθωση των παλιών
αφεντικών.

Είναι επίσης επόμενο ότι η δεξιά θα
επιμείνει στην ολική επαναφορά της
πειθαρχίας στις ένοπλες δυνάμεις. Δυο
δεξιοί αξιωματικοί, οι ταγματάρχες
Μελό Αντουνες και Β ι το Αλβες, αποκατα-
στάθηκαν στο Ανώτατο Επαναστατικό Συμβου-
λιο αφού είχαν διωχτεί πριν ένα μήνα. ΤΓ
ίδια ακριβώς μέρα ένας από τους κορυ-
φαίους δεξιούς αξιωματικούς και μέλος
του Ανωτάτου Επαναστατικού Συμβουλιου,
ο λοχαγός Σαουσα ε Κάστρο, σε συνέντευξη
που έδωσε στην γαλλική εφημερίδα "1β
ΟυοΓ-ίάίβη άβ Ρ&Γίδ", είπε ότι ο στρατός
πρέπει να ξεκαθαριστεί από όλα τα στοι-
χεία που έχουν σχέση με το ΚΚΠ η τις
επαναστατικές οργανώσεις. Ο στρατός
πρεπι να γυρίσει στην "κλασσική πειθα-
ρχία και ιεραρχική τάξη. Ολοι αυτοί
που παίζουν το παιχνίδι του κομματισμού
δεν έχουν θέση μέσα στο στρατό. Πρέπει
να πάψουν όλες οι συνελεύσεις μέσα στο
στρατό. Αν οι κομμουνιστές και ορισμέ-
νες επαναστατικές οργανώσεις δεν αποσύ-
ρουν την επιρροή τους από τα στρατόπεδα
εθελοντικά, θα πρέπει να αναγκαστούν
να το κάνουν με την βία". ("Τίιβ αυΗΓάί^η
δβρΐ. 9, 1975)

Οι αρχηγοί του ΚΚΠ έχουν μια πολύ
δύσκολη εκλογή. Το ΣΚ τους προσφέρει
ένα νέο συνασπισμό, αλλά τους ζήτα να
το πληρώσουν πολύ ακριβά. Με την επι-
στροφή της εφημερίδας "Ρεπούμπλικα"
και του ραδιοφωνικού σταθμού "Ρενασενσα"
στα παλιά αφεντικά, που ουσιαστικά ση-
μαίνει την επανεγκατάσταση της μπουρ-
ζουαδικης εξουσίας. Το ΚΚΠ δεν είναι
πρόθυμο να χάση τους προμαχώνες της
εξουσίας του στον κρατικό μηχανισμό,
στον τύπο (όπως στις εφημριδες ΟίβΓΐβ
άβ Νοί:ίοΐ33 και Ο 3βσυ1ο) , ή την επιρροή
του στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Κι αν θυσιάσει το "Ράδιο Ρενασενσα"
και την εφημερίδα "Ρεπούμπλικα" (που
ενώ δεν είναι κάτω από τον έλεγχο του
αποτελούν σύμβολα για όλους τουο ανρ-



βασμενσυς εργάτες στη Λισσαβωνα και το
Σετουμπαλ) , τα μαχητικά του στελέχη θα
βρεθούν ολοκληρωτικά απομονωμένα μέσα
στα εργοστάσια. Κάτω από τέτοιες συνθη-
κες-μερικοι απ αυτούς, αν όχι όλοι, θα
φύγουν από το κόμμα.

Οι αρχηγοί του ΚΚΠ είναι φυσικά
εξαιρετικά απρόθυμοι να δεχτούν τους
ορούς του Σοαρες. Η πίεση όμως που
ασκείται πάνω τους από τον διεθνή Στα-
λινισμο είναι τρομερά ισχυρή και θα
συνέχιση να αυξάνεται. Χρειάζεται
μονό να μελετηση κανείς τα Κομμουνιστι-
κά κόμματα της Ιταλίας και της Ισπανίας
που βλέπουν στον Κου νιαλ το τέρας
ενός "υπερεξτρεμιστη αριστερού".
Τι μεγαλύτερη απόδειξη χρειάζεται κανείς
από την εξύμνηση του ίδιου του Σοαρες
για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας;
Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Σοαρες
στη Ρώμη στις 13 του Ιούνη είπε: "Αν
οι Πορτογαλλοι κομμουνιστές ακολουθού-
σαν την ίδια πολιτική γραμμή με το
ΚΚ Ιταλίας, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα
ούτε για την Πορτογαλλικη αριστερά, αλλά
ούτε και για την Ευρωπαϊκή αριστερά. Το
Κ.Κ. Ιταλίας είναι πραγματικά δημοκρα-
τικό και θεωρεί τις πολιτικές ελευθε-
ρίες σαν μεγάλη κατάχτηση για την ανθρω-
πότητα". Ενώ ήταν στη Ρώμη ο Σοαρες
συναντήθηκε με τον Μπερλιγκουε, γενικό
γραμματέα του Ιταλικού Κομμουνιστικού
Κόμματος. Οταν ερωτήθηκε αν ο Μπερλιγκουε
του. υποσχέθηκε συμπαράσταση, ο Σοαρες
απάντησε "Αυτό είναι το συμπέρασμα των
συνομιλιών μας". (Ιιβ Μοηάβ, 15-16 υιαηβ
1975)

Στις 11 του Ιούλη τα Κομμουνιστικά
κόμματα της Ιταλίας και Ισπανίας έδωσαν
στον τύπο την παρακάτω ανακοίνωση που
χωρίς αμφιβολία είναι μια έμμεση κρι-
τική του ΚΚΠ. "Είναι αδύνατη η εγκα-
θίδρυση του Σοσιαλισμου στις χωοες μας
χωρίς την προηγουμένη ανάπτυξη και
ολική επίτευξη της δημοκρατίας...(αυτή
βασίζεται) στην εξασφάλιση των προσω-
πικών και συλλογικών ελευθερίων. Αυτές
πρέπει να περιφρουρούνται από τις θε-
μελιώδης αρχές του πολιτικού κράτους,
την δημοκρατική του διάρθρωση, το πολυ-
κομματισμο που είναι η βάση της αλη-
θινής διαλεκτικής, την αυτονομία των
συνδικάτων, τις θρησκευτικές ελευθερίες,
την ελευθερία έκφρασης, την κουλτούρα
και επιστήμη" (1θ Μσηάβ , ΟΊιΙν 13-14, '75)

Στην διαδήλωση του Λιβόρνο στις 12
του Ιούλη, ο Μπερλιγκουε και ο Καριλλο,
ο γενικός γραμματέας του Κ.Κ. Ισπανίας,
επεκριναν το ΚΕΔ. Ο Μπερλιγκουε κατακρί-
νε την πολιτική του ΚΕΔ για το λόγο ότι
περιρριζει "την συμμετοχή όλων των εκφρά-
σεων της λαϊκής θέλησης- και πριν απ όλα
των κομμάτων που είναι η μονή εγγύηση
για την αναγέννηση της Πορτογαλλικης
κοινωνίας, και την άμυνα της εναντία σε
κάθε προσπάθεια που θα την οδηγούσε στην
επάνοδο της αντίδρασης".

Ο Καριλλο είπε: "Πρέπει να δείξου-
με ενδιαφέρον και ανησυχία. Αν η διάσπα-
ση του συνασπισμού που σχηματίστηκε γυοω
αποτο ΚΕΔ στις 25 του Απρίλη γίνε- ορι-
στική, αν η δημοκρατική πορεία διακοπεί
οριστικά, αυτό θα βάλλει σε σοβαρό κίνδυ-
νο την τύχη της επανάστασης και -άνω
απ όλα θα βλαψη το σύνολο του Ποοτογαλλι-
κου λαού, και την υπόθεση τηο δημοκοατ^αο

σ όλη την Ευρώπη". (Ι,β Μοηάβ, αα!γ 15, 1975
Στις 29 του Ιούλη, ο Παβολινι,

εκδότης του καθημερινού οργάνου του Κ.Κ
Ιταλίας "Ι/υη1ί:&" επετεθ'ηκε εναντία στο
ΚΚΠ για την υποστήριξη που έδωσε στις
προτάσεις του ΚΕΔ για τον περιορισμό του
ρολού των πολιτικών κομμάτων. "Πιστεύου-
με ότι οι βασικές πολιτικές ελευθερίες,
το δικαίωμα οργάνωσης και συγκέντρωσης, η
ελευθερία τύπου, πληροφοριών και κουλτού-
ρας δεν πρέπει μονό "να ανέχονται",αλλα
να υποστηριζονταικαι να προστατεύονται
σαν τα πραγματικά συνθήματα του κινήματος
των σοσιαλιστών εργατών" (1 ϋΊιϊ£3,28 του
Ιούλη, 1975)

Το ΚΚΠ θα μπορούσε πιθανόν να αντι-
ταχτεί στην πίεση του διεθνή Σταλινισμου
αν η δίκη του βάση-αλλά και η βάση του
στρατου-δεν είχαν σοβαρά κλονιστεί.

Αυτή την στιγμή το ΚΚΠ είναι ακόμη
οργανωτικά ισχυρό. Εχει όμως απομονωθη
πολιτικά. Αυτό φαίνεται:
α) Από τη σχετική αποτυχία της ημίωρης
απεργίας πρυ οργάνωσε η "Ιντερσυντικαλ"
στις 19 Αυγούστου, και που αγνοήθηκε
από μερικές από τις πιο ισχυρές ομάδες
εργατών όπως της εφημερίδας "Ρεπούμπλικα",
των ραδιοφωνικών σταθμών "Ρενασενσα"
και "ΚΟΡ", των εργατών του μετρό, τρυ
"ΤΑΡ", "Τ1Ρ", "Α ΟΑΡΙΤΑΙ/'.
β) Από την ευκολία με την οποία διαλύ-
θηκε η πεμρτη Μεραρχία.
γ) Από το ότι η ηγεσία του ΚΚΠ αισθάνθη-
κε (αν και για πολύ λίγο) την ανάγκη να
δημιουργηθεί ενιαίο μέτωπο με την επα-
ναστατική αριστερά.
δ) Από την ήττα τους στις συνδικαλιστι-
κές εκλογές των δημοσιογράφων, των
εργατών της Φαρμακευτικής βιομηχανίας,
των ιδιωτικών και τραπεζιτικών υπαλλή-
λων (πρέπει να τονισθη ότι το συνδικά-
το των τραπεζιτικών υπαλλήλων ήταν συ-
νώνυμο με το ΚΚΠ και χρησιμοποιήθηκε
σαν αφετηρία για την κατάληψη του
ελέγχου της Ιντερσυντικαλ)

Ανάμεσα στις στρατιωτικές μονάδες
που πολοφορουν το ΚΚΠ φαίνεται να
είναι πιο αδύνατο από την επαναστατική
αριστερά.

Οι άντρες της στρατιωτικής αστυνο-
μίας (το πιο προοδευτικό τμήμα του
στρατού εκτός από την ΚΑΙ,) , την περασμέ-
νη βδομάδα ψηφησαν ομοφώνα μια διακήρυ-
ξη για την Αγκόλα που αναφερόταν στον
"σοσιαλιμπεριαλισμο".

Στην επαναστατική διαδήλωση της
20ης Αυγούστου, από την οποία απουσία-
ζε το ΚΚΠ, πήραν μέρος περισσότεροι
στρατιώτες απ ότι στην διαδήλωση του
Ενιαίου Μετώπου της 27ης Αυγούστου που
συμμετείχε το ΚΚΠ.

Σε μερικά ζωτικά τμήματα της εργα-
τικής τάξης, όπως στην εφημερίδα
"Ρεπούμπλικα", στο Ταχυδρομείο και την
εταιρία τηλεφώνων, το ΚΚΠ φαίνεται
να έχει χάσει ολότελα τη μάχη. Σ αλλά
τμήματα όπως την "Λισναβε" και "Σετε-
ναβε", σχηματίζει κανείς την εντύπωση
ότι υπάρχει συνεχής ανταγωνισμός ανάμε-
σα στο ΚΚΠ και στην επαναστατική αριστε-
ρά προς την οποία μέρα με την ήμερα
γέρνει η πλάστιγγα επιρροής. Ακόμη και
σε μέρη όπως την ΟυΤ, που το ΚΚΠ ήταν
Γ.αρα πολύ ισχυρό, η επαναστατική αριστε-
ρά έχει κερδίσει κάποια πτιηηηπ



V
Αλλα φυσικά υπάρχουν πολλών ειδών.

εργοστάσια που δεν είχαν εμπλακεί στην
αγκιτατσια του περασμένου καλοκαιριού

 ;
ν

(όταν, το ΚΚΠ ελέγχε το Υπουργείο Εργα-
σίας και καταδίκαζε όλες τις απεργίες) -
.οπού η .επιρροή* του έχει παραμεινη ακέραια.

Η απομόνωση του ΚΚΠ παρουσιάζει
ανυπέρβλητα προβλήματα. Ο συνασπισμός ·
του με το ΣΚ θα το απειλήσει πρώτα με
την απώλεια μεγάλου μέρους από τον
έλεγχο του στον κρατικό μηχανισμό, στα
μέσα επικοινωνίας κλπ, και δεύτερον υ-ε
το πέρασμα στην επαναστατική αριστερά
πολλών από τα μαχητικά στελέχη της
δίκης του βάσης.

Στις 25 Αυγούστου το ΚΚΠ δέχτηκε
το ενιαίο μέτωπο για να προστατεψη
από τη μια μεριά την αριστερή του
πτέρυγα, και από την άλλη να κινητοποί-
ηση τους εργάτες στους δρόμους για να
διαφυλάξει την θέση του στον κρατικό
μηχανισμό.

Το ενιαίο μέτωπο όμως στεναχωρεσε
τον διεθνή Σταλινισμο και τους συμμά-
χους του ΚΚΠ μέσα στο σώμα των αξιωμα-
τικών στις ένοπλες δυνάμεις.

Οποτε μετά το ζιγκ ήρθε το ζαγκ.
Τα ζιγκ-ζαγκ στην πολιτική γραμμή

πρέπει να αποκαρδιωνουν τα μελή του
κόμματος. Φυσικά η ιστορία του Σταλι-
νισμου είναι γεμάτη από ζιγκ-ζαγκ,αλλά
αυτά εβχχρμοζονταν κάθε τρία με τέσσερα
χρονιά και όχι κάθε τρεις, τεσσερεις
μέρες.

Ετσι στη διαδήλωση του ενιαίου
μετώπου στις 27 Αυγούστου, έγινε ξεκά-
θαρο ότι πολλοί από τον σκληρό πυρήνα
του ΚΚ ήταν απροετοίμαστοι να δεχτούν
επαναστατικά συνθήματα. Αυτό ήταν
επόμενο αφού μονό πριν έξη βδομάδες
το σύνθημα σ όλες τις πορείες του ΚΚΠ ήταν
"Μάχη για την παραγωγή". Τώρα έλεγαν
ότι η Πορτογλλια ήταν ακόμη καπιταλι-
στική χωρά. Εχοντας όμως αντιμετώπιση
το ΣΚ και την αγκιτατσια του στο βορρά,
οι πιο σκληροί Σταλινικοι γιουχαισαν
τον Κοστα Γκόμες όταν προτείνε "το
άνοιγμα προς τις άλλες πολιτικές δυ-
νάμεις" (δηλ. το ΣΚ).

Ο Κουνιαλ όμως μετά από 24 ώρες
άρχισε φιλικές επαφές με το ΣΚ. Στις
25 Αυγούστου η "Ο Σεκουλο" (καθημερινή
εφημερίδα που ελέγχεται από το ΚΚΠ)
έβγαλε ειδικό μεσημεριάτικο παράρτη-
μα για να χαιρετήσει το επαναστατικό
μέτωπο σαν "ιστορικό γεγονός". Αλλα
μια εβδομάδα αργότερα το ΚΚΠ προσποι-
οτανε ότι το μέτωπο δεν είχε ποτέ
πραγματικά υπάρξει. Οι προοπτικές
για το άμεσο μέλλον τουλάχιστο είναι
ότι η απομόνωση του θα γενεί χειρότερη
παρά ποτέ. Οι κεντριστικες οργανώσεις
που του έδιναν μια αριστερή κάλυψη,
το ΜΕ5, ΙιΟΙ και πιθανωςτοΡδΡ, έχουν
αναγκαστεί να ενωθούν με το ΡΗΡ για
να κατηγορήσουν την προδοσία του ΚΚΠ.
Μονό αν ο Σοαρες δεν μετριάσει τις
απαιτήσεις του αρκετά, είναι δυνατό
για μια φορά ακόμη το ΚΚΠ να αναγκαστεί
να δοκιμαση ένα ενιαίο μέτωπο με τις
επαναστατικές οργανώσεις. Το ΚΚΠ
παρά το μέγεθος του μηχανισμού του και
την δύναμη των στελεχών του είναι εύκο-
λο να αποτυχη στις προσπάθειες του
να παραμεινη σαν μια οργάνωση αιωρού-
μενη στο κενό.

--:-··:· Αν το ΚΚΠ συνεργαστεί με το ΣΚ και
-η-συνεργασία τους υποστηριχτεί από του̂ ι
στρατηγούς, τότε θα δημιουργηθούν οι
κατάλληλες προοπτικές για μια επίθεση
της δεξιάς οποία μ αυτήν που έγινε στη '.
Γερμανία το 1918-19. Αν το ΚΚΠ μείνει .
έξω από την κυβέρνηση, τότε θα.ύπαρξε ι
η προοπτική για μια επίθεση των δεξιών
παρόμοια μ αυτή που είδαμε στην Ισπανία
το 1936-39. Υπάρχουν φυσικά κι άλλες
πιθανότητες. Για παράδειγμα, το ΚΚΠ
μπορεί να συμμετάσχει στην κυβέρνηση για
ένα διάστημα αλλά κατόπιν να αποβληθεί
από την δεξιά, η, να παραιτηθεί από
την κυβέρνηση από φόβο μη χάση τη λαϊκή
του βάση στις επαναστατικές οργανώσεις.
Είναι επίσης δυνατό να παραμείνει έξω
από την κυβέρνηση αλλά να χρησιμοποιήσει
την λάικη πίεση με μονό σκοπό να επιρρε-
αζη τους ισχυρούς της ημέρας. Υπάρχει
λοιπόν ένας μεγάλος αριθμός από πιθανούς
τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν
οι αρχηγοί του ΚΚΠ για μανούβρες και
συνεχή αλλαγή πολιτικής γραμμής. Σ όλες
τις περιπτώσεις όμως, οι αρχηγοί του
θα κρατήσουν τις μάζες στο σκοτάδι της
αγνοίας για τις πραγματικές τους προθέ-
σεις.

Αλλα οι μανούβρες και οι απατές
στην πολιτική και ειδικά σε μια επανα-
στατική κατάσταση, είναι πολύ επικίνδυ-
νες: Δεν καταφέρνουν να κοροϊδέψουν
τον εχθρό ενώ παράλληλα απειλούν να
κοροϊδέψουν τις μάζες.

Η ΕΠΙΤΑΧΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΡΩΝ

Καθώς η φύση της τωρινής κυβέρνη-
σης οδηγεί προς την μια η την άλλη
δικτατορία, η εργατική τάξη χρειάζεται
επειγόντως να κτίσει μια αντιπροσωπευ-
τική δημοκρατική οργάνωση που θα καλύ-
πτει όλη την εργατική τάξη, δηλαδή,
σοβιετ (επιτροπές βάσης). Συνηθως
τα κόμματα, ακόμη και τα μεγάλα, περι-
λαμβάνουν μονό μια μειοψηφία του προ-
λεταριάτου. Αυτό θα παρέμενε μια αφη-
ρημένη δήλωση αν κανείς δεν έδειχνε πως
τέτοιες επιτροπές μπορούν να δημιουργη-
θούν από τους αμέσους αγώνες, και πάνω
απ όλα από την ανάγκη των εργατών να
υπερασπίσουν τους εαυτούς τους εναντία
στην αντίδραση. Οι επιτροπές πρέπει
να είναι πλατιές, η οργάνωση τους να
αγκαλιάζει όλη την εργατική τάξη και
όχι μονό τη πρωτοπόρε ία της. Το ΡΚΡ-ΒΚ
αξιέπαινο για το ότι είδε την ανάγκη
και παροτρύνε την συγκρότηση των επί-
τροπων βάσης εργατών, φαντάρων και
ναυτών. Η πορεία των ΕΣΕΦΝ στην οποία
πήραν μέρος 40.000 διαδηλωτές στις
17 του Ιούνη, ήταν θαυμάσιο, αλλά
αυτοί ήταν μονό η πρωτοπόρε ία, δηλαδή
εργάτες, φαντάροι και ναύτες που θα
μπορούσαν να είναι μελή ενός επαναστα-
τικού κόμματος. Στις πραγματικές
επιτροπές πρέπει.να οργανωθεί πολύ
περισσότερος κόσμος που θαχει και μεγα-
λύτερη διαφορά στο επίπεδο συνειδητο-
ποίησης.

54



ΤΟχΕΝΙΑΙΟ - ΜΕΤΩΠΟ '··> ·- ;"· ' .">··" ' ' · ' '" · ·

— "·:·:-·Λ;':;'Η διάλυση του ΚΕΔ σαν μια ενιαία
δύναμη και οι σοβαρές απειλές της. αντί-
δρασης, θα κάμουν δυνατό και επιτακτικό.
το θέμα για ένα. ενιαίο αντιφασιστικό
μετωπο-σαν μεταβατικό στάδιο για σοβιετ.

Το πρόβλημα του ενιαίου μετωπου-
εκτος από τις βαθειες διαφορές ανάμεσα
στα πολιτικά κόμματα που το απαρτίζουν,
και τις αναπόφευκτες διαμάχες μεταξύ
τους-ειναι ριζωμένο στην ανάγκη υπερ-
ασπισπισης των οργανώσεων των εργατών
εναντία στην επίθεση της αντίδρασης.

"Στη συνέχιση του αγώνα για την
ανατροπή της διεθνούς αστικής τάξης"
έγραφε ο Λένιν στο έργο του, "Αριστε-
ρισμος, η παιδική αρρώστια του Κομμουνι-
σμού", "δεν είναι γελοία η προκαταβολι-
κή αποκήρυξη κάθε αλλαγής πορείας, η,
η μη εκμεταλευση της σύγκρουσης των
συμφερόντων (έστω και προσωρινά) μετα-
ξύ των εχθρών μας,' η η αποκήρυξη
κάθε συμφιλίωσης και συμβιβασμού με
πιθανούς συμμάχους (ακόμη κι αν αυτοί
είναι προσωρινοί, αναξιόπιστοι η υπό
ορούς). Είναι η αναγκαιότητα, η από-
λυτη αναγκαιότητα για το Κομμουνιστι-
κό Κόμμα, που είναι η πρωτοπόρε ία του
προλεταριάτου, το συνειδητό αυτό
κομμάτι της τάξης, να καταφεύγει στην
προσωρινή αλλαγή πορείας, να συμφιλιώ-
νεται και να συμβιβάζεται με τις δια-
φορές οργανώσεις εργατών και με τους
μικροκτηματιες. Είναι ολοκληρωτικά
θέμα γνώσης του τρόπου εφαρμογής αυτής
της τακτικής γι,α να "ανεβεί "-όχι να
χαμηλωσει-το γενικό επίπεδο της προ-
λεταριακής ταςικης συνείδησης, το
επαναστατικό πνεύμα και την ικανότη-
τα του αγώνα για την τελική ν ί κ η . "
(Ιθπίη, Ο ο ΐ ΐ β α ΐ β ά ΗΟΓ!<Ξ , Υ ο ΐ 31,
ρρ 7 0 - 7 4 ) .

Και ο Λευιν έδειξε στην πράξη πως
κανείς πρεπε, να ακολουθηση την γραμμή
του ενιαίου _ετωπου χωρίς να παρασυρθεί
σε συμβιβασμούς, χωρίς αρχές η σε δο-
γματικό σεκταοισμο. Ηκλασσικη δοκιμή
έγινε στις 25 Αυγούστου 1917 όταν ο
στρατηγός Κοονιλοφ, αρχηγός των ενόπλων
δυνάμεων του ρωσσικου στρατού, οδήγησε
τον στρατό του εναντία στην Πετρούπολη
με σκοπό να τσακίσει την κυβέρνηση
Κερενσκυ, τα αοβιετ και όλα τα κομμα-
τα-οχι μονό τους επαναστάτες Μπολσεβί-
κους αλλά και τους ρεφορμιστες Μενσε-
βικους και τους δήθεν επαναστάτες
σοσιαλιστές, το Μπολσεβικικο κόμμα
δεν ήταν ολότελα νόμιμο και η κυβέρνη-
ση Κερενσκυ το καταπίεζε και το κατα-
δίωκε. Συκο^αντουσαν τους αρχηγούς
του σαν γερμανούς πράκτορες. Αλλα
οι Μπολσεβίκοι δεν δίστασαν να σχημα-
τίσουν μια πρακτική 'συμμαχια με τους
διώκτες και συκοφάντες τους-Κερενσκυ
Τσερετελι και. Σια-για να χτυπήσουν
τον Κορνιλοφ,

Τα γραπτά του Λένιν αυτής της
κρίσιμης περιόδου είναι κατά πολύ
τα πιο ξεκάθαρα και δυναμικά. Σ ένα
γράμμα προς την Κεντρική Επιτροπή των
Μπολσεβίκων έγραφε: " Η στάση του
Κορνιλωφ είναι, η πιο απροσδόκητη
(απροσδόκητη αε μια τέτοια σ τ ι γ μ ή και

φάση) και μ,,-χ. ολότελα α π ί σ τ ε υ τ η στροφή

απα'ιτει αναθεωριση και αλλαγή τακτικής.:
Κι όπως με κάθε αναθεώρηση θα πρέπει
να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, για
την δαφυλαξη των αρχών μας. Δεν θα
πρέπει να υπάρξει απόκρυψη των θεμε-
λιωδών διαφωνιών, μείωση της κριτικής
της θέσης του προσωρινού συμμάχου
ούτε και κάλυψη των διαφορών μας.

Ακόμη και τώρα δεν θα πρέπει να
υποστηρίξουμε την κυβέρνηση Κερενσκυ.
Αυτό είναι αντίθετο με τις αρχές μας.
Πιθανόν να διαρωτηθουμε: Λεν θα κατα-
πολεμήσουμε τον Κορνιλοφ; Φυσικά,
αυτό είναι επιτακτικό μας καθήκον.
Αλλα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ
υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή....

"Θα πολεμήσουμε., ήδη καταπολεμού-
με τον Κορνιλωφ, όπως τον πολεμούνε
και τα στρατεύματα του Κερνσκυ, αλλά
δεν υποστηριζρυμε τον Κερενσκυ. Αντι-
θέτως, εκθέτουμε τις αδυναμίες του.
Εκεί βρίσκεται η διαφορά. Είναι μάλλον
μια λεπτή διαφορά, αλλά είναι εξαιρετι-
κά σημαντικό ότι δεν πρέπει να την
ξεχνούμε".

Από τι λοιπόν απαρτίζεται η αλλα-
γή τακτικής των Μπολσεβίκων που επέ-
φερε η στάση του Κορνιλωφ;

"Αλλάζουμε τη μορφή της πάλης
μας εναντία στον Κερενσκυ. Χωρίς να
χαλαρώνουμε καθόλου την εχθρότητα
μας εναντίον του, χωρίς να ανακαλούμε
ούτε μια λέξη απ όσα του έχουμε κατη-
γορήσει, χωρίς να απαρνιούμαστε την
αποστολή μας που είναι η ανατροπητου,
πρέπει να παίρνουμε υπ όψιν μας την
σημερινή κατάσταση. Δεν θα ανατρέψου-
με τον Κερενσκυ προς το παρόν. Θα αντι-
μετωπίσουμε το έργο καταπολέμησης του
με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή θα υποδη-
ξουμε στον κόσμο που μάχεται τον Κορνι-
λωφ, τις αδυναμίες και αμφι ταλάντευσε ι ς
του Κερενσκυ. Αυτό έχει γ ί ν ε ι και στο
παρελθόν. Τώρα όμως, έχει γ ί ν ε ι ο πιο
σημαντικός τρόπος μάχης, και σ αυτόν
ακριβώς το τρόπο συνίσταται η αλλαγή."

Η αλλαγή της τακτικής των Μπολσε-
βίκων στη στάση του Κορνιλωφ εκφράστη-
κε με την τοποθέτηση στο κέντρο της
κομματικής αγκιτατσιας ενός αριθμού
από μερικά αιτήματα που θα απαιτούνταν
από τον Κερενσκυ: η σύλληψη του Μι-
λιουκοφ, ο οπλισμός των εργατών της
Πετρρυπολης, η επιστροφή στην Πετρού-
πολη των στρατευμάτων της Κροστανδης,
Βαιμποργκ και Χελσινγκφορς, η διάλυση
της Δουμας, η σύλληψη του Ροντζιανκο,
η νομιμοποίηση της μεταβίβασης των
αγροκτημάτων στους γεωργούς, η. συγκρό-
τηση ελέγχου των σιτηρών και εργοστασί-
ων από τους εργάτες κλπ. Πρέπει να
παρουσιάσουμε αυτά τα αιτήματα όχι μονό
στον Κερενσκυ, όχι τόσο στον Κερενσκυ,
όσο στους εργάτες, φαντάρους και αγρότες
που έχουν συνεπαρθεί από την πορεία
της πάλης εναντία στον Κορνιλωφ.

Πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τον ενθουσια-
σμό τους, να τους ενθαρυνουμε στην πά-
ταξη των στρατηγών και αξιωματικών που
εκδηλώθηκαν υπέρ του Κορνιλωφ, να
τους παροτρύνουμε να απαιτήσουν την
άμεση παράδοση της γης στους εργάτες,
να τους υποδείξουμε ότι ειναιαπαραιτη-
τη η σύλληψη του Ροντζιανκο, η διάλυση
της Δουμας, το κλείσιμο της εφημερίδας
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έντονα ότι ρ κέντρικοςνσκοπος δεν πρέ-
πει να παραβλεφτεί, ουΐε για μια στιγμή:
η κατάληψη της εξουσίας από το προλετα-
ριάτο. ·"· '··: ·"'..·,.

"θα ήταν σφάλμα να σκεφτούμε ότι
έχουμε απομακρυνθεί από το έργο της
κατάληψης της εξουσίας από το προλετα-
ριάτο. Οχι. Εχουμε φτάσει πολύ κοντά
στο σκοπό μας, όχι κατ ευθείαν, αλλά
πλαγίως. Αυτή τη στιγμή πρέπει να
κάνουμε την εκστρατεία μας εναντία στον
Κερενσκυ, όχι τόσο άμεσα, όσο έμμεσα,
δηλαδή, απαιτώντας όλο και περισσότερη
δράση και πραγματικά επαναστατικό πόλε-
μο κατά του Κορνιλωφ. Η εξέλιξη αυτού
και μονό του πολέμου, μπορεί να μας
οδηγήσει στην εξουσία, αλλά πρέπει να
το αναφέρουμε όσο το δυνατό λιγωτερο
στην προπαγάνδα μας. .. (Ι,βηΐη, Οοΐΐβοτ,βά
ΝοΓίίδ, νοί 25, ρρ 285-9)

Και έτσι, αντιμετωπίζοντας την
απειλή του Κορνιλωφ, οργανώθηκαν παντού
επιτροπές για την επαναστατική άμυνα
στις οποίες οι Μπολσεβίκοι μπήκαν σαν
μειοψηφία. Αυτό δεν εμπόδισε τους Μπολ-
σεβίκους που ήταν οι πιο συνεπείς να
αναλάβουν ηγετικό ρολό.

Το ενιαίο μέτωπο εναντία στον
Κορνιλωφ έδωσε νέα ζωή στα σοβιετ που
είχαν περιπέσει σε αδράνεια κάτω από
την ηγεσία των Μενσεβικων και Σοσιαλι-
στων επαναστατών. Μετά τον Ιούλη
ιδιαίτερα, όταν άρχισε η μαζική κατα-
δίωξη των Μπολσεβίκων.

Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα
σε μια επαναστατική κατάσταση το
ενιαίο μέτωπο είναι δυνατό να οδηγήσει
στην συγκρότηση των σοβιετ. Ο Τροτσκυ
το έθεσε πολύ ξεκάθαρα..."ακριβώς
όπως το εργατικό συνδικάτο είναι η πιο
στοιχειώδης μορφή ενιαίου μετώπου στην
οικονομική πάλη, έτσι τα σοβιετ είναι
η πιο ολοκληρωμένη μορφή ενιαίου μετώ-
που στις συνθήκες που το προλεταριάτο
μπαίνει στη φάση για την κατάληψη εξου-
σίας" (Ι,. ΤΓοΐεΙίΥ, ΡβΒοίΒΐη, 5ΐ3.1ίη±ΞΓη
Άηά τ,ΐΐθ υηΐτ,βά ΕΤοηί:, Ιηΐβπιβίΐοηβΐ
3οαί&1ί5ΐη, Αυ,̂ χιεΐ/εβρΐβιιώβΓ 1969)

Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε
προκαταβολικά τι ακριβώς μορφή, από
ποιες ακριβώς οργανώσεις θα συγκροτη-
θεί το ενιαίο μέτωπο στην Πορτογαλλια
Γρήγορες αλλαγές τακτικής συμπεριλαμβα-
νομένης και αυτής του ενιαίου μετώπου,
απαιτούνται σε μια πολύ γρήγορα μετα-
βαλομενη κατάσταση. Αλλα κανείς δεν
μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για
ένα πράγμα αν δεν μελετήσει την ιστο-
ρική πείρα του διεθνούς προλεταριάτου.
Ενα από τα βασικά προβλήματα που είναι
συνδεδεμένο και οδηγεί κατευθείαν στο
ενιαίο μέτωπο, είναι το θέμα οπλισμού
των εργατών, η οργάνωση πολιτοφυλακης
εργατών.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ

Οι εργάτες πρέπει να αυτοπροστα-
τευτουν. Στο βορρά υπάρχει ήδη η ανάγκη

για περιπολίες στους δρόμους, για την
υπεράσπιση·των κέντρων.της.εργατικής
τάξης

:
"άπο'τις επιθέσεις των αντιδραστι-

κών. ΤΟ'ΐδΐΌ θα χρειαστεί να γίνει επί-
σης στη Λισσαβωνα και στη Σετουμπαλ..
Γιατί δεν απαιτείται από τις διευθύνσεις
των εργοστασίων να δοθεί απαλλαγή εργα-
σίας με αποδοχές σε εργάτες που θα περί- .
πολουν στους δρόμους;

Ταυτόχρονα με την συγκρότηση της
πολιτοφυλακης εργατών, πρέπει να συνεχι-
στεί η προπαγναδα για τον γ.ενικο οπλισμό
των επαναστατών εργατών. Είναι επίσης
αδύνατη η συνύπαρξη της πολιτοφυλακης
εργατών και του τακτικού στρατού για
πολύ χρόνο. Ετσι πρέπει να απαιτηθεί
η συγχώνευση των δυο σωμάτων. Αυτό συνε-
πάγεται ότι όλοι οι αξιωματικοί θα εκλέ-
γονται στις ένοπλες δυνάμεις, ότι οι
εκλογές στις επιτροπές των (ρανταρων θα
γίνονται δημοκρατικά σε κάθε μονάδα,
και συνολικά σε ολόκληρη τη χωρά, και
έτσι οι αντιπρόσωποι των φαντάρων θα
συμμετέχουν στο εθνικό συμβούλιο.
Καθώς το προλεταριάτο δεν μπορεί να κατα-
λάβει την κρατική εξουσία δίχως όπλα, τα
συνθήματα "όπλα στους εργάτες" και "Συμ-
βουλια εργατών, φαντάρων και ναυτών"
είναι αδιάσπαστα δεμερα μαζί.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Οι επαναστάσεις πραγματικά ξεκινούν
σαν αυθόρμητες ενέργειες δίχως την κα-
θοδήγηση ενός κόμματος. Η Γαλλική επα-
νάσταση ξεκίνησε με την θυελλώδη έφοδο
της Βασϊτιλλης. Δεν είχε οργανωθεί από
κανένα. Υπήρχε κανένα κόμμα επικεφαλής
των επαναστατών; Οχ ι. Ακόμη και οι
μετέπειτα αρχηγοί των Ιακωβινων, για
παράδειγμα, ο Ροβεσπιέρος, δεν αντιταχτη-
καν στη μοναρχία ούτε και ήταν οργανωμέ-
νοι κομματικά. Η επανάσταση της 14ης
του Ιούλη 1789, ήταν μια αυθόρμητη ενε-
ργεία των μαζών.

Το ίδιο συνέβη και στις Ρωσσικες
επαναστάσεις του 1905 και του Φλεβάρη
1917. Η επανάσταση του 1905 ξεκίνησε
με την αιματηρή σύγκρουση ανάμεσα στον
Τσαρικό στρατό και την αστυνομία από
την μια και τους εργάτες, άντρες,
γυναίκες και παίδια οδηγημένοι από τον
παπα Γκαπον (αποδειγμένος Τσαρικός προ-
βοκατορας), από την άλλη. Ηταν οι
εργάτες οργανωμένοι από μια ξεκάθαρη
και αποφασισμένη ηγεσία με δίκη της
σοσιαλιστική γραμμή; Φυσικά όχι. Κου-
βαλώντας εικόνες πήγαν να εκλλιπαρησουν
τον αγαπημένο τους "πατερούλη"τον Τσάρο,
να τους γλυτωση από τους εκμεταλευτες
τους. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα στο δρόμο
της μεγάλης επανάστασης. Δώδεκα χρονιά
αργότερα, το Φλεβάρη του 1917, οι μάζες
έχοντας μεγαλύτερη πείρα και περισσοτέ-
ρους επαναστάτες ανάμεσα τους απ ότι στην
προηγουμένη επανάσταση, ξεσηκώθηκαν
πάλι αυθόρμητα. Κανένας ιστορικός δεν

είναι σε θέση να υποδείξει τον οργα-
νωτή της επανάστασης του Φλεβάρη, για
τον απλό λόγο ότι ήταν ανοργάνωτη.

Παρ όλα αυτά, οι επαναστάσεις αφού
ξεκινήσουν με ένα αυθόρμητο ξεσήκωμα
προχωρούν με διαφορετικό τρόπο. Στην
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ανοργάνωτες μάζες χωρίς καμία κομματική
καθοδήγηση, αλλά κάτω από την αποφασι-
στική ηγεσία του κόμματος των Ιακωβινων.
Αυτό το σημαντικό βήμα που απαιτο,υ,σε
ολοκληρωτικό αγώνα εναντία στον Τζιροντ,
θα ήταν αδύνατο να πραγματωθεί χωρίς
τη καθοδήγηση του κόμματος. Ο λαός
στο Παρίσι κατόρθωσε να ξεσηκωθεί
(αυθόρμητα και χωρίς ηγεσία) εναντία
στο βασιλιά μετά από καταπίεση δεκαετιών.

Αλλα στην πλειοψηφία του ο λαός ήταν
συντηρητικός και στερούνταν ιστορικής
πείρας και γνώσεις για να κάνει διαχω-
ρηση ανάμεσα σ αυτούς που ήθελαν να οδη-
γήσουν την επανάσταση στα άκρα και σ
αυτούς που προτιμούσαν να συμβιβαστούν
δυο η τρία χρονιά αργότερα. Η ιστορική
θέση απαιτούσε την τελειωτική μάχη και
την πάλη εναντία στις δυνάμεις του συμ-
βιβασμού, τους συμμάχους του χθες. Η
συνειδητή καθοδήγηση αυτής της εκστρα-
τείας δόθηκε από το κόμμα των Ιακωβινων
που έθεσε την ημερομηνία και οργάνωσε
την ανατροπή του Τζιροντ στις 10 Αυγού-
στου 1792 με την πιο παραμικρή λεπτο-
μέρεια. Παρόμοια, και η επανάσταση
του Οκτώβρη δεν ήταν μια αυθόρμητη ενε-
ργεία, αλλά ήταν μια οργανωμένη δράση
βασικά σ όλα τα σταδία της, συμπεριλα-
μβανομένης της ημερομηνίας, από τους
Μπολσεβίκους. Σ όλο το διάστημα των
ελιγμών της επανάστασης από το Φλεβάρη
ως τον Οκτώβρη, οι διαδηλώσεις του
Απρίλη και Ιούνη, οι μέρες του Ιούλη και
η τακτική υποχώρηση που επακολούθησε,
η απόκρουση του πραξικοπήματος του Κορνι-
λωφ-εφερε τους εργάτες και τους φαντάρους
σε στενωτερη επαφή κάτω από την επιρροή
και καθοδήγηση του Κόμματος των Μπολσε-
βίκων. Αυτό το κόμμα ήταν απαραίτητο
για το ανέβασμα της επανάστασης από την
αρχική της φάση στην τελική της νίκη.

Ο αυθορμητισμός είναι αναπόφευκτα
ανώμαλος κι άνισος και ενώ όλες οι επα-
ναστάσεις στην ιστορία άρχισαν αυθόρμη-
τα, καμία δεν τελείωσε με τον ίδιο τρόπο.

Για να είναι σε θέση η εργατική
τάξη να καταλάβει και να διατηρήσει την

εξουσία χρειάζεται ένα επαναστατικό, εργατι-
κό κόμμα.

Αυτό δεν πάει να πει ότι μια επανά-
σταση, μια ανατροπή του καθεστώτος δεν
ειναιεφικτη χωρίς την ηγεσία ενός επα-
ναστατικού κόμματος. Αυτό το αποδείχνει
ολοκάθαρα το πραξικόπημα της 25ης του
Απρίλη. Το γκρέμισμα του παλιού καθε-
στώτος μπορεί να γίνει και χωρίς την
ύπαρξη ενός κόμματος.

Ούτε υπάρχει κάτι το μαγικό σε τέ-
τοια κόμματα. Τα παραδοσιακά κόμματα
της εργατικής τάξης, οι "σοσιαλδημοκράτες"
και οι "κομμουνιστές", εδώ και δεκαετίες
έχουν αναλάβει τον ρολό της τροχοπέδης
και όχι του κινητήρα στην πορεία για την
σοσιαλιστική επανάσταση. "Το προλεταριά-
το μπορεί να ανεχθη για πολύ καιοο μια
κομματική αρχηγία που έχει ήδη υποστεί
ένα ολικό εσωτερικό εκφυλισμό", έγραφε
κάποτε ο Τροτσκυ,"αλλά που δεν είχε
όμως την ευκαιρία να εκδηλώσει αυτόν

τον εκφυλισμό στο κέντρο μεγάλων γεγονό-
των . Μια ισχυρή ιστορική δονιση είναι
απαραίτητη για την ξεκάθαρη αποκάλυψη
της αντίφασης.". * .

Αυτή η δόνηση μπορεί να δημιουργή-
σει αμφιβολίες γύρω από όλη την ιδέα
του επαναστατικού κόμματος.. Μπορεί να
υποτεθη ότι υπάρχουν πολλά υποκατάστατα,
είτε αριστεροί αξιωματικοί, είτε αυθόρμη-
τη δράση -της εργατικής τάξης, είτε κάτι
άλλο. Αλλα τίποτα δεν μπορεί να υπο-
καταστήσει το κόμμα. Πολλά είδη μη κομ-
ματικών οργανώσεων μπορούν να παίξουν
ένα ρολό στην επαναστατικηπορεια, και

ειδικά ο ρόλος των επίτροπων βάσης των
εργατών είναι αναντικατάστατος, αλλά
δίχως τον επαναστατικό κόμμα των εργα-
τών, η εργατική τάξη μονή της δεν μπορεί
να κυβερνήσει.

Ενα επαναστατικό κόμμα διαφέρει
από τα ρεφορμιστικά κόμματα, όχι μονό
στην πολιτική του γραμμή, αλλά και στη
φύση του. Τα ρεφορμιστικά κόμματα υποκα^
θιστουν πάντοτε την τάξη: Ψηφησε μας
και θα κάνουμε αυτό και το άλλο για σέ-
να, είναι σχεδόν η μόνιμη πολιτική τους.
Στην περίπτωση των σοσιαλδημοκρατικών
κομμάτων μάλιστα, αυτό είναι το μονό
πολιτικό καθήκον για τους οπαδούς τους
σε "κανονικε·ς" συνθήκες.

Υπάρχει επίσης, και αυτό που ονο-
μάζεται επαναστατικός υποκαταστατισμος.'
Κλασσικό παράδειγμα είναι ο Μπλανκισμος.
Στις 12 του Μάη 1839 ο Μπλανκι ωδηγησε
τους 1200 οπλισμένους οπαδούς του στους
δρόμους του Παρισιού για να ανατρέψουν
την μοναρχία. Η προκήρυξη του ήταν:

"Οπλα στους πολίτες"
"Σημανε η κρίσιμη ώρα για τους
καταπιεστές..."
"Η προσωρινή κυβέρνηση διάλεξε
στρατιωτικούς ηγέτες για να κατευ-
θύνουν τον αγώνα.
Αυτοί προέρχονται από τις τάξεις

σας, ακολουθείστε τους. Θα σας οδηγή-
σουν στη νίκη.

"Εμπρός. Ζήτω η Δημοκρατία."
Το πραξικόπημα αρχικά πέτυχε.

Είχε προετοιμαστεί καλά από τακτικής
πλευράς. Σπουδαια κυβερνητικά κτίρια
καταλήφθηκαν. .Η όλη όμως επιχείρηση
είχε προπαρασκευαστεί με την πιο μεγά-
λη μυστικότητα, χωρίς καμία πολιτική
προετοιμασία. Η μεγάλη μάζα του Παρι-
σινού εργατικού πληθυσμού δεν γνώριζε
τίποτα για το σχέδιο του Μπλανκι. Δεν
γνώριζαν τίποτα Όχι μονό για το τακτι-

κό σχέδιο που έπρεπε να παραμείνει απορρη
το, αλλά και για τους πολιτικούς και
κοινωνικούς σκοπούς του κινήματος. Ετσι
παράμεινε αδρανής. Η κυβέρνηση κινητο-
ποιήθηκε, έφερε μέσα έμπιστα· στρατεύμα-
τα, και η εξέγερση συντρίφτηκε.

Αυτό δεν συνέβη γιατί οι Παρισινοί

εργάτες του καιρού εκείνου ήταν ανίκα-
νοι να αναλάβουν επαναστατική δράση.
Ακριβώς το αντίθετο. Το 1830, και πάλι
το 1848, ανάτρεψαν το καθεστώς. Αλλα
και στις δυο περιπτώσεις ήταν ο πολι-
τικός αναβρασμός μέσα στην τάξη τους
που οδήγησε στην εξέγερση.

Σημερα, όλοι μιλούν τουλάχιστον
στην θεωρία, για την αναγκαιότητα της
πολιτικής προετοιμασίας, ενώ στην

πραγματικότητα υποκαταστισμος επικρατεί
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ρξη τους. Οσο και να διαφέρουν στην
αποστολή τους αυτά τα κόμματα όμως,
συμφωνούν στο θέμα της πολιτικής παθη-
τικότητας της εργατικής ταξης-την υπο-
στηρηξη της στις εκλογές και την
συμμετοχή της στις καλοελεγχομενες δια-
δηλώσεις οργανωμένες από ψηλά.

Η αποκήρυξη όμως του υποκαταστα-
τισμου με κανένα τρόπο δεν οδηγεί στην
άρνηση της ανάγκης για την ύπαρξη του
επαναστατικού κόμματος της εργατικής
τάξης. Η εργατική τάξη είναι δημιού-
ργημα της καπιταλιστικής κοινωνίας.
Η συνείδηση της, η μαχητικότητα της
και η αντίληψη της είναι σαν αποτέλεσμα
εξαιρετικά άνιση. Η δραστηριοποίηση
της ακόμη και για περιορισμένους
αγώνες χρειάζεται οργάνωση. Για να
δράσει σαν τάξη για την πραγμάτωση
του πιο μεγάλου απ όλους τους σκοπούς
της, την κατάληψη της εξουσίας και την
ανασυγκρότηση της σοσιαλιστικής κοινω-
νίας, οι πιο συνειδητοί και γεμάτοι
πεποίθηση εργάτες πρέπει να συσπειρω-
θούν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί και
μελλοντικοί οδηγητές των συντρόφων
τους. Ενωμένοι, και κάτω από ευνοϊκές
συνθήκες μπορούν να πάρουν μαζί τους
όλες τις μάζες. Αυτή η ένωση των συ-
νειδητά ανεβασμεων εργατών είναι το
επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης.
Σε στιγμές κρίσης, οι εργάτες όπως και
τα αλλά τμήματα μιας κοινωνίας, αντα-
ποκρίνονται στο κάλεσμα μιας ηγεσίας.
Τα προβλήματα πρέπει να επιλύνονται
και θα λυθούν είτε με ένα προοδευτικό
είτε με αντιδραστικό τρόπο. Αν δεν
υπάρχει ένα επαναστατικό κόμμα που να
καθοδηγείται από τους πιο προοδευτικούς
εργάτες, οι μάζες της εργατικής τάξης
θα ακολουθήσουν η θα συμβιβαστούν με
κάποια άλλη ηγεσία. Το κενό πρέπει να
γεμίσει, και αν οι "ανεβασμένοι" εργά-
τες δεν έχουν συνοχή και πίστη στην
ικανότητα τους να ηγούνται, αν δεν
είναι σε θέση να δράσουν σαν κόμμα, τό-
τε το κενό πάντοτε γεμίζει από μια
δύναμη που βασίζεται πάνω στην απάθεια
και την σύγχυση.

Φυσικά, το επαναστατικό κόμμα
χρειάζεται παράδοση και θεωρία. Με
αλλά λογία τα μελή του πρέπει να
έχουν αφομοιώσει τα μαθήματα παλιών
αγώνων της εργατικής τάξης σε εθνική
και διεθνή κλίμακα. Για να δεθούν
τα στρώματα των συνειδητά ανεβασμένων
εργατών, αυτή η παράδοση πρεπει ως
ένα σημείο να διδαχτεί. Τι το εξαι-
ρετικό σ αυτή την περίπτωση όταν τα
μελή της αστικής τάξης, οι γραφειοκρά-
τες, οι αξιωματικοί του στρατού, οι
διευθυντές, οι δικηγόροι και οι λοιποί
υποβάλλονται σε μια εντατική εκπαιδευτι-
κή διαδικασία που είναι τόσο ιδεολογική
όσο και τεχνική; ΌΤ?·
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από τους συντρόφους εργάτες τόσα -η και
περισσοτερα-απο όσα μπορούν να τους δι- .-
δαξουν. Για να επαναλάβουμε, η αποστο- :
λη είναι η ηγεσία, και για να ηγηθεί
κανείς πρέπει να καταλαβαίνει αυτούς
που τον ακολουθούν. Η ηγεσία είναι
μια αμφίπλευρη διαδικασία.

Το ίδιο ισχύει και για τους ηγέτες
του κόμματος. Μονό αυτοί που πιστεύουν
σε ουτοπίες μπορούν να υποθέτουν ότι δεν.
χρειάζεται κομματική ηγεσία. Καθώς η
εργατική τάξη στο σύνολο της οδηγείται
από τα πιο συνειδητά και γεμάτα πεποί-
θηση μελή της, έτσι και μέσα στο κόμμα
αυτός ο διαχωρισμός είναι αναπόφευκτος.
Δουλεία της κομματικής ηγεσίας είναι η
γενίκευση της πείρας των μαχητικών μελών/
και η καθοδήγηση τους, όπως ακριβώς
αυτοί καθοδηγούν τους συντρόφους τους
εργάτες. Η ίδια αμφίπλευρη σχέση επι-
κρατεί και μέσα στο κόμμα.

Πολλοί αριστεροί βλέπουν το κόμμα
σαν υποκατάστατο της τάξης, και πάνω
απ όλα σαν το δάσκαλο της τάξης. Πολλοί
επίσης βλέπουν την ηγεσία του κόμματος
σαν το υποθηκοφυλακιο του δόγματος, της
θεωρίας, της οργανωτικής επιδεξιότητας
και γνώσης. Φυσικά, πρέπει να κατέχει
όλα αυτά μέχρις ένα βαθμό. Αλλα κυρίως
πρέπει να είναι ο πιο επιδεχτικος μαθη-
τής, η πιο ευαίσθητη ακοή και η πιο
στιβαρή θέληση.

Πολύ συχνά θεωρία και παράδοση
καταντούν άψυχο δόγμα. Και πραγματι-
κά, αυτό είναι αναπόφευκτο όταν δεν
δέχονται με τη ζωντανή πάλη, την δη-
μιουργικότητα και πρωτοβουλία της
εργατικής τάξης.

Πολλοί αναφέρονται αλλά λίγοι κα-
τανοούν την συνοπτική γνώμη του Εγκελς
όσο αφορά τον συσχετισμό θεωρίας και
πράξης: "Η θεωρία μας δεν είναι δόγμα,
αλλά οδηγός δράσης".

Ο Λένιν συχνά επαναλαμβάνε "Η θεω-
ρία φίλε μου, είναι γκρίζα, αλλά κατα-
πράσινο το αιώνιο δέντρο της ζωής".
Η ζωντανή πραγματικότητα είναι πάντοτε
πιο πλούσια σε εξελίξεις, πιθανότητες,
περίπλοκες, από κάθε θεωριτικη ιδέα η
πρόβλεψη και γι αυτό ο Λένιν χλεύαζε
αυτούς που μεταβαλαν τον Μαρξισμό σε
εικονολατρεια. "Η εικόνα είναι κάτι
που μπροστά του προσεύχεσαι, κανείς
τον σταυρό σου και προσκυνάς, αλλά μια
εικόνα δεν έχει καμία επιρροή πάνω στη
πρακτική ζωή και στη πρακτική εφαρμογή
της πολιτικής. (Ι,βηίη, Οοΐΐβοΐ,βθ ΜθΓΐ<5,
νοί. 30 ρ.356)

Μια επαναστατική ηγεσία χρειάζεται
δυο'πράγματα. Την κατανόηση του αγώνα ·στο
σύνολο του και την ικανότητα να προβάλλει
τα σωστά συνθήματα για κάθε στροφή, στην
πορεία των γεγονότων. Αυτά τα συνθήματα
δεν απορρέουν μονό από το πρόγραμμα του
κόμματος. Πρέπει να ταιριάζουν με τις
περιστάσεις, και πάνω απ όλα με τις δια-
θέσεις και τα αισθήματα των μαζών, ώστε
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να μπορέσουν να οδηγήσουν μπροστά τους
εργάτες.- Τα συνθήματα δενπρεπει να ,,·_..
ταιριάζουν μονό με την γενική κατεύθυνση
του επαναστατικού κινήματος, αλλά,και
με το επίπεδο συνειδητοποίησης των μαζών.
Μονό με την πρακτική εφαρμογή της γενικής
πολιτικής.γραμμής του .κόμματος γίνεται
φανερή η πραγματική της αξία.

Το κόμμα και η ηγεσία του πρέπει να
είναι σε συνεχή επαφή με τις μάζες. Η
μονή πραγματικά επαναστατική πολιτική
γραμμή ει.ναι εκείνη που είναι πίστη
στις αρχές της ανοικτής πολιτικής, που
αποφεύγει να καταφεύγει σε "κόλπα" για
να κοροϊδέψει τις μάζες.

Ετσι τα δημοσιεύματα του κόμματος
πρέπει να παίζουν πρωτεύοντα ρολό στην
κομματική δουλεία, με το να δίνουν στις
τοπικές επιτροπές, στα μελή του κόμματος
και στο πλήθος των οπαδών του μια ξεκά-
θαρη ιδέα της πολιτικής γραμμής του.
Αυτό συνέβη με τους Μπολσεβίκους. Στις
αρχές του Ιούλη 1917, το Μπολσεβικικο
κόμμα τύπωνε 41 εφημερίδες και περιοδικά,
27 στη ρωσσικη γλωσσά και τα υπόλοιπα
σε γλώσσες των διαφορών εθνικών μειονο-
τήτων (5στα Λατβικα, 2 στα Λιθουανικά,
2 στα Αρμενικά, 2 στα Εστονικα, 1 στα
Πολωνέζικα, 1 στα Γεωργιανά, 1 στα
Αζερμπαιστανικα). Απ αυτές οι 17 ήταν
καθημερινά έντυπα (17 στα ρωσσικα), 8
εφημερίδες κυκλοφορούσαν τρεις φορές την
εβδομάδα, 5 δυο φορές την εβδομάδα, 7
ήταν βδομαδιάτικες, 3 δεκαπενθήμερες
και 1 μηνιαία. Η διατυπωση-περιλαμβα-
νομενου και του γραπτού λογου-παιζει
πολύ σπουδαίο ρολό στην επαναστατική
πορεία. Σε καμία άλλη περίοδο της ζωής
του ο Λένιν δεν έγραφε περισσότερα
και καλύτερα απ ότι στο διάστημα μετα-
ξύ του Φλεβάρη και Οκτώβρη 1917.

Η απλή και μονό διατύπωση της σω-
στής κουβέντας δεν είναι διόλου αρκετό
για το επαναστατικό κόμμα. Το κόμμα
πρέπει να είναι ικανό να μεταρ:ρεπη
τα λογία σε πράξεις. Γι αυτό το λόγο
πρέπει να έχει βαθειες ρίζες μέσα στο
προλεταριάτο, πρέπει να είναι το κόμμα
των μαζών. Τέτοιο ήταν το Μπολσεβικικο
κόμμα. Τον Ιούλη του 1917 στην Πετρού-
πολη οι Μπολσεβίκοι ήταν 36.000 μελή
(Η Πετρούπολη είχε περίπου τον ίδιο
πληθυσμό με την σημερινή Λισσαβωνα)
Φυσικά καθώς το ΡΚΡ-ΒΚ στις 25 του
Απρίλη 1974 ήταν μονό μια πολύ μικρή
οργάνωση, δεν είναι καθόλου εύκολο
να γίνει μαζικό κόμμα, και ιδιαίτερα
όταν έχει να συναγωνιστεί όχι μονό με
το ΚΚΠ (και σε λιγότερο βαθμό με το
ΣΚ) μέσα στις εργατικές μάζες, αλλά
και με τις άλλες μικρές οργανώσεις της
άκρας αριστεράς (πάνω απ όλα τους Μα-
οϊκούς) . Παρόλα αυτά, κι εδώ η Μπολσε-
βικικη εμπειρία είναι αρκετά χρήσιμη.
Στους επαναστατικούς μήνες του 1917,
το Μπολσεβικικο κόμμα έκανε αλματώδη

πρόοδο. Για παράδειγμα, ένα στο
Σαρατοβ στις αρχές του Μάρτη είχε μονό
60 μελή, στο τέλος του Ιούλη έφτασε τις
3.000 μελή. Στο Κίεβο οι αντίστοιχοι
αριθμοί ήταν 200 και 4.000. Σ τη ν Αικα-
τερινουπολη 40 και 2.800, στη Μόσχα
600 και 15.000, στην Πετρούπολη 2.000
και 36.000.

Ασχετα αν είναι δύσκολο η εύκολο,
με τον ένα τρόπο η τον άλλο, η επιτυ-

χία της επανάστασης στην,νΠορτογαλλια. .:;
απαιτεί το κτίσιμο, ενός μαζικούςΕπανα- ....
στατικού Προλεταριακου'

;
ιΚομματος'ί3&,ϊ3Α, ·: ..

Το κτίσιμο του μαζικού κόμματος,
η χρήση της εφημερίδας του κομματος,σαν
κεντρικού οργανωτή, το φτιάξιμο του και
του καθενός από τα μελή του σε αγωνιστές
που επεμβαίνουν στην ταξική πάλη,
είναι αναπόσπαστα μέρη της οδήγησης
του προλεταριάτου στην τελική νίκη.
Πολιτική γραμμή και οργάνωση είναι
πάντοτε αδιαχώριστες.

Αντίθετα με τους σεχταριστες που
σφετερίζονται τον μανδύα της ηγεσίας
χωρίς να δίνουν καμία προσοχή στο τι
σκέφτονται οι εργάτες, πως αισθάνονται
και τι κάνουν, το επαναστατικό κόμμα
πάνω απ όλα πρέπει να ταυτίζεται με
τους αγωνιζόμενους εργάτες. Ο βασικός
ρόλος του κόμματος είναι να δώσει προο-
πτικές και σκοπούς στην επαναστατική
δραστηριότητα των μαζών που σε καιρό
ειρήνης η δραστηριότητα τους είναι
περιορισμένη αλλά που στις επαναστατι-
κές περιόδους βγαίνει, στο προσκήνιο.
(Ιβηχη, Οοΐΐβοΐ-βά ΜοΓίίΒ, Υοΐ.8 ρ. 56 3)

Οι εργάτες, ιδιαίτερα στις επανα-
στατικές μέρες, δείχνουν τις τρομερές
δημιουργικές ικανότητες που έχουν. Και
όπως είπε ο Λένιν "Οι οργανωτικές ικα-
νότητες του λαού, συγκεκριμένα του
προλεταριάτου αλλά και των αγροτών,
αποκαλύπτονται ένα εκατομμύριο φορές
πιο χτυπητά, ολοκληρωμένα και δημιουργι-
κά σε περιόδους επαναστατικού ανεμο-
στρόβιλου απ ότι σε περιόδους ήρεμης,-
αργής, ιστορικής εξέλιξης." (Ι,βηϊη,
Οοΐΐβοτ,βά ΜΟΓΪίΗ, νοί 10, ρ.259)

Μια νίκη της προλεταριακής επανά-
στασης στην Πορτογαλλια θα ανοίξει ένα
καινούργιο κεφαλαίο στην παγκοσμία
ιστορία. Ο αντιχτυπος που θα δημιουργή-
σει στην γειτονική Ισπανία θα είναι
αποφασιστικός. Ακόμη και πριν γκρεμι-
στεί ο φασισμός, η εργατική τάξη στην
Ισπανία δείχνει θαυμαστή μαχητικότητα.
Οι επίσημες στατιστικές για το 1974
μιλούν για 1196 εργατικές απεργίες
που αφορούσαν 669.861 εργάτες κι αυτά
είναι συντηριτικα στοιχεία δοσμένα
από την Ισπανική κυβέρνηση. Αν οι πο-
λυεθνικές εταιρίες χάσουν τα εργοστάσια
τους στην Πορτογαλλια, υπάρχουν πολύ
μεγάλες πιθανότητες ότι θα τα χάσουν
και στην Ισπανία.

Η Πορτογαλλια, ο πιο αδύνατος
κρίκος στην καπιταλιστική αλυσίδα της
Ευρώπης, μπορεί να γίνει ο καθελκυστηρας
της σοσιαλιστικής επανάστασης σ ολόκλη-
ρη την ήπειρο.

Αυτά που διακυβεύονται σήμερα στην
Πορτογαλλια είναι εξαιρετικά σοβαρά και
για την εργατική τάξη αλλά και για την
αστική τάξη, Το ΝΑΤΟ, η Σ ΙΑ, το ΜΙ6
(στρατιωτική υπηρεσία αντικατασκοπειας
της Αγγλίας στο εξωτερικό), η Κοινή
Αγορά, το Στειτ Ντιπάρτμεντ και το
Φορειν Οφις, οι Συντηρητικοί και οι
σοσιαλδημοκράτες αρχηγοί, όλοι αυτοί,
έχουν συνάψει ιερά συμμαχία για την

• υπεράσπιση της "δημοκρατίας". Το
διεθνές προλεταριάτο πρέπει να συσπειρω-
θεί πίσω από τους Πορτογαλλους αδελφούς
του. Για να μη γίνει η Πορτογαλλια μια
άλλη Χιλή. Για να φέρει ο αγώνας στο
αποκορύφωμα του την εργατική εξουσία
και τον Σοσιαλισμο.



ΙΥΜΜΗΡΟΜΑ
. Πολλά σημαντικά γεγονότα έχουν

συμβεί από τότε που γράφτηκε η αγγλική
έκδοση αυτού του περιοδικού. Γι αυτό,
προσθέτουμε ένα συμπλήρωμα ειδικά γραμ-
μένο για την Ελληνική έκδοση και δυο
άρθρα από εκδόσεις των "Διεθνών Σοσια-
λιστων".

Αυτά τα άρθρα δείχνουν ποσό καθαρά
και συγχρόνως τραγικά επιβεβαιώθηκε η
ανάλυση του περιοδικού στην πράξη. Κάθε
μέρα που περνάει δείχνει όλο και πιο
καθαρά την προδοσία του Σταλινισμου
και του ρεφορμισμου και τον αποπροσανα-
τολιστικό ρολό του Μαοισμου καθώς και
την τεραστία ανάγκη για. το κτίσιμο ενός
πραγματικά μαζικού, Επαναστατικού Κόμμα-
τος.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Εάν ένα μαζικό επαναστατικό κόμμα
είναι απαραίτητο για να οργανώσει και
να καθοδηγήσει την εργατική τάξη στην
εξουσία, άλλο τόσο είναι απαραίτητο
και για να χαλυβδωσει την προλεταριακή
εξουσία.

Βεβαία, η ιστορία μας έχει δείξει
μερικές περιπτώσεις που το προλεταριάτο
ήρθε στην εξουσία χωρίς τη βοήθεια ενός
μαζικού επαναστατικού κόμματος. Για
παράδειγμα στο Παρίσι το 1871 η Κομμού-
να επέζησε για δυομισυ μήνες, στην
Ουγκαρια το 1919 για τεσσεραμισυ μήνες,
στη Βαυαρία τον ίδιο χρόνο για λιγότερο
από ένα μήνα. Αλλοιμονο όμως, σ όλες
αυτές τις περιπτώσεις η ελλειφη ενός
μαζικού κόμματος οδήγησε πολύ γρήγορα
στην διάσπαση και την ήττα.

Ο λόγος είναι προφανής. Μετά την
καταλει.φη της εξουσίας από το προλετα-
ριάτο, η πίεση που δέχεται το καινού-
ργιο καθεστώς είναι τεραστία. Οικονο-
μικές δυσκολίες, μαζική αντιδραστική
προπαγάνδα, στρατιωτικοί εκβιασμοί,
όλα αυτά είναι μια δοκιμασία για τα
νεύρα μιας εργατικής τάξης που δεν
είναι συνηθισμένη ακόμα στο να κρατά
τα χαλινάρια της εξουσίας τόσο σφικτά
η τόσο χαλαρά, ανάλογα με το ποσό
χρειάζεται κάθε φορά.

Σημερα στη Πορτογαλλια το Ενωμένο;̂
Επαναστατικό Μέτωπο (ΕΜΕ) , οδήγησε στοίίί:
να φτιαχτε,ι το 5υν (Φαντάροι ενωμένοι

 :

νικήσουν). Στις 25 του Σεπτεμβρη, εγινεττ
στη Λισσαβωνα μια τεραστία διαδήλωση
που την οργάνωσε η Επαναστατική Αριστερα-·ΐ?
μέσα από το .5117:: Γύρω στους 15.000 '.'?':.·
φαντάρους και 100.000 εργάτες πήραν· -·

:
;.

;

μέρος στη διαδήλωση. Η διαδήλωση έφτα-
σε στο αποκορύφωμα της όταν δεκάδες -ν..·
χιλιάδες φαντάροι και εργάτες ξεκίνησαν
για τις στρατιωτικές φυλακές στο Τραφα-
ρια για να απαιτήσουν την απελευθέρωση
των δυο μελών του 3υν που είχαν συλληφθεί.

Οδοφράγματα στήθηκαν για να εμπο-
δίσουν τους λοκατζηδες σε περίπτωση που
τους έστελναν για να αποκαταστήσουν την
τάξη.

Από το 3υν ο δρόμος προς τα σοβιετ
είναι πιο εύκολος. Οπως έχει γραφτεί
παραπάνω, μέσα σε επαναστατικές συνθήκες
ένα ενωμένο μέτωπο μπορεί να οδηγήσει
στα σοβιετ. Αλλοιμονο όμως, το 5υν και
το ΕΜΕ δεν είναι σοβιετ. Επιτροπές
εργατών εκλεγμένες μέσα στα εργοστάσια
και συνδεδεμένες με το 3ΟΥ, ναι, αυτό
μπορεί να είναι σοβιετ. Με τη μαζική
δύναμη που έχει το 5υν και το ΕΜΕ και
με τη δεξιά που κάνει ότι μπορεί για να
προκαλέσει το προλεταριάτο, μπορεί να
γίνει μεγάλος πειρασμός το,αρχινισμα
της προλεταριακής επανάστασης χωρίς την
ύπαρξη των δυο βασικών οπλών για τη
κατάληψη της εξουσιας-α) Τα σοβιετ,
β) το μαζικό Επαναστατικό Κόμμα.
Η δεξιά θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για
να στραγγαλίσει το 3θν και το ΕΜΕ, θα
κάνει τ αδύνατα δυνατά για να προκαλέ-
σει μια μετωπική σύγκρουση προτού
φτιαχτούν τα σοβιετ και το μαζικό Επα-
ναστατικο Κόμμα.

Η δεξιά θα κάνει ότι μπορεί για
να παρασύρει την πρωτοπορία της εργα-
τικής τάξης σ ένα πρώιμο ξεσηκωμό.

Μια κυβέρνηση από το 3υν και το
ΕΜΕ που δεν καλύπτεται από σοβιετ,
που δεν καθοδηγείται από ένα μαζικό
Επαναστατικό Κόμμα, θα πέσει πολύ γρή-
γορα κάτω από τις αφάνταστες πιέσεις
που θα δέχεται.

Η ρωγμή που υπάρχει ανάμεσα στην
Επαναστατική Αριστερά μέσα στο Ενωμένο
Μέτωπο, ανάμεσα στο ΡΚΡ και τους κεντρι-
στες-ΜΕ3, Γ3Ρ, ΜΠΡ,ΟΠΕ, τότε, μπορεί >α
οδηγήσει σε μεγάλη αναταραχή. Η πλατιά
επιρροή του ΚΚΠ έξω από τον κύκλο επιρ-
ροής του Ενωμένου Μετώπου μπορεί σε
μεγάλο βαθμό να επηρεάσει ακόμη και τις
διαθέσεις των μαζών που καθοδηγούνται
από το ΕΜΕ μέσα από τον θετικό αγωγό
επιρροής, τα κεντριστικα κόμματα.

Είναι ζήτημα ζωής η θανάτου για
την Επανάσταση, το ΡΚΡ να γίνει·ένα
μαζικό Επαναστατικό Κόμμα γρήγορα.

Σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε συγκεντρω
ση, σε κάθε διαδήλωση το ΡΚΡ πρέπει να
στρατολογεί μαζικά. Η παράδοση των
Επαναστατικών Ταξιαρχιών, μιας 'καλοοργα-
νωμενης επαναστατικής οργάνωσης με παρά
πολλές ομοιότητες προς τα Μπλανκιστικα
πρότυπα οργάνωσης του περασμένου αιώνα,
δεν πρέπει να εμποδίσει αυτή την τόσο
κρίσιμη και τόσο απαραίτητη αναγκαιό-
τητα. Οι οργανώσεις Μπλανκιστικου
τύπου είχαν την αντίληψη του κόμματος
των συνωμοτών, οπού προγραματιζονταν



οι τεχνικ,ες λεπτομέρειες-του'ξεσηκωμα--
7τος.ν Βεβαία οι. αντικειμενικές'συνθηκες
^απαιτούν .από κάθε σοβαρή επαναστατική·:
Όργανωση να αφιερωθεί" και ορισμένος χρό-
νος για την προετειμασια του τεχνικού μ
ρους; της. επανάστασης. Αλλα αυτό πρέπει
να έρχεται .μονό σαν συμπλήρωμα της
πολιτικής οργάνωσης των μαζών.

"ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ" Νοέμβρης 1975

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΚ

Ο Κρις Χαρμαν γραφεί,:
Την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο,

η έκτη κυβέρνηση της Πορτογαλλιας είναι
ήδη αδύναμη και απομονωμένη όπως ήταν
και η πέμπτη κυβέρνηση. Φτιάχτηκε με
το σκοπό να ξαναδωση στη χωρά τη μορφή
της αστικής κυριαρχίας αλλά μέχρι τώρα
το μονό που κατάφερε είναι να επιδείνω-
ση την πολιτική κρίση. Οι προσπάθειες
της να ξαναεπιβαλη την αστική εξουσία
μέσα στον στρατό, στον τύπο και στη
βιομηχανία, είχαν το αποτέλεσμα να επι-
ταχυνθη η αυτόνομη οργάνωση των εργατών
και των φαντάρων.

Η έκτη κυβέρνηση άρχισε τις προσπά-
θειες της επιχειρώντας αρχικά την απο-
μάκρυνση αριστερών αΕιωματικων από θέσεις
κλειδιά στο στρατό, προσπαθώντας να κερδι-
ση τον ολοκληρωτικό έλεγχο των ενόπλων
δυνάμεων. Το μονό που πέτυχε ήταν να
δωση την ώθηση για τον σχηματισμό,- για
πρώτη φορά - ενός κινήματος των φαντάρων
λίγο η πολύ ανεξάρτητο από τους "προοδευτι-
κούς αξιωματικούς, το ΦΕΝ (Φαντάροι Ενω-
μένοι θα Νικήσουν). Η κυβέρνηση ανακάλυψε
ποσό αδύναμη είναι όταν έστειλε στρατό να
κλειση το ραδιοφωνικό σταθμό και το στα-
θμό της τηλεοράσεως στις 29 του Σεπτεμβρη.
Μέσα σε λίγες ώρες οι φαντάροι αδελφωνονταν
με τους εργάτες των σταθμών. Πραγματικά,
ήταν η μεσολάβηση των κομμαντος που μόλις
είχαν έρθει από την Αγκόλα που κατάφερε
να σταματήσει τον πιο αριστερό ραδιοσταθμό,
τον Ρενασενσα. Στα μέσα του Οκτώβρη,
γινόντουσαν συχνές κοινές συγκεντρώσεις
όλων των στρατιωτικών μονάδων της Λίσσαβω-
νας (εκτός από τεσσερεις) που αποτελούνταν
κυρίως από φαντάρους.

Ο Φαμπιαο, στην ηγεσία του στρατού,
αναγνώρισε το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονταν
όταν μεσολάβησε για να κάνη συμαντικες
υποχωρήσεις στην υπόθεση της κατάληψης
του στρατώνα βαρύ πυροβολικού (ΚΑ5Ρ) στο
Οπορτο, που είχε καθοδηγηθη από το ΦΕΝ -
αν και τώρα η στρατιωτική ηγεσία προσπαθεί
να παραβη τις υποσχέσεις του.

Ενώ η δεξιά προσπαθεί να επιβληθεί
ξανά, το ΚΚΠ απ την άλλη, δέχτηκε καμπόσα
χτυπήματα μέσα σ αυτό το μήνα.

Το ΚΚΠ μπλοκάρεται συνεχεία ανάμεσα
στην επιθυμία του να είναι στην κυβέρνηση
και να χρησιμοποιη τις θέσεις του για να
προωθη προρωσσικες, κρατικοκαπιταλιστικες
ρεφορμες, και, στην ανάγκη να διατήρηση
τη βάση .του στην εργατική τάξη. Οσο πιο
καλά τα κατάφερνε στην κυβέρνηση, τόσο
πιο πολύ γίνονταν υπεύθυνο για προκα-ιτα-
λιστικες (η προ-κρατικοκαπιταλιστικες)
τακτικές που αποξένωναν την εργατική τάξη.
Η επιτυχία του να κοντρολαρη εμεσσα την
πέμπτη προσωρινή κυβέρνηση μεσώ αξιωματι-
κών, είχε σαν αποτέλεσμα να απομονωθη και
από τους σοσιαλδημοκράτες αλλά και από την
εργατική τάξη.

Μέσα στην έκτη κυβέρνηση προσπάθησε
:
 . - , '

να λύση αυτό το πρόβλημα ακολουθώντας ; .:
;
··;

συγχρόνως δυο αντιφατικές τακτικές - εχοντςις

έχοντας μια θέση στην κυβέρνηση και ,
:
. :.—!.-

προσπαθώντας να τα φτιάξη με τη
δεξιά, και απ την άλλη, προσπαθώντας
να διατήρηση τη παρουσία του μέσα στην
εργατ,ικη τάξη και πηγαίνοντας εναντία
στην κυβέρνηση. (Π.χ. αφήνοντας την
παράταξη του "Πορτογαλλικο Δημοκρατικό
Κίνημα" (ΜΟΡ). μέσα στο Ενωμένο Επανα-
στατικό Μέτωπο (ΓΟΗ) καθώς και υποστηρί-
ζοντας μερικές απεργίες.

Αυτό σημαίνει πως δεν κατάφερε να
πειση τους αγωνιστές εργάτες που θυμού-
νται τις φορές που καταδίκαζε τους
αγώνες τους. Ούτε είναι ο στόχος
του ξεσπάσματος όλης της δυσαρέσκει-
ας που προέρχεται από την ανικανότη-
τα των καπιταλιστικών κυβερνήσεων
να κάνουν κάτι με την οικονομική και
κοινωνική κρίση, (όπως με την πέμπτη
κυβέρνηση, προπάντων στον παραδοσια-
κά αντικομμουνιστικό βορρά). Καθώς
μεγαλώνει η κρίση, η έκτη κυβέρνηση θα
χάνει υποστήριξη - και το μεγαλύτερο
κόμμα μέσα σ αυτήν το Σ.Κ. - και στη
Λισσαβωνα τουλάχιστον αυτό θα σημαίνει
μεγαλύτερη υποστήριξη του ΚΚΠ από τα
λιγωτερο πολιτικοποιημένα στρώματα
της εργατικής τάξης. Ολο και μεγαλύ-
τερα κομμάτια εργατών μπορεί να αρχί-
σουν να θυμούνται με νοσταλγία τον
"Βασκο", δηλ. την πέμπτη κυβέρνηση.
Ηδη η συμμαχία του ΣΚ και της Μαοϊκής
οργάνωσης (ΜΕΡΡ) που κέρδισε μια σειρά
από εκλογές σε σωματεία υπαλλήλων,
έχει παραλύσει από την αδυναμία της
.να ανταποκριθη στην οικονομική και
πολιτική κρίση. Εν αντιθέσει με το
ΚΚΠ που αισθάνονταν αρκετά δυνατό για
να υποστήριξη μια δήθεν εθνική απεργία
και διαδήλωση των εργατών μετάλλου
(σχετικά με το συμβόλαιο των μισθών),
κερδίζοντας στις εκλογές τεσσερεις
μέρες αργότερα (νικώντας την επαναστα-
τική αριστερά με 3-1).

Πάντως, η δυνατότητα του ΚΚΠ στις
μανούβρες είναι περιορισμένη, και
αυτές οι μανούβρες έχουν δημιουργήσει
μεγάλη δυσαρέσκεια ανάμεσα στα μελή
του.

Το πιο συμαντικο όριο είναι ότι
το ΚΚΠ δεν τολημησε να οργάνωση καμμια
μαζική ενεργεία σε αντίθεση με την δεξιά
στροφή της κυβέρνησης, ακόμη.και όταν
το απαιτούσε η κατάσταση. Δεν θα μπο-
ρούσε να μπη μέσα στο ΦΕΝ εξ αίτιας
της αναμυξης του με το στρώμα αξιωματι-
κών καριέρας. Θα μπορούσε να προσπα-
θηση μονό ανεπιτυχώς να φτιάξη κάτι
αντίστοιχο του ΦΕΝ, και τότε, πιο πετυχη-
μένα να διεεισδυση στο ΦΕΝ σε ορισμένες
περιοχές.

Ούτε θα μπορούσε να αντίδραση αμέσως
στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ελεγξη
το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Επί τρεις μέρες, όλο κι όλο που
έκανε το ΚΚΠ, ήταν να βγαζη προκυρηξεις
που έλεγαν πως "το ΚΚΠ μελετάει την κατά-
σταση", ενώ τα μελή του προσπαθούσαν να
σταματήσουν απεργίες και διαδηλώσεις.
Η Επαναστατική Αριστερά" η~ταν αναγκασμένη
να οργάνωση τις στάσεις μέσα στο στρατό
από μονή ;της, που έκαναν αυτές τις κατα-

λήψεις να μην είναι αποτελεσματικές και
να καλέσει τις διαδηλώσεις των εργατών
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Μονό .μετά μερικές μέρες φάνηκε να
καταλήγη σε μια απόφαση για το πως
θα έπρεπε να αντίδραση - να οργάνωση
ειρηνικές διαδηλώσεις στους στρατώνες,
μεσώ των επίτροπων γειτονίας που ήλεγχε,
υποστηρίζοντας,το κίνημα των φαντάρων,
αλλά 'συγχρόνως επαινώντας την πέμπτη
κυβέρνηση και φωνάζοντας "Οχι στον εμφύ-
λιο".

Σ αυτές τις διαδηλώσεις η ηγεσία του
ΚΚΠ προσπάθησε να κάνη διάκριση μεταξύ
απ τη μια "του προγράμματος της έκτης
κυβέρνησης" και "της προσωπικότητας του
πρωθυπουργού" και από την άλλη "τη στροφή
στα δεξιά" της κυβέρνησης. Αλλα αυτή η
διαφοροποίηση φάνηκε να μη σημαίνει και
πολλά πράγματα τουλάχιστον σ εκείνα από
τα μελή του που ξέρουν πως ο ίδιος ο
Αζεβεντο είναι υπεύθυνος για τις πιο
συμαντικες αποφάσεις της κυβέρνησης.

Υπάρχουν όλων των ειδών οι πληροφο-
ρίες για διαφωνίες μέσα στο Κόμμα. Είναι
φανερό πως η · ηγεσία είναι διαιρεμένη
στα τρία: Η δεξιά ομάδα του Πάτο με
αντιμετώπιση παρόμοια μ αυτή του Ιταλι-
κού ΚΚ και με την υποστήριξη της νεολαίας
του ΚΟμματος. Το κέντρο με τον Κουνιαλ,
και ένα αριστερό κομμάτι με εκφραστή του
ένα παλιό μέλος του Κόμματος τον Σερρα.

Πιο συμαντικο είναι το γεγονός πως
υπάρχει αρκετά μεγάλη δυσαρέσκεια ανάμε-
σα στα αγωνιστικά μελή του Κόμματος μέσα
στη βιομηχανία.

Σε μια συγκέντρωση εκατοντάδων στε-
λεχών του ΚΚΠ, αμέσως μετά την κατάληψη
των ραδιοσταθμών, ένας συμαντικος αριθμός
απεχώρησε. Σ αυτά τα μελή δεν είναι κα-
θαρό τι δεν πάει καλά με το κόμμα, αλλά
βλέπουν μια καθαρή ασυμφωνία ανάμεσα στα
λογία της ηγεσίας για την.επίθεση της δε-
ξιάς και στην τακτική της αντιμετώπισης
αυτής της επίθεσης.

Είναι εξ αίτιας της ανάγκης να κρα-
τηθούν αυτοί οι άνθρωποι στο κόμμα κα-
θώς και για να μπη πίεση στην κυβέρνηση
να παρη μέσα περ,ισσοτερα μελή του ΚΚΠ
(το ΚΚΠ μιλάει για την ανάγκη "περισσό-
τεροι αριστεροί στην κυβέρνηση" και
"περισσότεροι επαναστάτες στο Επαναστατι-
κό Συμβουλιο"), που οργάνωσε τις διαδηλώ-
σεις στους στρατώνες και τώρα επέτρεψε
στα συνδικάτα που ελέγχει να ξαναρχίσουν
τον οικονομικό αγώνα (προχώρησε τόσο
ώστε να φοβεριζη με γενική απεργία στο
Αλεντετζιο εάν δεν γίνουν γρήγορα οι
ανακατανομές της γης) .

Η επιθυμία του ΚΚΠ για περισσότερες
θέσεις στην κυβέρνηση μπορεί να συμπεση
με την ανάγκη της αστικής τάξης για
κερδισμα χρόνου, ενώ αναδιοργανώνονται
.και συγκεντρώνονται τα έμπιστα κομμάτια
του στρατού. Σ αιοτη τη περίπτωση το
αποτέλεσμα θα ήταν μια κυβέρνηση μεταξύ
της πέμπτης και της έκτης με λιγωτερο
φανερή κλίση προς τα δεξιά απ ότι η τω-
ρινή κυβέρνηση και με πρόσωπα της πέμπτης
κυβέρνησης. Δεν θα μπορούσε πάντως να

κράτηση πάνω από 2-3 μήνες.
Μέχρι τώρα, κάθε πολιτική κρίση

έχει δωση στην Επαναστατική Αριστερά
τις δυνατότητες να αντιμετώπιση τις

επιθέσεις" της δεξιάς και να κερδιση. /
κομμάτια της βάσης του ΚΚΠ. ' , Γ

;

Με .το ΦΕΝ, η Επαναστατική Αρ.ιστερα:
έκανε την εμφάνιση της σαν συμαντικό
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κομμάτι στην διεκδίκηση της εξουσίας. -

Το γεγονός ότι το ΚΚΠ αναγκάστηκε να
την ακολουθηση (αρχίζοντας με'την υπό-·
στήριξη την τελευταία στιγμή στην επα-
ναστατική διαδήλωση της 20ης του Αυγού-
στου, μέχρι και την αργοπορημένη υποστή-
ριξη του ΣΚ στο ΦΕΝ) είναι ένδειξη της
αυξανομένης δύναμης της.

Αλλα η Επαναστατική Αριστερά αντι-
μετωπίζει συμαντικα προβλήματα. Η
δύναμη της μέσα στο στρατό είναι
ακόμη πολύ μεγαλύτερη απ ότι μέσα στην
εργατική τάξη, εκτός από μερικά μεγάλα
εργοστάσια Λισναβε, Σετεναβε κλπ. Το
μονό μέρος οπού σχηματίστηκε κάτι που
πλησίαζε εμβρυακή κατάσταση πραγματικής
οργάνωσης εργατικής εξουσίας ήταν το
Σετουμπαλ (οπού είναι τα ναυπηγεία
της Σετεναβε) στις 29 του Σεπτεμβρη.

Ακόμα κι εκεί όμως, η επιτροπή
αγώνα που φτιάχτηκε με αντιπροσώπους
από όλα τα μεγάλα εργοστάσια και τους
στρατώνες, δεν μπόρεσε να ξεπεραση στις
περισσότερες περιπτώσεις την αντίδραση
για απεργίες που υποστηρίζονταν από το
ΚΚΠ.

Η επιρροή του ΚΚΠ στην εργατική
τάξη ελλατωνεται, αλλά όχι τόσο γρηγο-

 Χ

ρα όσο θα ηθελί. η Επαναστατική Αριστε-
ρά.

Αυτό αναγκαστικά θα εχη ένα βλαβερό
αποτέλεσμα μέσα στο στρατό. Οι μονάδες
του στρατού δεν μπορούν να μείνουν επ
αόριστον σ αυτήν την επαναστατική κατά-
σταση παρά εκτός και αν κερδίσουν
προστασία από τις οργανώσεις των εργα-
τών. Αυτός είναι ο λόγος που μέσα στον
τελευταίο μήνα έχουν αναπτυχτει περισσό-
τεροι σύνδεσμοι μεταξύ στρατιωτικών μο-
νάδων, εργατών και επίτροπων γειτονίας
απ ότι σ όλο το προηγούμενο διάστημα.
Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορεί να είναι η
εμβρυακή κατάσταση της εργατικής εξουσία·
Αλλα εφ όσον το ΚΚΠ διατηρεί κάποια
επίδραση στο εργατικό κίνημα , αυτοί οι ·
σύνδεσμοι μπορεί να έχουν το παράδοξο
αποτέλεσμα της υπονόμευσης της επαναστα-
τικοτητας στις στρατιωτικές μονάδες.
Σιγουρα το ΚΚΠ έχει καταλάβει πως μπορεί
να χρησιμοποίηση την επιρροή του σε
ορισμένες εργατικές επιτροπές σαν το
Τρωικό άλογο για να κερδιση επιρροή στο
στρατό.

Η Επαναστατική Αριστερά δεν είναι
αναγκασμένη να καθηση με σταυρωμένα
χεριά και να παρακολουθη μοιρολατρικά
να συμβαινη αυτό. -

.Το ΚΚΠ σε καμμια περίπτωση δεν ε-
λέγχει εντελώς το εργατικό κίνημα των
εργατών μετάλλου στη Λισσαβωνα. Οι
περισσότεροι από τους μίσους εργάτες
που ήταν έτοιμοι να ξεχυθούν στους
δρόμους φωνάζοντας ένα μίγμα από ρεφορμι-
στικά και επαναστατικά συνθήματα, δεν
αισθάνθηκαν την ανάγκη να ψηφίσουν το
ΚΚΠ η την Επαναστατική Αριστερά στις
εκλογές λίγες μέρες αργότερα. Σε μια
περιοχή οπού το ΚΚΠ είναι πολύ δυνατό

όπως τοΜπαρειρο, το ΡΚΡ μπορούσε να
κάνη συγκέντρωση και να μαζεψη τα

απ ότι η συγκέντρωση του ΚΚΠ την ίδια
μάλιστα νύχτα. Στο Σετουμπαλ η επιτρο-
πή αγώνα της επαναστατικής αριστεράς



κατόρθωσε να αναγκαση μια παράταξη του
ΚΚΓΓ να ματαίωση μια διαδήλωση με ρεφορμι-
στικά συνθήματα και να υποστήριξη μια
διαδήλωση με επαναστατικά συνθήματα
(π.χ. "Δικτατορία του Προλεταριάτου"
και κάτω).

Ακόμη"και του ΚΚΠ οι διαδηλώσεις
στους στρατώνες έχουν διπλό αποτέλεσματ
οι εργάτες μπορεί να ελλατωνουν την
επαναστατικοτητα των φαντάρων, αλλά
συγχρόνως ακούνε τους αριστερούς φαντά-
ρους να αποκυρηττουν τις τακτικές όλων
των κομμάτων που είναι στη κυβέρνηση
(ΚΚΠ κάιΣΚ). Καθώς η Επαναστατική Αρι-
στερά συνεχίζει να παιρνη πρωτοβουλίες
το ΚΚΠ .θα συνεχίσει να πολώνεται.

Πάντως, ο κίνδυνος είναι να μην
εκμεταλευτει την ευκαιρία αυτής της κα-
τάστασης όπως θαπρεπε η Επαναστατική
Αριστερά. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην
πολιτική των Μαοϊκών που είναι επιπλέον
οργανώσεις κάποιου μεγέθους και μέρος
των οποίων έχουν πέσει στην αγκαλιά της
δεξιάς με την ανάλυση τους για "σοσιαλ-
φασισμσ". (ΑΟΟ καιΜΚΡΡ). Ακόμη και
το ΓΕΟ τείνει να παρη μια ουδέτερη στά-
ση ανάμεσα στον "σοσιαλφασισμο" και
"φασισμό". Το ϋΌΡ δε, είναι μπλεγμένο
με τη θεωρία των σταδίων που το αναγκά-
ζει να υποστηρίζει το σύνθημα "Οχι στον
Εμφύλιο" και να μιλαη για το σχηματισμό
"Πατριωτικού Μετώπου".

Αλλα, ακόμη και ανάμεσα στα καλλι-
~τερα στοιχεία της Επαναστατικής Αριστε-
ράς όπως είναι το ΡΚΡ, υπάρχει η αδυναμία
να καταλάβουν την ανάγκη να οργανώνονται
πολιτικά οι εργάτες που σπανέ με το
ρεφορμισμο.

Η αντιμετώπιση γενικά ειυαι πως
αυτό που πρέπει να κάνη το κόμμα είναι
να ασχολείται με τεχνικά προβλήματα
όπως η οργάνωση της σύγκρουσης, ενώ η
λειτουργία των οργάνων γ ία,την εργατική
εξουσία μπορεί να αφέθη στα σώματα που
δεν ανηκ ουν στο κόμμα. Πρακτικά αυτό
σημαίνει πως το κόμμα αποτελείται από
ένα μικρό αριθμό, πολύ καλά εξασκημένων
στελεχών (με την στρατιωτική έννοια)
που δεν χρειάζεται να εισχώρηση σε κάθε
ένα κομμάτι της εργατικής τάξης.

Αυτή η αποφυγή στην έμφαση της
ανάγκης για το κτίσιμο της οργάνωσης
του κόμματος και της περιφερείας του,
είναι ίσως μια φυσιολογική αντίδραση
στην ωμή Σταλινικη αντίληψη του Κόμμα-
τος που έχουν το ΚΚΠ και οι Μαοϊκές
οργανώσεις (και η οποία οδηγεί τους
Μαοϊκούς να πιστεύουν πως το κόμμα
μπορεί να αντικαταστήσει την τάξη).
Αλλα πάντως, αυτή η αποφυγή στην
έμφαση της ανάγκης για το κτίσιμο της
οργάνωσης του κόμματος είναι πολύ
επικίνδυνη τώρα.

Στη Ρωσσια το 1905 ο Λένιν επέ-
μενε συνεχεία για την ανάγκη να τρα-
βηξη το Κόμμα μαζί του δεκάδες χιλιάδες
εργατών, να τραβηξη κοντά του κάθε ένα
εργάτη που κατά,κάποιο τρόπο είχε
επαναστατική αντιμετώπιση.-

Αντιλαμβάνονταν πως εάν δεν τους
κέρδιζε το επαναστατικό κόμμα και δεν
τους έδενε μαζί του σε κοινή δράση
σε μια κοινή οργάνωση, θα ήταν πολύ
εύκολο όλοι αυτοί να πέσουν πίσω πάλι,
μέσα στην τροχιά του ρεφρρμισμου η ακόμη
και της αντίδρασης.
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Θαπρεπέ να̂ πυροβολεϊ'τε επί τόπου αυτός
που ισχύρ,ιζετάι'̂ π'ώς̂ -δεν"υπάρχουν κατάλλη-
λοι ανθρωπρ'Κ'"\ Ο'ι ':ανθρωτιοι 'στη' Ρωσσια"
είναι λεγεων-ες.· Αυτό που έχουμε να
κάνουμε είναι να στρατολογήσουμε νέους
ανθρώπους, πιο πλατιά και θαραλλεα,
πιο θαραλλεα και πιο πλατιά και ξανά
πιο πλατιά και πιο θαρραλέα, χωρίς
να τους φοβόμαστε... Ας φεφορτοθουμε.
όλες τις παληες συνήθειες της ακινησίας,
του σεβασμού στην ιεραρχεια κλπ. Φτιάξτε
εκατοντάδες κύκλους γύρω από την εφημερί-
δα ανάμεσα στους νέους και ενθαρυνετε
τους να δουλέψουν σκληρά... Πρέπει, και
πολύ γρήγορα μάλιστα, να μαζεψσυμε κόσμο
με επαναστατική διάθεση και να τους βά-
λουμε να δουλέψουν. Μη φοβάστε την
έλλειψη εξάσκησης τους, μην τρέμετε μπρος
στην απειρία τους και στο επίπεδο ανά-
πτυξης τους. Πρώτα και κυρία, αν απο-
τυχετα στο να τους οργανώσετε και να τους
βάλετε.·να δουλέψουν, θα ακολουθήσουν
τους Μενσεβικους και τους Γκαπονιστες
και αυτή η απειρία τους θα κάνη πέντε
φορές μεγαλύτερο κακό. Κατά δεύτερο,
τα ίδια τα γεγονότα θα τους διδάξουν
τη γραμμή μας... Βρισκόμαστε σε ώρα
μα-χης- Είτε θα φτιάξετε νέες, φρεσκιες,
ενεργητικές οργανώσεις παντού για επα-
ναστατική δουλεία κάθε είδους, σε όλα
τα επίπεδα, η θα εξαφανιστείτε φορώντας
το μανδύα του "γραφειοκράτη της επιτροπής"

Αυτά τα λογία του έχουν άμεση
αναφορά στην Πορτογαλλια σήμερα.
Κάθε ένας που κινείται στα αριστερά και
δεν έχει κερδιθει από μια οργάνωση
όπως το ΡΚΡ, θα κατάληξη στην τροχιά
του ρεφορμισμου, του κεντρισμου η του
σεχταριστικού Μαοισμού, και θα δημιου-
ργηση τεραστία προβλήματα για τους επα-
ναστάτες στο μέλλον.

Τα παιγνίδια αυτών των οργανώσεων
μπορεί να είναι καταστροφικά ακόμη και
αν η στρατιωτική μπαλαντσα των δυνάμεων
δωση τη δυνατότητα για μια επιτυχή
σύγκρουση της Επανάστασης. Τα στοιχεία
του ρεφορμισμου, του Μαοισμού και του
κεντρισμου, μπορούν να καταστρέψουν τη
δουλεία των εργατικών συμβουλίων, να
παραλύσουν μια επαναστατική κυβέρνηση
και να ανοίξουν το δρόμο σε μια επίθεση
της δεξιάς (όπως στην Παρισινή Κομμούνα
η στο Ουγγαρέζικο Σοβιετ το 1919) .

Ο κίνδυνος μπορεί να αποφευχτει
μονό εάν η επαναστατική αριστερά, και
ειδικωτερα το ΡΚΡ αλλάξει σύντομα και
αποφασιστικά την προταιρεοτητα που
δίνει στο κτίσιμο του κόμματος. Για .
παράδειγμα, το γεγονός πως ούτε και
τώρα ακόμη βγάζουν εβδομαδιαία εφημερί-
δα (η "Ρεβολουσαο" βγαίνει πάνω κάτω
κάθε τρεις βδομάδες), σημαίνει πως δεν
μπαίνει πίεση στα μελή του να φέρουν
τις επαφές πιο κοντά στην οργάνωση. Δεν
έχουν κανένα οργανωτικό σύνδεσμο μ αυτούς
που κυμαίνονται μεταξύ του ΡΕΡ και των
ρεφορμιστων, των Μαοϊκών η των κεντριστών
και δεν έχουν αποφασίσει ακόμη να
οργανωθούν. Δεν έχουν τρόπο να εξηγή-
σουν την άποψη του κόμματος πάνω σε κα-
θημερινά γεγονότα, στον μεγάλο αριθμό
των εργατών που προσελκύονται από τις
ιδέες του ΦΕΝ η του Ενωμένου Επαναστα-
τικού Μετώπου. Δεν έχουν κανένα εύκολο
τρόπο να ανοίξουν διάλογο με τα δυσάρεστη-
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μένα μελή 'τουΚΚΠ η: έστω και με αυτούς
από τους Μάιοικόυς η ,τρυς, κεντριστες ,.
που έχουν αμφ,ΐ-βρ,λιες' γ ία τ,ή δράση των
οργανώσεων τους. .;

.'.. .Βεβαία, το κόμμα δεν χτίζεται με
το να διακυρηχτη σαν κόμμα η με το
•να προσπαθηση να αντισταθμιστή με την
ανάπτυξη του μαζικού αγώνα όπως πολλές
από τις Μαοϊκές ομάδες πιστεύουν.
Αλλα, μπορεί να κτίστη από μια οργάνωση
που δείχνει στην πράξη πως ξέρει τι
χρειάζεται να γινη από την εργατική
τάξη (όπως το .ΡΚΡ έχει, κάνει αρκετές
φορές ως τώρα), και επιμένει να δείχνει
στην εργατική τάξη ανοιχτά και καθαρά,
ξανά και ξανά, πως είναι σε θέση να το
κάνη αυτό γιατί υπάρχει σαν κόμμα γύρω
από ένα. συγκεκριμένο πρόγραμμα. (Κάτι
που το ΡΚΡ δεν το έχει κάνει αρκετά).

Η είσοδος στο δρόμο για την
σύγκρουση και τον εμφύλιο χωρίς ένα
μαζικό κόμμα, είναι το πιο επικίνδυνο
πράγμα για τους επαναστάτες.

Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφευχθη
η οπλισμένη σύγκρουση των τάξεων στην
Πορυογαλλια για παραπάνω από μερικούς
μήνες το πολυ-πολυ.

Γι αυτό, η αμμεση ανάγκη για την
Επαναστατική Αριστερά είναι να κτίση
την πολιτική οργανωτική δομή μέσα στην
εργατική τάξη μέχρι το επίπεδο των
οπλισμένων φαντάρων μέσα στο στρατό.
Η αποτυχία αυτού του σκοπού όχι μονό θα
καταδικαση σε ήττα την Πορτογαλλικη εργα-
τική τάξη, αλλά επίσης θα πεταξη και
την καλλίτερη ευκαιρία για την επανάστα-
ση στην Ευρώπη από το 1917.
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Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ

Την προηγουμένη βδομάδα το Πορτο-
γαλλικο επαναστατικό κίνημα δέχτηκε την
πρώτη μεγάλη του ήττα από την ανατροπή
του φασισμού.

Η βάση του μέσα στις στρατιωτικές
μονάδες της Λισσαβωνας έχει καταστραφη
και αριστεροί αξιωματικοί και στρατιώτες
βρίσκονται στη φυλακή. Η άρχουσα τάξη
έχει κερδίσει ξανά, λίγο η πολύ, τον
έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων.

Οι αρχηγοί του ΡΚΡ, ΜΕ5 και των
άλλων οργανώσεων της επαναστατικής
αριστεράς, κυνηγιούνται από τις αρχές.
Αλλα η ήττα αυτή δεν είναι καθοριστική
για την επανάσταση. Εχουν διαλυθεί
στρατιωτικές μονάδες, αλλά οι επιτροπές
των εργατών και τα συνδικάτα παραμένουν
όπως ήταν. Η δεξιά δεν αισθάνεται ακόμη
αρκετά δυνατή για να τα πειραξη.

Η καταστροφή δεν είναι όπως της
Χιλής. Η αντίδραση κέρδισε μια συμαντι-
κη μάχη αλλά η αντεπανασταση δεν θριάμ-
βευσε.

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΗΤΤΑ;

Μεγάλο μέρος της ευθύνης για την
ήττα πέφτει στην ηγεσία του ΚΚΠ που
ξεκίνησε την ανταρσία και μετά την
εγκατέλειψε στη μοίρα της.

Αξιωματικοί που βρισκόντουσαν
κοντά στο ΚΚΠ έκαναν αγκιτατσια ανάμε-
σα στους αλεξιπτωτιστές για να καταλά-
βουν τις βάσεις και τους σταθμούς του
ραδιοφώνου και τηλεοράσεως.

Η ηγεσία; του"·ΚΚΙΪ:
;
παραδεχτηκε':;;Γήν"

αναμυξη ,της όταν έγραψε ντΐως̂ η'
;
: "αριστερά."̂ ::

είχε υπολογίσει λαθώς̂ ίτη-δϋναμηΐτης;.:
 :
%;ί;Ε

Μονό μερικές, μέρες "αργοΐέραΓ'αρχισε, να''.'·-. ,';
κατηγορη την "άκρα αριστερα"ν V 'ν*:-' ~ ; -'.-,

;
:"

Το γεγονός πως υποστηριχτές του"-V '
ΚΚΠ στο στρατό έχουν συλληφθεί η κρύ-
βονται, ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Υ

Οι επαναστατικές οργανώσεις όπως .

το ΡΚΡ, ΜΕ5, ΙΟΙ φαίνεται πως δεν περί-

μεναν κάτι τέτοιο.

Εφ όσον όμως οι αλεξιπτωτιστές κινή-
θηκαν, δεν είχαν άλλη εκλογή από το να
τους υποστηρίξουν. Ηταν τότε που το
ΡΚΡ και το ΜΕ5 έβγαλαν μια κοινή ανα-
κοίνωση που έλεγε: "Εφτασε η ώρα να
δώσουμε ένα μάθημα στην μπουρζουαζια",
και το 1*01 κομμάτι της 4ης Διεθνούς·,
ανακοίνωσε: "Αυτή είναι η στιγμή ίιου
η επανάσταση και η αντεπανασταση αντι-
μετωπίζουν η μια την άλλη σε μια μάχη
χωρίς ανακωχή στα εργοστάσια, στις γει-
τονίες και στους στρατώνες".

Αλλα μέσα σε λίγες ώρες, η ηγεσία
του ΚΚΠ εγκατέλειψε τον αγώνα. Δεν
κάλεσε για απεργίες σε συμπαράσταση
των αλεξιπτωτιστών - αν και είχε καλέσει
για γενική απεργία δυο ωρών την προηγου-
μένη μέρα και είχε πετύχει - αλλά, έβγαλε
μια προκήρυξη που καλούσε τους εργάτες
να παραμείνουν ήρεμοι. Αφισε τους επα-
ναστάτες, κι αυτούς ακόμη τους δικούς
του αξιωματικούς, απομονωμένους να δε-
χτούν την επίθεση της δεξιάς.

Πριν έξη βδομάδες, γράψαμε στην
Πορτογαλλικη έκδοση του περιοδικού
"Η Πορτογαλλια στο δρόμο της ταξικη,ς
αναμετρισης", πως η αστική τάξη θα επι-
χείρηση να στραγγαλιση την επαναστατική
αριστερά, "θα την προκαλεση σε μάχη πριν
ακόμη δημιουργηθούν σοβιετ η μαζικό
επαναστατικό κόμμα. Η δεξιά θα κάνη ότι
περνάει από το χέρι της για να ξεγελαση
την πρωτοπόρε ία της εργατικής τάξης".

Το πέτυχε την Τρίτη της προηγουμένης
βδομάδας μεσώ του ΚΚΠ.

Τώρα αυτή η προδοσία φαίνεται να
ανταμείβεται, καθώς δεξιοί σαν τον Μελό
Αντουνες και τον Σοαρες ζητούν να μεινη
το ΚΚΠ στην κυβέρνηση, καθώς οι αριστεροί
αξιωματικοί βρίσκονται στη φυλακή και
οι ηγέτες της επαναστατικής αριστεράς
κρύβονται από την αστυνομία.

Αλλα η προδοσία του ΚΚΠ ήταν κάτι
που το περίμενε κανείς. Για να εξηγηθεί
η ήττα, είναι απαραίτητο να ξέρουμε γιατί
η Επαναστατική Αριστερά δεν μπορούσε να
αντίδραση σ αυτή τη προδοσία.

Η απάντηση βρίσκεται στην αδυναμία
των επαναστατών εκεί οπού μετράει^ μέσα
στην εργατική τάξη.

Η επαναστατική Αριστερά είχε κινητο-
ποιήσει χιλιάδες στρατιώτες για διαδη-
λώσεις μεσώ του κινήματος των φαντάρων
ΦΕΝ. Είχε κινητοποιήσει δεκάδες χιλιάδες
εργάτες από τα πιο συμαντικα κομμάτια
της βιομηχανίας, παρ όλη την αντίθεση
του ΚΚΠ.

Αλλα, άλλο είναι να διαδηλώνει μια
μειονότητα εργατών - έστω μια μεγάλη
μειονότητα - και εντελώς άλλο να πάρουν
το δρόμο της σύγκρουσης. Οι εργάτες
δεν θα ριψοκινδυνευσουν τη σύγκρουση
παρά μονό όταν ξέρουν ότι έχουν από πι-



σω τους, τουλάχιστον, την παθητική
συμπαράσταση της πλειονότητας της τάξης
τους. Χωρίς αυτό, ακόμα και οι καλλίτερα
οπλισμένοι φαντάροι θα διστάσουν στην
αντιμετώπιση του εχθρού.

Οπως έγραφε ο "Σοσιαλιστης Εργά-
της" πριν λίγες βδομάδες: "Η μεγαλύ-
τερη αδυναμία του επαναστατικού κινή-
ματος είναι η ανισότητα μεταξύ των
εργατών και των φαντάρων. Αυτή η ανι-
σότητα δεν μπορεί να συνεχιστή για

πάντα. Εάν οι εργάτες δεν φτάσουν το

επίπεδο των επαναστατών φαντάρων, υπάρχει
ο κίνδυνος το επίπεδο συνειδητοποίησης
και. δράσης -των φαντάρων να πεση στο
επίπεδο των εργατών...Οι φαντάροι θα
διστάσουν να βαδίσουν μονοί τους στην
κατάληψη της κρατικής εκούσιας...

"Στο Παρίσι το 1839 μια μειονότη-
τα μερικών χιλιάδων μπόρεσε να τιαρη την
εξουσία γιατί ο υπόλοιπος πληθυσμός ήταν
ανοργάνωτος. Αυτό δεν μπορεί να επανα-
ληφτη στη Λισσαβωνα. Το ΚΚΠ είναι καλά
ριζωμένο στην εργατική τάξη για να το
επιτρεψη αυτό".

Αν και πολλές από τις προϋποθέσεις
για τη σύγκρουση υπήρχαν στη Λισσαβωνα
την προηγουμένη βδομάδα, ελειτιε η πιο
συμαντικη. Δεν υπήρχε μαζικό επαναστα-
τικό κόμμα ικανό να αντιμετωπίσει τις
προδοσίες των ρεφορμιστων εκεί που
μετρούσε - σε κάθε κομμάτι κάθε εργοστα-
σίου. Ετσι, η ενθουσιαστική ενεργεία
της γενικής απεργίας τη Δευτέρα, μπό-
ρεσε να δωσπ την παθητικότητα της Τρίτης,
όταν δινόταν η πραγματική μάχη.

Η Επαναστατική Αριστερά είχε επιρροή
σε μερικές από τις πιο συμαντικες εργατι-
κές επιτροπές. Αλλα γενικά μέσα στην
τάξη, η επιρροή της ήταν πολύ μικρότερη
απ αυτή του ΚΚΠ.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ;

Η Επαναστατική Αριστερά δέχτηκε μια
σοβαρή ήττα αλλά ο αγώνας δεν τελείωσε.

Οι στρατιωτικές αρχές δεν αισθάνθηκαν.
αρκετά δυνατές για να χτηπησουν κατά μέ-
τωπο το κίνημα των εργατών μέσα στα εργο-
στάσια. Η αριστερά έχει νικηθεί αλλά δεν
έχει διαλυθεί.

Ιστορικά, έχουν υπάρξει πολύ χειρό-
τερες ήττες απ τις οποίες η εργατική τάξη
ανάρρωσε μέσα σε λίγους μήνες η και μέσα
σε λίγες βδομάδες. Τέτοια περίπτωση
ήταν μετά την αιματοχυσία στο Βερολίνο
τον Ιανουάριο το 1919 και στην Ισπανία
στην Αστουρια το 1934. Μπορούμε να πε-
ριμένουμε το ίδιο και στη Πορτογαλλια.

Η Πορτογαλλικη άρχουσα τάξη θα
χρησιμοποιηοτι τη νίκη της για να πέραση
εύκολα στις πλάτες της εργατικής τάξης
το βάρος της οικονομικής κρίσης. Οι
στρατηγοί ελπίζουν πως το ΚΚΠ θα πληρώ-
σει για τη θέση του στην κυβέρνηση πει-
θωντας τις εργατικές επιτροπές και τα
συνδικάτα να δεχτούν αυτό το βάρος.

Στην αρχή, οι εργάτες αποκαρδιω-
μενοι από την ήττα μπορεί να μην αντι-
δράσουν. Αλλα καθώς θα ανεβαίνουν οι
τιμές, θα κλείνουν τα εργοστάσια και
οι μισθοί δεν θα ανεβαίνουν, η δυσα-
ρέσκεια τους θα αρχίσει να φουντώνει.
Κάθε αύξηση του ενοικίου, κάθε έξωση,

κάθε κομμάτι γης που επιστρέφεται πίσω
στους μεγάλους γαιοκτήμονες, θα προσθε-
τέ ι σ αυτή τη δυσαρέσκεια τους.

Είναι πολύ πιθανό πως περισσότεροι
εργάτες παρά ποτέ θα πάρουν μέρος στον
οικονομικό αγώνα.

Οπως η επαναστάτρια Ρόζα Λουξεμπου-
ργκ σημείωνε πριν 70 χρονιά, σε κάθε
μεγάλη επανάσταση ο πολιτικός αγώνας
περνάει στον οικονομικό αγώνα και ο
οικονομικός αγώνας πλαταινει παραπάνω
τη βάση για τον πολιτικό αγώνα.

Μέσα από τον οικονομικό αγώνα η
Πορτογαλλικη εργατική τάξη θα επανάκτη-
ση τη δύναμη της. Εάν αυτό συμβεί ενώ
το ΚΚΠ είναι στη κυβέρνηση, οι δυνατότη-
τες που ανοίγονται για τους επαναστάτες
είναι τεράστιες - παρ όλη την καταπίεση.

Η πολιτική ηρεμία δεν πρόκειται
να κράτηση πολύ. Οι στρατηγοί και οι
πολιτικοί είναι πολύ διαιρεμένοι μεταξύ
τους.

Η συντηρητική δεξιά έχει ακόμη τη
δύναμη. Αλλα η άκρα δεξιά περιμένει,
ελπίζοντας να κερδιση τις θέσεις που
έχασε με την ανατροπή του φασισμού.
Ονειρεύεται να διάλυση εντελώς το εργα-
τικό κίνημα και να παρη πίσω τα εργοστά-
σια και τις τράπεζες που εθνικοποιήθηκαν
τον προηγούμενο Μάρτιο. Μια επίθεση της
άκρας δεξιάς εναντίον της τωρινής κυβέρνη-
σης είναι ακόμη πολύ πιθανή στους προσε-
χείς μήνες.

Η επαναστατική αριστερά μπορεί να
εκμεταλευτει αυτές τις διαιρέσεις μέσα
στην άρχουσα τάξη - εάν πρώτα χτίσει μια
μαζική βάση στα εργοστάσια.

Αλλα αυτό σημαίνει πως πρέπει να
παρη μέρος στον οικονομικό αγώνα πολύ

περισσότερο απ ότι στους προηγουμένους
μήνες. Υπάρχει μια τάση στο ΡΒΡ και
στις άλλες οργανώσεις της Επαναστατικής
Αριστεράς να λένε στους εργάτες πως δεν
φτάνει ο οικονομικός αγώνας, πως η πο-
λιτική είναι απαραίτητη, χωρίς όμως
να τους καθοδηγούν γύρω από τα οικονο-
μικά αιτήματα μέσα στα εργοστάσια.

Η Επαναστατική Αριστερά μπορεί να
ξεπεράσει την απομόνωση της και να
πλατύνει τη βάση της εάν τώρα ηγηθεί
στον αγώνα εναντία στα μετρά "λιτότη-
τας" της κυβέρνησης, προτείνοντας μορ-
φές αγώνα, ξεσκεπάζοντας την ρεφορμιστι-
κή προδοσία και δένοντας τον αγώνα για
ψωμί με τον αγώνα εναντία στην καταπί-
εση και τον κρατικό μηχανισμό.

Για να γινη αυτό αποτελεσματικά,
οι επαναστάτες θα πρέπει να μάθουν να
δουλεύουν και ανοιχτά, με νόμιμα μέσα,
παρ όλη την καταπίεση. Πρέπει να
αποφύγουν τον πειρασμό να μπλεχτούν σε
ένοπλη δράση απομονωμένοι από τις
μάζες και πρέπει να αρπάξουν κάθε ευκαιρία
για να συνδεθούν με του αγώνες των
εργατών - με νόμιμες παρατάξεις και
εφημερίδες, μέσα από τα εργατικά
συμβούλια, μέσα από τις εκλογές στα
συ νδικατά. \

Πάνω σ αυτή ·'τη βάση μπορούν να
αρχίσουν να κτίζουν το Κόμμα που η
έλλειψη του ήταν τόσο καθαρή στις 25
του Νοέμβρη. Αν μάθουν τα μαθήματα
από αυτή την ήττα σύντομα θα ξεπε-
ταχτούν και παλι.
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