Η μεγαλφτερθ γενοκτονία ςτθν Ιςτορία τθσ
ανκρωπότθτασ

Βάρβαροσ είναι όποιοσ πιςτεφει ςτθ βαρβαρότθτα
ClaudeLevi-Straus
Στθν Ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ οι γενοκτονίεσ είναι τόςο ςυνθκιςμζνεσ
που μοιάηει λεσ και οι άνκρωποι είναι απευκείασ απόγονοι των
μυρμθγκιϊν.
Απ’ τισ πιο κοντινζσ (χωροχρονικά) γενοκτονίεσ, όπωσ εκείνεσ των
Αρμενίων και των Ποντίων ι το Ολοκαφτωμα των Εβραίων, μζχρι τισ πιο
μακρινζσ, όπωσ τθν πλιρθ εξάλειψθ των Ταςμανϊν (δείτε παλιότερο
κείμενο “Γενοκτονία!” http://sanejoker.info/2013/06/genocide.html),
διαφαίνεται μια δολοφονικι μανία που δεν παρατθρείται ςε κανζνα
άλλο κθλαςτικό -με εξαίρεςθ τον κοινό χιμπατηι.

 Οι αιτίεσ κάκε γενοκτονίασ, αν δοφμε πίςω απ’ τισ προφάςεισ και
τισ επιφάςεισ, είναι πάντα οι ίδιεσ: Κυριαρχία και Κζρδοσ.
 Η Θρθςκεία, το Έκνοσ, θ Φυλι είναι ςαφϊσ ιδεολογιματα που
χρθςίμευςαν (και χρθςιμεφουν) ωσ παραπετάςματα ι ωσ
λάβαρα, για να πείκονται οι κφτεσ ότι πράττουν κάτι ορκό.
 Ό,τι είναι Ιερό, κάκε δόγμα, οδθγεί αναπόφευκτα ςτθν Εξόντωςθ
του Άλλου.
Η γενοκτονία των Ινδιάνων τθσ Αμερικισ, των αυτόχκονων κατοίκων τθσ
αμερικανικισ θπείρου, που εξολοκρεφτθκαν απ’ τον “ανϊτερο
πολιτιςμό” των Ευρωπαίων,κατζχει τα ςκιπτρα τθσ πιο αποτρόπαιθσ..
Το μζγεκοσ αυτισ είναι εξωπραγματικό και θ γενοκτονία ςυνεχίηεται
ςτισ μζρεσ μασ.
Οι Μεγάλεσ Αντίλλεσ (Κοφβα, Ιςπανιόλα, Τηαμάικα) είχαν 1,5
εκατομμφριο αυτόχκονεσ το 1492, όταν τουσ “ανακάλυψε” ο
Χριςτόφοροσ Κολόμβοσ.
Το 1550δεν είχε απομείνει οφτε ζνασ Ινδιάνοσ ς’ αυτά τα νθςιά.
Εξιντα χρόνια. Ενάμιςθ εκατομμφριο νεκροί και θ εξαφάνιςθ ενόσ
πολιτιςμοφ.
~~{}~~
Όταν οι Πορτογάλοι ανακάλυψαν τθ Βραηιλία, το 1500, υπολογίηεται
ότι κατοικοφςαν εκεί περίπου 3 εκατομμφρια Ινδιάνοι.
Το 1950 δεν ιταν περιςςότεροι από 150.000
Και κακϊσ θ γενοκτονία ςυνεχίηεται, ςιμερα δεν υπερβαίνουν τουσ
100.000.
Σχεδόν τρία εκατομμφρια νεκροί.
Κάκε “πρόοδοσ” του βιομθχανικοφ πολιτιςμοφ ωκεί ολοζνα τουσ
Ινδιάνουσ προσ αφιλόξενεσ περιοχζσ, αν δεν τουσ εξοντϊνει
απροκάλυπτα.

Το 1968 οι αρχζσ παραδζχτθκαν ότι υπάλλθλοι τθσ υποτικζμενθσ
Υπθρεςίασ Προςταςίασ των Ινδιάνων δωροδοκοφνταν από εταιρείεσ για
να τουσ επιτρζπουν να πουλοφν τισ γαίεσ όπου κατοικοφςαν Ινδιάνοι.
Ή να κλείνουν τα μάτια όταν τουσ εξοντϊνουν με τισ πιο φριχτζσ
πρακτικζσ: Ομαδικζσ δολοφονίεσ με πυροβόλα, καταςτροφι των
χωριϊν με δυναμίτιδα, δθλθτθρίαςθ με αρςενικό και φυτοφάρμακα.
Η νομολογία τθσ Βραηιλίασ για τουσ Ινδιάνουσ ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τθν
“ενςωμάτωςθ τουσ ςτθν εκνικι κοινότθτα”.
Πϊσ το κάνει;
Το κεφάλαιο ΙΙ του Θεςμικοφ Πλαιςίου αναφζρει: “Κάκε Ινδιάνοσ που
δεν ζχει αφομοιωκεί βρίςκεται υπό τθν κθδεμονία του κράτουσ και δεν
τον προςτατεφει το Σφνταγμα τθσ Βραηιλίασ”.
Ο “αφομοιωμζνοσ” Ινδιάνοσ δεν είναι πια Ινδιάνοσ, αφοφ απαρνιζται
τθν κουλτοφρα του. Τοποκετείται ςτο πιο χαμθλό επίπεδο τθσ
κοινωνικισ κλίμακασ. Αφομοίωςθ ςθμαίνει εξακλίωςθ, επαιτεία,
αλκοολιςμό, πορνεία.
Ο Ινδιάνοσ αυτόσ δεν ζχει νομικι υπόςταςθ οφτε ςτισ ςχζςεισ του με
τουσ άλλουσ οφτε ωσ ιδιαίτερθ οντότθτα, και δεν μπορεί να προβεί ςε
δικαιοπραξίεσ.
Το Θεςμικό Πλαίςιο δεν αναγνωρίηει ςτουσ Ινδιάνουσ το δικαίωμα
ιδιοκτθςίασ γθσ (τθν οποία κατζχει, ελζγχει και διαχειρίηεται το
Ομοςπονδιακό κράτοσ).
Τα άρκρα 34, 35 και 36 του τρίτου μζρουσ επιτρζπουν τθν εκτόπιςθ
ολόκλθρων ικαγενϊν πλθκυςμϊν μ’ ζνα απλό διάταγμα του Προζδρου
τθσ Δθμοκρατίασ, για λόγουσ όπωσ θ “εκνικι αςφάλεια” και θ
“ανάπτυξθ τθσ περιοχισ για λόγουσ εκνικοφ ςυμφζροντοσ”.
Το άρκρο 60 του Θεςμικοφ πλαιςίου κάνει λόγο για τθν “ψυχικι
εξζλιξθ” των Ινδιάνων!

Οι Αυτοκρατορίεσ
Σφμφωνα με μελζτεσ του Πανεπιςτθμίου του Μπζρκλεϊ υπιρχαν
112.000.000 Ινδιάνοι ςτο Μεξικό πριν τθν άφιξθ του Κορτζσ, το 1512.
120 χρόνια μετά δεν ιταν παραπάνω από 1.200.000!
Όχι, δεν διαβάςατε λάκοσ. Μιλάμε για τθν εξόντωςθ 110 εκατομυρίων
ανκρϊπων (που ιταν ψυχικά ανϊριμοι).
Οι αυτοκρατορίεσ των Μάγια και των Κνκασ, που χρειάςτθκαν πολλοφσ
αιϊνεσ για να οικοδομθκοφν, καταςτράφθκαν μζςα ςε είκοςι χρόνια
(από τουσ αιμοςταγείσ Αλβαράδο και ΦρανκίςκοΠικάρο).
Στα εδάφθ τθσ αυτοκρατορίασ των Αητζκων, που ο πλθκυςμόσ τθσ
ανερχόταν ςε 25 εκατομμφρια το 1519, μετά από τριάντα χρόνια
υπιρχαν μόνο 6 εκατομμφρια, ενϊ ςτα τζλθ του 16ου αιϊνα ζφταναν
το ζνα εκατομμφριο.
Άλλα 24 εκατομμφρια νεκροί Ινδιάνοι.
Η εξόντωςθ των Ινδιάνων ςυνεχίηεται και ςτισ μζρεσ μασ. Σφαγζσ ςτθν
επαρχία Τςιάπασ, ςτθ Γουατεμάλα, ςτθν Κολομβία, ςτο Περοφ, ςτθ
Χιλι.
Οι Ινδιάνοι είναι κφματα των πολυεκνικϊν, του κρατικοφ ςτρατοφ και
των εμπόρων ναρκωτικϊν.
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ
Οι περιςςότεροι ιςτορικοί ςυμφωνοφν ότι οι Ινδιάνοι που κατοικοφςαν
ςτθ Βόρεια Αμερικι ανζρχονταν ςε 10 ζωσ 12 εκατομμφρια άτομα.
Το 1900 είχαν απομείνει μόλισ 250.000
Στθ Βόρεια Αμερικι, οι τελευταίεσ εκκακαρίςεισ παλαιοφ τφπου ζλαβαν
χϊρα το 1924, όταν εξουδετερϊκθκαν οι τελευταίεσ ομάδεσ αντίςταςθσ
των Σιοφ, αν και ςτα νοτιοδυτικά ςυγκροφςεισ γίνονταν μζχρι το 1933.
Αλλά οι εκκακαρίςεισ νζου τφπου ςυνεχίςτθκαν. Οι Ινδιάνοι είχαν
ουςιαςτικά χάςει τα πάντα και πρϊτα απ’ όλα τθ γθ τουσ. Μόνο με το
νόμο DawesAct, του 1887,380 εκατομμφρια ςτρζμματα ινδιάνικθσ γθσ

μεταβιβάηονταν από τισ φυλζσ ςε ατομικοφσ ιδιοκτιτεσ, άλλεσ ζναντι
τιμιματοσ και άλλεσ μοιράηονταν δωρεάν για να εγκαταςτακοφν με
τίτλουσ ιδιοκτθςίασ οι Ευρωπαίοι ζποικοι. Οι Ινδιάνοι, όςοι είχαν
απομείνει, κυνθγθμζνοι, διαςκορπιςμζνοι και αποδεκατιςμζνοι,
υποχρεϊνονταν να εγκλωβιςτοφν ςε καταυλιςμοφσ, ςε νθςίδεσ, ςε
οριοκετθμζνεσ περιοχζσ (reservation), ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ
πολφ μακριά από τθ γθ των προγόνων τουσ.
Οι νομαδικζσ φυλζσ υποχρεϊκθκαν να γίνουν αγροτικζσ χάνοντασ τθν
κουλτοφρα τουσ και τθν αυτάρκειά τουσ. Φυλζσ που ηοφςαν από το
κυνιγι εγκαταςτάκθκαν μακριά από τα δάςθ και φυλζσ που ηοφςαν
από το ψάρεμα εγκαταςτάκθκαν μακριά από τισ λίμνεσ, τα ποτάμια
και τθ κάλαςςα. Οι διατροφικζσ τουσ πθγζσ απαλλοτριϊκθκαν από
τουσ εποίκουσ. Απαγορεφτθκε ακόμα και θ επικοινωνία τουσ με άλλεσ
φυλζσ. Και εξίςου βαςικό, λαοί των οποίων οι πολιτιςμοί βρίςκονταν ςε
αξεχϊριςτθ ςχζςθ με τθ φφςθ, απομακρφνκθκαν από τουσ ιεροφσ
τόπουσ τουσ, από τα βουνά, τα δάςθ, τα ποτάμια, τισ πεδιάδεσ και τα
ηϊα που τουσ ζτρεφαν υλικά και πνευματικά.
Όςοι γλφτωςαν από τθ φυςικι εξόντωςθ, δολοφονθμζνοι από τα
εξελιγμζνα όπλα των εποίκων, αλλά και από τισ αςκζνειεσ των λευκϊν
τισ οποίεσ το ανοςοποιθτικό τουσ ςφςτθμα δεν μποροφςε να
αντιμετωπίςει, όπωσ θ ευλογιά, θ φυματίωςθ, θ γρίπθ και
πανοφκλα,υπζςτθςαν μια εξαναγκαςτικι και οργανωμζνθ πολιτικι
αφομοίωςθσ και εξαμερικανιςμοφ. Ο GeorgeWashington και ο
HenryKnox ιταν οι πρϊτοι που εφάρμοςαν ςυνειδθτά τθν πολιτικι τθσ
πολιτιςμικισ μετάλλαξθσ των Ινδιάνων. Ζκτοτε, με αλλεπάλλθλεσ
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, οι κυβερνιςεισ των ΗΠΑ και του Καναδά,
εφάρμοςαν μαηικά προγράμματα αποϊνδιανοποίθςθσ. Τα παιδιά των
Ινδιάνων απομακρφνονταν δια τθσ βίασ από τισ οικογζνειζσ τουσ και
εγκλείονταν ςε ςχολεία ειδικά για το ξερίηωμα κάκε ςτοιχείου τθσ
ινδιάνικθσ ταυτότθτασ και του πολιτιςμοφ τουσ.
Στα ιδρφματα αυτά, από τα οποία πζραςαν δεκάδεσ χιλιάδεσ παιδιά, οι
μακθτζσ και οι μακιτριεσ υποχρεοφνταν να αποβάλλουν κάκε τι που
είχε ςχζςθ με τον πολιτιςμό τθσ φυλισ τουσ. Απαγορευόταν πολφ
αυςτθρά θ χριςθ τθσ ινδιάνικθσ γλϊςςασ, ακόμα και κατ’ ιδίαν και

επιβαλλόταν θ αγγλικι γλϊςςα, ι και θ γαλλικι ςτον Καναδά. Οι
μακθτζσκουρεφονταν και ντφνονταν κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και
γίνονταν χριςτιανοί με το ηόρι. Και βάφτιηαν υποχρεωτικά τα παιδιά με
ευρωπαϊκά ονόματα! Ο Όρκιοσ Βοφβαλοσ γινόταν Τηον και το Κόκκινο
Σφννεφο γινόταν Τομ.
Μακριά από τισ οικογζνειζσ τουσ, όςα παιδιά επιβίωναν από τισ
αςκζνειεσ που μεταδίδονταν εφκολα ςτουσ αςφυκτικοφσ τόπουσ
ςυγκζντρωςθσ, αναγκάηονταν να μεταμορφωκοφν δια τθσ βίασ ςε κάτι
εντελϊσ ξζνο. Εάν ςκεφτεί κανείσ ότι ςτθν περιοχι του ςθμερινοφ
Καναδά υπιρχαν 13 κφριεσ ινδιάνικεσ γλωςςικζσ ομάδεσ και 65
διάλεκτοι, από τισ οποίεσ μόνο τρεισ ζχουν πικανότθτεσ διάςωςθσ
ςιμερα, καταλαβαίνει το μζγεκοσ τθσ πολιτιςμικισ γενοκτονίασ.
Παιδομάηωμα
Κακοριςτικό ρόλο ςτθν εφαρμογι αυτισ τθσ
αποϊνδιανοποίθςθσανζλαβε και εκτζλεςε με μεγάλθ αυςτθρότθτα και
ηιλο θ εκκλθςία, προτεςταντικι και κακολικι, ςυχνά ςε οξφ
ανταγωνιςμό μεταξφ τουσ. Οι κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ λειτουργοφςαν
αυτά τα οικοτροφεία με φανατιςμό και βία, που ςυμπεριλάμβανε και
τθ ςεξουαλικι, πακθτικι και ενεργθτικι, κακοποίθςθ των μακθτϊν. Και
βζβαια, τα παιδιά χρθςιμοποιοφνταν ςαν φτθνό και πεικινιο χωρίσ
κανζνα δικαίωμα εργατικό δυναμικό ςτισ κοντινζσ φάρμεσ και τα
εργοςτάςια.
Σε αντίκεςθ με ό,τι νομίηεται, θ ζνταςθ τθσ πολιτιςμικισ γενοκτονίασ,
του αφανιςμοφ κάκε ςτοιχείου ταυτότθτασ και κουλτοφρασ από τουσ
ικαγενείσ, δεν ςυνζβθ το 1500, το 1600 και το 1700, αλλά από το 1850
μζχρι τθν εποχι μασ! Η μεγάλθ ςφαγι 300 Ινδιάνων τθσ φυλισ Λακότα,
από τον αμερικάνικο ςτρατό, ςτο WoundedKnee, ςτθ Νότια Ντακότα, το
1890, εκ των οποίων τα μιςά κφματα ιταν παιδιά και γυναίκεσ,
αποδεικνφει ότι θ φυςικι και πνευματικι εξόντωςθ των Ινδιάνων δεν
εξαντλείται ςτον 16ο ι 17ο αιϊνα, αλλά φτάνει μζχρι τθ νεωτερικι
εποχι. Υπολογίηεται από τουσ ερευνθτζσ ότι περίπου το 90%, δθλαδι
16 από τα 18 εκατομμφρια ικαγενϊν, εξολοκρεφτθκαν από ςφαγζσ,
αποκλειςμοφσ, πείνα, υποδοφλωςθ και αςκζνειεσ που ζφεραν οι

Ευρωπαίοι ςτθν Αμερικι! Το 1800, ςτθν επικράτεια των ςθμερινϊν
ΗΠΑ, είχαν απομείνει 600 χιλιάδεσ Ινδιάνοι και το 1890 μόνο 250
χιλιάδεσ! (D. Hightower-Langston: The Νative American World και R.
Thornton: American Indian Holocaust and Survival, 1990)
Στον Καναδά, αυτά τα ςχολικά γκζτο του υποχρεωτικοφ
παιδομαηϊματοσ, που άρχιςαν να ιδρφονται το 1847, 130 ςε όλθ τθ
χϊρα, ζπαψαν να λειτουργοφν το 1996. Και μόλισ το 2006, θ κρατικι
Επιτροπι Αλικειασ και Αποκατάςταςθσ αποφάνκθκε ότι αυτά τα
ιδρφματα είχαν βλαβερζσ επιπτϊςεισ ςτουσ ικαγενείσ πλθκυςμοφσ,
αλλά και ςτθν κοινωνία γενικότερα. Και το 2008, ο πρωκυπουργόσ του
Καναδά StephenHarper ηιτθςε ςυγγνϊμθ για το κακό που ζκαναν αυτά
τα ςχολεία. Κάπωσ αργά, μάλλον…
Στισ ΗΠΑ, το πρϊτο τζτοιο ίδρυμα άνοιξε το 1879. Και τα κλειςτά αυτά
οικοτροφεία πολλαπλαςιάςτθκαν ςτον 20ο αιϊνα. Το 1973, φοιτοφςαν
ς’ αυτά τα «εκπολιτιςτικά» ιδρφματα 60.000 Ινδιανάκια. Ο δρόμοσ είχε
ανοίξει το 1886, με τθν απόφαςθ UnitedStates v. Kagama του Ανωτάτου
Δικαςτθρίου των ΗΠΑ που ζδωςε απεριόριςτθ εξουςία ςτισ αρχζσ για τθ
βίαιθ αφομοίωςθ και ενςωμάτωςθ των ικαγενϊν ςτθν αμερικάνικθ
κοινωνία.
Πρακτικζσ του διαβόλου
Με αντίςτοιχουσ νόμουσ απαγορεφτθκαν και ποινικοποιικθκαν οι
εξωτερικζσ εκφράςεισ ηωτικϊν μορφολογικϊν ςτοιχείων του ινδιάνικου
πολιτιςμοφ. Για παράδειγμα, με νόμο απαγορεφτθκαν οι ινδιάνικοι
χοροί και τα τραγοφδια, οι τελετζσ κρθςκευτικοφ περιεχομζνου, αλλά
και θ παραδοςιακι ιατρικι των Ινδιάνων. Όλα αυτά κεωροφνταν
επιςιμωσ και κεςμικά, με τον CodeofIndianOffenses, το 1883,
«πρακτικζσ του διαβόλου».
Στον Καναδά, με το νόμο IndianAct του 1876, μεταξφ άλλων
απαγορεφτθκε ςτουσ ικαγενείσπου δεν είχαν γίνει χριςτιανοί να
προςφεφγουν ςτα δικαςτιρια, ακόμα και ςαν μάρτυρεσ. Με τθν
τροποποίθςθ του 1884, απαγορεφτθκαν όλεσ οι παραδοςιακζσ
κρθςκευτικζσ και κοινωνικζσ πρακτικζσ, ενϊ με νεότερθ τροποποίθςθ
του 1920, απαγορεφτθκε ςτουσ Ινδιάνουσνα φοροφν τισ παραδοςιακζσ

ενδυμαςίεσ τουσ και να χορεφουν τουσ χοροφσ τουσ, κακϊσ και κάκε
άλλθ εκδιλωςθ ι ςυμπεριφορά εκλαμβάνεται ςαν αντίκετθ με τον
χριςτιανιςμό. Με δεδομζνο ότι, ςτον Καναδά, οι διϊξεισ εναντίον των
ικαγενϊν είχαν ξεκινιςει από το 1600, γίνεται αντιλθπτό τι πζραςαν οι
γθγενείσ επί 400 χρόνια. Η οκωμανικι κυριαρχία ςτθν Ελλάδα μοιάηει
με παιδικι χαρά μπροςτά τθν αγριότθτα και τθ βαρβαρότθτα των
πολιτιςμζνων λευκϊν Ευρωπαίων χριςτιανϊν ςτθν αμερικανικι ιπειρο.
Σιμερα, ςτισ ΗΠΑ, είναι αναγνωριςμζνεσ 567 φυλζσ, με ςφνολο
πλθκυςμοφ γφρω ςτα 4,4 εκατομμφρια. Και ςτον Καναδά, ηουν, όπωσ
ηουν, 1.400.000 ικαγενείσ, που ανικουν ςε 600 αναγνωριςμζνεσ φυλζσ
και ςυλλογικότθτεσ.
Επίςθσ, ςε όλθ τθν ιπειρο, άλλαξαν χιλιάδεσ τοπωνφμια. Περιοχζσ,
ποτάμια, λίμνεσ, βουνά, δάςθ και παραλίεσ μετονομάςτθκαν
εμπεδϊνοντασ τθν οικειοποίθςθ τθσ γθσ από τουσ λευκοφσ και
μετατρζποντασ ςε άγνωςτθ για τουσ Ινδιάνουσ τθν ίδια τουσ τθ χϊρα. Η
Βιρτηίνια πιρε το όνομά τθσ από τθν -επονομαηόμενθ και παρκζνα,
παρ’ όλουσ τουσ εραςτζσ τθσ- βαςίλιςςα τθσ Αγγλίασ Ελιςάβετ Αϋ. Η
Ντζλαγουεαρ από τον ομϊνυμο κατακτθτι τθσ, όπωσ και θ Κολοφμπια
από τον Κολόμβο, κάτι που ςυνζβθ μζχρι το τελευταίο χωριουδάκι. Ό,τι
ζχει απομείνει αποτελεί κλιβερό υπόλειμμα ενόσ κόςμου ολόκλθρου.
Στερεότυπα παρουςίαςθσ
Η ονομαςία «Ινδιάνοι» είναι εντελϊσ άςχετθ με τουσ Ινδιάνουσ. Είναι
γζννθμα των λευκϊν που επειδι νόμιηαν ότι είχαν ανακαλφψει τισ
Δυτικζσ Ινδίεσ, ονομάτιςαν τουσ ικαγενείσ λαοφσ «Ινδοφσ» ι
«Ινδιάνουσ», αδιαφορϊντασ για το πϊσ ονόμαηαν οι ίδιοι τουσ εαυτοφσ
τουσ. Επίςθσ, καλλιζργθςαν τθν αντίλθψθ ότι πρόκειται για ζνα λαό
ομοιογενι και ομοιόμορφο. Και μ’ αυτό τον τρόπο τοφσ αναπαριςτοφν
ζκτοτε. Στθν πραγματικότθτα, επρόκειτο για εκατοντάδεσ ανεξάρτθτεσ
φυλζσ με ξεχωριςτά ικθ και ζκιμα, ξεχωριςτζσ γλϊςςεσ, ξεχωριςτό
τρόπο οργάνωςθσ και διαφορετικζσ εξωτερικζσ εμφανίςεισ. Αυτι θ
παραμόρφωςθ, επικεντρϊκθκε ςε δφο τφπουσ Ινδιάνων, τον
θλικιωμζνο ςοφό που ςυμβουλεφει τουσ λευκοφσ και τον αιμοχαρι
πολεμιςτι που ηει για να ςκοτϊνει εποίκουσ και να αρπάηει τισ γυναίκεσ

τουσ. Ακόμα και πρακτικζσ βάρβαρεσ που αποδίδονται ςτουσ Ινδιάνουσ,
όπωσ το ξερίηωμα με μαχαίρι του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ του αντιπάλου,
το scalp, ειςιχκθςαν ςτθν Αμερικι από τουσ Ευρωπαίουσ κατακτθτζσ
(JamesAxtell, ςτθν «Εγκυκλοπαίδεια των Ινδιάνων τθσ Β. Αμερικισ»).

ΗΗμζρα των Ευχαριςτιϊν είναι θ γιορτι τθσ εξόντωςθσ 10
εκατομμυρίων ανκρϊπων.

1θΣτισ ΗΠΑ, θ Ημζρα των Ευχαριςτιϊν εορτάηεται κάκε χρόνο τθν
τζταρτθ Πζμπτθ του Νοεμβρίου (μεταξφ 22 και 28 του μθνόσ). Ο
εορταςμόσ γίνεται για να εκφραςτεί θ ευγνωμοςφνθ κάκε οικογζνειασ
προσ το Δθμιουργό για τα αγακά που ςυγκεντρϊκθκαν με το τζλοσ τθσ
ςοδειάσ. Η γιορτι αποκαλείται και ”Ημζρα τθσ Γαλοποφλασ”
(TurkeyDay), διότι ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ εορταςτικισ περιόδου
που κρατάει ωσ τθν Πρωτοχρονιά.
Στισ ΗΠΑ, θ γιορτι των Ευχαριςτιϊν δεν ςυνδζεται με κρθςκευτικζσ
εκδθλϊςεισ οφτε ζχει ςυνδεκεί με ςυγκεκριμζνθ κρθςκευτικι ομάδα. Η
γιορτι ςτθρίχτθκε ςτα αγροτικά φεςτιβάλ που διοργάνωναν πολλοί
λαοί από τθν αρχαιότθτα. Ασ μθν λθςμονοφμε ότι οι πρϊτεσ
ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ ιταν κακαρά αγροτικζσ. Οι περιςςότεροι
άνκρωποι τθ γιορτάηουν οικογενειακά ι με φίλουσ που καλοφν ςτο
ςπίτι. Μια αγροτικι παράδοςθ που επιβιϊνει ακόμθ και ςιμερα, είναι
να μοιράηονται τουσ καρποφσ τουσ με όςουσ ιταν πιο άτυχοι τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονιά.

2θ Το ςκοτεινό παρελκόν τθσ γιορτισ

Η επιβίβαςθ των πρώτων αποίκων ςτο Mayflower για το μεγάλο ταξίδι ςτον Νζο
Κόςμο.

Τθ δεκαετία του 1970 προτάκθκε, και ςε πολλζσ περιοχζσ εφαρμόςτθκε,
ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ Ημζρασ των Ευχαριςτιϊν ωσ Ημζρασ
Πζνκουσ. Ο κακθγθτισ κοινωνιολογίασ του Πανεπιςτθμίου τθσ
Καλιφόρνια, DanBrook, αναφζρει χαρακτθριςτικά:
«Πολλοί άνκρωποι κάκε χρόνο «γεμίηουν» το ςτομάχι τουσ, όπωσ
γεμίηουν και τισ γαλοποφλεσ τουσ, κατά τθ γιορτι τθσ Ημζρασ των
Ευχαριςτιϊν. Η Ημζρα των Ευχαριςτιϊν είναι μία αυκεντικι
αμερικάνικθ γιορτι, ςε τζτοιο βακμό που δεν είναι μόνο διακοπζσ αλλά
πραγματικά, όπωσ υπονοεί θ ετυμολογία, μία από τισ ιερζσ μασ θμζρεσ,
που γιορτάηεται ςχεδόν κακολικά από του Αμερικανοφσ. Τθν ιερι αυτι

θμζρα, οι οικογζνειεσ ςυγκεντρϊνονται για να γιορτάςουν μία
γενοκτονία, αυτι των Ικαγενϊν Αμερικανϊν, διαπράττοντασ μία ακόμθ,
απζναντι ςτισ γαλοποφλεσ. Μποροφμε να γιορτάςουμε αυτι τθ γιορτι
με ιςυχθ ςυνείδθςθ;»

Η ιςτορία τθσ απαρχισ και τθσ κακιζρωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ γιορτισ,
είναι δυςτυχϊσ μια ιςτορία κατάκτθςθσ και κυριαρχίασ. Τον Σεπτζμβρθ
του 1620, ζνα μικρό πλοίο με το όνομα Mayflower ξεκίνθςε από το
Plymouth τθσ Αγγλίασ, μεταφζροντασ 102 επιβάτεσ ςτθ γθ του ονείρου
και τθσ ευθμερίασ, το Νζο Κόςμο. Μετά από ζνα μακρφ και δφςκολο
ταξίδι που διιρκεςε 66 ολόκλθρεσ μζρεσ, το Mayflower προςάραξε ςτο
Plymouth (τθσ Μαςαχουςζτθσ αυτι τθ φορά). Κατά τθ διάρκεια του
πρϊτου τουσ χειμϊνα ςτθν Αμερικι, οι περιςςότεροι άποικοι
παρζμειναν μζςα ςτο αγκυροβολθμζνο πλοίο, αντιμζτωποι με το κρφο,
τθν αρρϊςτια, και τθν ζλλειψθ τροφισ, ςυνκικεσ που κόςτιςαν τθ ηωι
ςτουσ μιςοφσ από αυτοφσ. Όταν τελικά οι εξουκενωμζνοι άποικοι
κατάφεραν να βγουν ςτθν ακτι, ςυνάντθςαν δυο ικαγενείσ οι οποίοι
τουσ υποδζχτθκαν με χαρά και τουσ δίδαξαν πωσ να καλλιεργοφν

καλαμπόκι και άλλα ςιτθρά, να ψαρεφουν, και να αποφεφγουν τα
δθλθτθριϊδθ φυτά εκείνθσ τθσ γθσ.

ο πρϊτο, λοιπόν, Thanksgiving ιταν εκείνο το γεφμα που μοιράςτθκαν
οι ικαγενείσ τθσ Αμερικισ με τουσ Ευρωπαίουσ αποίκουσ ςτο Plymouth
τθσ Μαςαχουςζτθσ το Νοζμβρθ του 1621, και αρκετά αργότερα (το
1863) κακιερϊκθκε από τον AbrahmLincoln ωσ επίςθμθ εκνικι γιορτι
(χάρθ ςτισ προςπάκειεσ τθσ SarahJosephaHale, θ οποία είχε γράψει και
το γνωςτό παιδικό τραγοφδι “MaryHad a LittleLamb”.)
Επειδι όμωσ, δυςτυχϊσ, θ ανκρϊπινθ τάςθ για εξουςία και κυριαρχία
ςυχνά υπερτερεί εκείνθσ για ςεβαςμό και ανκρωπιά, λίγα χρόνια
αργότερα, οι ίδιοι άποικοι που επωφελικθκαν από τθ γενναιοδωρία
των ικαγενϊν, αφάνιςαν ςχεδόν ολόκλθρθ τθ φυλι. Και δεν
ςταμάτθςαν εκεί. «Οι Προςκυνθτζσ (Άγγλοι ζποικοι) που ιρκαν
αργότερα ςτθν Αμερικι για να ξεφφγουν από τισ κρθςκευτικζσ διϊξεισ
ςτθ Βρετανία, προφανζςτατα ιρκαν για να διαπράξουν τισ εκνοτικζσ
και κρθςκευτικζσ διϊξεισ κατά των ικαγενϊν Αμερικανϊν. Κι αυτό

ζκαναν. Κι εμείσ ςτθν πραγματικότθτα ςυνεχίηουμε να το κάνουμε,
αποτελεςματικά και χωρίσ οίκτο» γράφει ο κακθγθτισ DanBrook.
Ο Κολόμβοσ ζγραφε ςτο θμερολόγιό του πωσ με πενιντα άνδρεσ κα
μποροφςε να υποδουλϊςει το ςφνολο του γθγενοφσ πλθκυςμοφ και να
δεςμεφςει όλο το χρυςό και τον πλοφτο τουσ. Πράγματι οι ντόπιοι
υποδουλϊκθκαν εφκολα, πολλοί βαςανίςτθκαν και υπιρξαν κφματα
εργαςιακισ εκμετάλλευςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ιμπεριαλιςτικισ υπερ
- εκμετάλλευςθσ ζγιναν και άγρια εγκλιματα κατά του γθγενοφσ
πλθκυςμοφ, ςτο όνομα πάντα του χριςτιανιςμοφ και του πολιτιςμοφ.
Οι ςυγκροφςεισ μεταξφ ικαγενϊν και αποίκων διιρκθςαν μζχρι και τθ
δεκαετία του 1890, και, ταυτόχρονα με τθν εξάπλωςθ επιδθμιϊν που
ζφερε μαηί τθσ θ ευρωπαϊκι ειςβολι, υπολογίηεται ότι κόςτιςε τθ ηωι
ςυνολικά ςε 110 εκατομμφρια ανκρϊπουσ. Οι ικαγενείσ Αμερικάνοι
εξακολουκοφν να είναι οι φτωχότερεσ εκνοτικζσ ομάδεσ ςτθν
πλουςιότερθ χϊρα του κόςμου. Κάκε χρόνο, αρκετοί από αυτοφσ
ςυγκεντρϊνονται ςτο PlymouthRock τθν Ημζρα των Ευχαριςτιϊν, για να
κρθνιςουν τθν τιμι των ομοεκνϊν τουσ που ζχουν χακεί.

Μάλιςτα, κατά τθν απαρχι του εορταςμοφ τθσ θμζρασ των
Ευχαριςτιϊν, τθν δεκαετία του 1620, ξεκινά και ζνασ νζοσ τφποσ
«γενοκτονίασ». Το 1619 είναι το πρϊτο ζτοσ που αρχίηουν να
«ειςάγονται» ςκλάβοι από τθν Αφρικι.
 Πζρα από τθ μακροχρόνια και τραγικι αλλθλουχία ςφαγϊν,
παραβιάςεων των ςυνκθκϊν και επιδθμιϊν, ςτισ οποίεσ οι
Ινδιάνοι δεν διζκεταν ανοςία, οι Ευρωπαίοι ζκλεψαν τα εδάφθ
των Αμερινδιάνων και κατζςτρεψαν τουσ αρχζγονουσ
πολιτιςμοφσ τουσ.
Οι “ειδικζσ περιοχζσ για Ινδιάνουσ” είναι τα πρϊτα ςτρατόπεδα
εξόντωςθσ, αφοφ ιδρφκθκαν το 1851.
Οι κακζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ (που υπάρχουν
ακόμα και ςιμερα), ζχουν ωσ ςυνζπεια το ζνα ςτα τρία παιδιά να
πεκαίνει ςτουσ πρϊτουσ ζξι μινεσ από τθ γζννθςθ του.
Υπάρχουν “ειδικζσ περιοχζσ” όπου το μζςο προςδόκιμο ηωισ είναι κάτω
από τα 46 ζτθ, όταν ςτθν υπόλοιπθ χϊρα (αναφερόμαςτε πάντα ςτισ
ζνδοξεσ ΗΠΑ, μθν το ξεχνάτε), είναι τα 76 ζτθ.
Οι αυτοκτονίεσ των Ινδιάνων είναι διπλάςιεσ από εκείνεσ των λευκϊν.
Το 75% του πλθκυςμοφ τουσ υποςιτίηεται.
Ο ζνασ ςτουσ τζςςερισ είναι αλκοολικόσ, ενϊ τα ναρκωτικά, και κυρίωσ
το φτθνό κρακ, κάνουν κραφςθ ς’ αυτζσ τισ “ειδικζσ περιοχζσ”.
Εν κατακλείδι:
Το μζγιςτο ιδεολόγθμα του δυτικοφ κόςμου είναι θ υποτικζμενθ
ανωτερότθτα του πολιτιςμοφ του. Οι ςφαγζσ δικαιολογοφνται επειδι οι
ςφαγιαςμζνοι είναι κατϊτεροι πολιτιςμικά, θκικά ι ψυχικά.
Το 1492 δεν πρζπει να κεωρείται θ χρονιά που ο Κολόμβοσ
“ανακάλυψε” τθν Αμερικι, αλλά θ αρχι τθσ μεγαλφτερθσ γενοκτονίασ
ςτθν Ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ

Τηερόνιμο. Οι Αμερικανοί τον αποκαλοφςαν «ο χειρότεροσ Ινδιάνοσ που ζηθςε ποτζ»,
αλλά δεν μποροφςαν να τον πιάςουν...Γεννικθκε ςτισ 16 Ιουνίου του 1829 και το
πραγματικό του όνομα ιταν Γκογιαλζ – ςτθ γλϊςςα των Απάτςι ςιμαινε: «αυτόσ που
χαςμουριζται». Ο μφκοσ των Ινδιάνων ζλεγε ότι ο Τηερόνιμο είχε φάει καρδιά ελαφιοφ
για να του δϊςει ταχφτθτα και αντοχι ςτο κυνιγι....

