Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ (του
Γελωτοποιού)
Στην Ιστορία της ανθρωπότητας οι γενοκτονίες είναι τόσο
συνηθισμένες που μοιάζει λες και
απευθείας απόγονοι των μυρμηγκιών.

οι

άνθρωποι

είναι

Απ’ τις πιο κοντινές (χωροχρονικά) γενοκτονίες, όπως εκείνες
των Αρμενίων και των Ποντίων ή το Ολοκαύτωμα των Εβραίων,
μέχρι τις πιο μακρινές, όπως την πλήρη εξάλειψη των Τασμανών
(δείτε παλιότερο κείμενο «Γενοκτονία!»), διαφαίνεται μια
δολοφονική μανία που δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο θηλαστικό
-με εξαίρεση τους κοινούς χιμπατζήδες.
Οι αιτίες κάθε γενοκτονίας, αν δούμε πίσω απ’ τις προφάσεις
και τις επιφάσεις, είναι πάντα οι ίδιες: Κυριαρχία και Κέρδος.
Η Θρησκεία, το Έθνος, η Φυλή είναι σαφώς ιδεολογήματα που
χρησίμευσαν (και χρησιμεύουν) ως παραπετάσματα ή ως λάβαρα,
για να πείθονται οι θύτες ότι πράττουν κάτι ορθό.
Ό,τι είναι Ιερό, κάθε δόγμα, οδηγεί αναπόφευκτα στην Εξόντωση
του Άλλου.
~~
Αν εξαιρέσουμε την τελευταία γενοκτονία, την παγκόσμια και
νεοφιλελεύθερη, υπάρχει μια άλλη (όχι τόσο γνωστή ούτε τόσο
προβεβλημένη) που κατέχει τα σκήπτρα της πιο αποτρόπαιης.
Είναι η γενοκτονία των Ινδιάνων της Αμερικής, των αυτόχθονων
κατοίκων της αμερικανικής ηπείρου, που εξολοθρεύτηκαν απ’ τον
«ανώτερο πολιτισμό» των Ευρωπαίων.
Το

μέγεθος

αυτής

είναι

εξωπραγματικό

συνεχίζεται στις μέρες μας.

και

η

γενοκτονία

~~{}~~
Οι Μεγάλες Αντίλλες (Κούβα, Ισπανιόλα, Τζαμάικα) είχαν 1,5
εκατομμύριο αυτόχθονες το 1492, όταν τους «ανακάλυψε» ο
Χριστόφορος Κολόμβος.
Το 1550 δεν είχε απομείνει ούτε ένας Ινδιάνος σ’ αυτά τα
νησιά.
Εξήντα χρόνια. Ενάμιση εκατομμύριο νεκροί και η εξαφάνιση ενός
πολιτισμού.
~~{}~~
Όταν οι Πορτογάλοι ανακάλυψαν τη Βραζιλία, το 1500,
υπολογίζεται ότι κατοικούσαν εκεί περίπου 3 εκατομμύρια
Ινδιάνοι.
Το 1950 δεν ήταν περισσότεροι από 150.000
Και καθώς η γενοκτονία συνεχίζεται, σήμερα δεν υπερβαίνουν
τους 100.000.
Σχεδόν τρία εκατομμύρια νεκροί.
~~
Κάθε «πρόοδος» του βιομηχανικού πολιτισμού ωθεί ολοένα τους
Ινδιάνους προς αφιλόξενες περιοχές, αν δεν τους εξοντώνει
απροκάλυπτα.
Το 1968 οι αρχές παραδέχτηκαν ότι υπάλληλοι της υποτιθέμενης
Υπηρεσίας Προστασίας των Ινδιάνων δωροδοκούνταν από εταιρείες
για να τους επιτρέπουν να πουλούν τις γαίες όπου κατοικούσαν
Ινδιάνοι.
Ή να κλείνουν τα μάτια όταν τους εξοντώνουν με τις πιο φριχτές
πρακτικές: Ομαδικές δολοφονίες με πυροβόλα, καταστροφή των
χωριών με δυναμίτιδα, δηλητηρίαση με αρσενικό και φυτοφάρμακα.
~~

Η νομολογία της Βραζιλίας για τους Ινδιάνους έχει ως βασικό
στόχο την «ενσωμάτωση τους στην εθνική κοινότητα».
Πώς το κάνει;
Το κεφάλαιο ΙΙ του Θεσμικού Πλαισίου αναφέρει: «Κάθε Ινδιάνος
που δεν έχει αφομοιωθεί βρίσκεται υπό την κηδεμονία του
κράτους και δεν τον προστατεύει το Σύνταγμα της Βραζιλίας».
Ο «αφομοιωμένος» Ινδιάνος δεν είναι πια Ινδιάνος, αφού
απαρνιέται την κουλτούρα του. Τοποθετείται στο πιο χαμηλό
επίπεδο της κοινωνικής κλίμακας. Αφομοίωση σημαίνει εξαθλίωση,
επαιτεία, αλκοολισμό, πορνεία.
Ο Ινδιάνος αυτός δεν έχει νομική υπόσταση ούτε στις σχέσεις
του με τους άλλους ούτε ως ιδιαίτερη οντότητα, και δεν μπορεί
να προβεί σε δικαιοπραξίες.
Το Θεσμικό Πλαίσιο δεν αναγνωρίζει στους Ινδιάνους το δικαίωμα
ιδιοκτησίας γης (την οποία κατέχει, ελέγχει και διαχειρίζεται
το Ομοσπονδιακό κράτος).
Τα άρθρα 34, 35 και 36 του τρίτου μέρους επιτρέπουν την
εκτόπιση ολόκληρων ιθαγενών πληθυσμών μ’ ένα απλό διάταγμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας, για λόγους όπως η «εθνική ασφάλεια»
και η «ανάπτυξη της περιοχής για λόγους εθνικού συμφέροντος».
Το άρθρο 60 του Θεσμικού πλαισίου κάνει λόγο για την «ψυχική
εξέλιξη» των Ινδιάνων!
~~{}~~
Οι Αυτοκρατορίες
Σύμφωνα με μελέτες του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ υπήρχαν
112.000.000 Ινδιάνοι στο Μεξικό πριν την άφιξη του Κορτές, το
1512.
120 χρόνια μετά δεν ήταν παραπάνω από 1.200.000!
Όχι, δεν διαβάσατε λάθος. Μιλάμε για την εξόντωση 110

εκατομυρίων ανθρώπων (που ήταν ψυχικά ανώριμοι).
Οι αυτοκρατορίες των Μάγια και των Ίνκας, που χρειάστηκαν
πολλούς αιώνες για να οικοδομηθούν,
καταστράφηκαν μέσα σε
είκοσι χρόνια (από τους αιμοσταγείς Αλβαράδο και Φρανθίσκο
Πιθάρο).
Στα εδάφη της αυτοκρατορίας των Αζτέκων, που ο πληθυσμός της
ανερχόταν σε 25 εκατομμύρια το 1519, μετά από τριάντα χρόνια
υπήρχαν μόνο 6 εκατομμύρια, ενώ στα τέλη του 16ου αιώνα
έφταναν το ένα εκατομμύριο.
Άλλα 24 εκατομμύρια νεκροί Ινδιάνοι.
~~
Η εξόντωση των Ινδιάνων συνεχίζεται και στις μέρες μας. Σφαγές
στην επαρχία Τσιάπας, στη Γουατεμάλα, στην Κολομβία, στο
Περού, στη Χιλή.
Οι Ινδιάνοι είναι θύματα των πολυεθνικών, του κρατικού στρατού
και των εμπόρων ναρκωτικών.
~~{}~~
Ηνωμένες Πολιτείες
Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι οι Ινδιάνοι που
κατοικούσαν στη Βόρεια Αμερική ανέρχονταν σε 10 έως 12
εκατομμύρια άτομα.
Το 1900 είχαν απομείνει μόλις 250.000
Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι η γιορτή της εξόντωσης 10
εκατομμυρίων ανθρώπων.
~~
Πέρα από τη μακροχρόνια και τραγική αλληλουχία σφαγών,
παραβιάσεων των συνθηκών και επιδημιών, στις οποίες οι
Ινδιάνοι δεν διέθεταν ανοσία, οι Ευρωπαίοι έκλεψαν τα εδάφη

των Αμερινδιάνων και κατέστρεψαν τους αρχέγονους πολιτισμούς
τους.
Οι «ειδικές περιοχές για Ινδιάνους» είναι τα πρώτα στρατόπεδα
εξόντωσης, αφού ιδρύθηκαν το 1851.
Οι κακές συνθήκες διαβίωσης σ’ αυτές τις περιοχές (που
υπάρχουν ακόμα και σήμερα), έχουν ως συνέπεια το ένα στα τρία
παιδιά να πεθαίνει στους πρώτους έξι μήνες από τη γέννηση του.
Υπάρχουν «ειδικές περιοχές» όπου το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι
κάτω από τα 46 έτη, όταν στην υπόλοιπη χώρα (αναφερόμαστε
πάντα στις ένδοξες ΗΠΑ, μην το ξεχνάτε), είναι τα 76 έτη.
Οι αυτοκτονίες των Ινδιάνων είναι διπλάσιες από εκείνες των
λευκών. Το 75% του πληθυσμού τους υποσιτίζεται.
Ο ένας στους τέσσερις είναι αλκοολικός, ενώ τα ναρκωτικά, και
κυρίως το φτηνό κρακ, κάνουν θραύση σ’ αυτές τις «ειδικές
περιοχές».
~~{}~~
Εν κατακλείδι:
Το μέγιστο ιδεολόγημα του δυτικού κόσμου είναι η υποτιθέμενη
ανωτερότητα του πολιτισμού του. Οι σφαγές δικαιολογούνται
επειδή οι σφαγιασμένοι είναι κατώτεροι πολιτισμικά, ηθικά ή
ψυχικά.
Ο πολυσχιδής Λεβιστρός (δες παλιότερο κείμενο) χαρακτηρίζει
τις δυτικότροπες κοινωνίες ως «θερμές κοινωνίες». Αυτές
παράγουν «πολιτισμό», έχοντας ως καύσιμη ύλη τους ανθρώπους,
επενδύοντας ακριβώς στις οικονομικές και λοιπές ανισότητες.
Έτσι χτίστηκαν οι Πυραμίδες και ο Παρθενώνας,
δημιουργήθηκε το Χόλιγουντ και το Μπόλιγουντ.
Πάνω σε πτώματα ανθρώπων (κατώτερων ανθρώπων).
~~

έτσι

Το 1492 δεν πρέπει να θεωρείται η χρονιά που ο Κολόμβος
«ανακάλυψε» την Αμερική, αλλά η αρχή της μεγαλύτερης
γενοκτονίας στην Ιστορία της ανθρωπότητας.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Πληροφορίες άντλησα από το άρθρο του Ρόμπερτ Πακ, «Η
γενοκτονία των Ινδιάνων», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη
«Μαύρη Βίβλο του Καπιταλισμού», εκδόσεις Λιβάνη, μετάφραση
Άγγελος Φιλιππάτος.
Είναι ένα ογκώδες βιβλίο, 765 σελίδων, που όμως δεν χωράει όλα
τα εγκλήματα που έγιναν και γίνονται σ’ αυτόν τον πλανήτη εν
ονόματι της απληστίας, του υπερκέρδους, της εξουσίας, του
έθνους, της φυλής, του θεού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Η φωτογραφία είναι του Σεμπαστιάο Σαλγκάδο
Το σκίτσο είναι του R. Cobb, «Thanksgiving».

Προσθήκη:
Επειδή πολλοί εξανίστανται ότι οι Αυτοκρατορίες των Μάγιας και
των Ίνκας δεν απαριθμούσαν 112.000.000 ανθρώπους και ρωτάνε
για την πηγή, ας δώσουμε τη βιβλιογραφία του Ρόμπερτ Πακ, σε
περίπτωση που κάποιος θέλει να ασχοληθεί περισσότερο (και
ξέρει γαλλικά)
«Rapport des dominicains de l’ Isle Espagnole a M. de
Chievres», στο Las Casas et la defence des Indians, Ed.
Juillard, Παρίσι, 1971
Felix Reichlem, Les Amerindiens et leur extermination
deliberee, Ed. Pierre-Marcel Fabre, Λοζάνη, 1987
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σφαγιάστηκαν. Αλλά δεν έχει και καμία σημασία, αν ήταν 110
εκατομμύρια ή 50 εκατομμύρια ή ένα.
Πηγή: Γελωτοποιός, sanejoker.info

