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...Κ ρ α τ ή σ α μ ε μ ια σ ι γ ή π ο υ μ ο ιά ζ ε ι
π ο λ ύ μ ε η λ ιθ ιό τ η τ α ...

(Επαναστατική διακήρυξη της Αμυντικής Χού
ντας, Λα Πας, 16 Ιουλίου 1809).

Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ ΙΙΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ

Η παγκόσμια κατανομή της εργασίας έχει ως αποτέλεσμα
το διαμοιρασμό των χωρών σ' αυτές που κερδίζουν και σ'
αυτές που χάνουν. Η δική-μας περιοχή της γης, που σήμερα
ονομάζεται λατινική Αμερική, είχε το θλιβερό προνόμιο να
χάνει ευθύς εξαρχής, α π' τις παλιές εκείνες εποχές όπου οι
Ευρωπαίοι και η Αναγέννηση ρίχτηκαν στη θάλασσα για να
μπήξουν τα δόντια-τους στο λαιμό-της.
Οι αιώνες πέρασαν και η λατινική Αμερική τελειοποίησε
το ρόλο-της. Δεν είναι πια το βασίλειο των θαυμάτων, όπου
η φαντασία ωχριούσε μπροστά στα τρόπαια της κατάκτησης, στα ορυχεία χρυσού και στα βουνά από ασήμι. Διατή
ρησε όμως την υπηρετική-της σύσταση. Παραμένει στην υ
πηρεσία των ξένων αναγκών, όντας η πηγή και αποθήκευση
πετρελαίου και σίδερου, χαλκού και κρέατος, καφέ και
φρούτων, πρώτων υλών και ειδών διατροφής γ ι' αυτές τις
πλούσιες χώρες οι οποίες, καταναλίσκοντας όλα τούτα, κερ
δίζουν πολύ περισσότερα α π ' όσα κερδίζει παράγοντάς-τα η
λατινική Αμερική. Οι φόροι που εισπράττουν οι αγοραστές
είναι πολύ πιο υψηλοί απ' τα ποσά που καταβάλλονται
στους πωλητές. Και, στο κάτω της γραφής, όπως δήλωσε
τον Ιούλιο του 1968 ο Covey Τ. Oliver, συντονιστής του
Συνδέσμου για την Πρόοδο, "το να μιλάμε σήμερα για δι
καιοσύνη τιμών, αυτό είναι μεσαιωνική αντίληψη. Ζούμε
στην εποχή της εμπορικής ελευθερίας..." Μα όσο πιο πολύ
δεχόμαστε την ελευθερία στις εμπορικές-μας υποθέσεις,
τόσο πιο πολύ πρέπει να χτίζουμε φυλακές γ ι' αυτούς που
δεν ευνοούνται απ' τις υποθέσεις αυτές. Τα συστήματά-μας,
σε ανακριτές και δήμιους, λειτουργούν όχι μόνο σε όφελος
της εξωτερικής καπιταλιστικής αγοράς, μα προστατεύουν

και σημαντικές εισοδηματικές πηγές που προέρχονται από
τα δάνεια και τις ξένες επενδύσεις μέσα στις ελεγχόμενες
εσωτερικές αγορές. "Ακούσαμε να μιλούν για προνομιακές
παραχωρήσεις που έκανε η Αμερική στο ξένο κεφάλαιο, μα
όχι και για τις παραχωρήσεις που έκαναν οι Ηνωμένες Π ολι
τείες στο κεφάλαιο άλλων χωρών... Είναι που δεν κάνουμε
παραχωρήσεις" υπογράμμιζε στα 1913 ο πρόεδρος Γού
ντροου Ουίλσον. Δια|&βαίωνε ακόμα ότι "μια χώρα καταπι
έζεται και κυριαρχείται από το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί
στη χώρα αυτή". Είχε δίκιο. Με το πέρασμα του χρόνου, χά
σαμε ώς και το δικαίωμα να λεγόμαστε Α μ ε ρ ικ α ν ο ί, παρό
λο που οι Αϊτινοί και οι Κουβανοί εμφανίζονται στην Ιστο
ρία ως καινούργιοι λαοί έναν αιώνα προτού οι μετανάστες
του Mayflower πατήσουν το πόδι-τους στις ακτές του Πλύμουθ. Σήμερα, για ολόκληρο τον κόσμο, Αμερική σημαίνει:
Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς όλοι, το πολύ πολύ, κατοικούμε
σε μιαν υπο-Αμερική, μιαν Αμερική δεύτερης διαλογής και
απροσδιόριστης ταυτότητας.
Η λατινική Αμερική είναι η ήπειρος με τις ανοιχτές φ λέ
βες. Από την ανακάλυψη ώς τις μέρες-μας, όλα σ ' αυτήν με
ταμορφώνονταν πάντα σε ευρωπαϊκό κεφάλαιο ή, αργότε
ρα, σε βορειο-αμερικάνικο, και ως τέτοιο συσσωρεύτηκε και
συσσωρεύεται στα απομακρυσμένα κέντρα εξουσίας. Ό λα :
η γη, οι καρποί-της και το πλούσιο σε ορυκτά υπέδαφόςτης, οι άνθρωποι και οι εργασιακές και καταναλωτικές-τους
ικανότητες, όλοι οι φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι. Οι τρό
ποι παραγωγής και οι κοινωνικές δομές κάθε χώρας αποφασίστηκαν διαδοχικά α π' το εξωτερικό όσον αφορά στην
ενσωμάτωσή-τους στο παγκόσμιο γρανάζι του καπιτα
λισμού. Στην καθεμιά ανατέθηκε κι ένας ρόλος, πάντα προς
όφελος της ανάπτυξης που επιζητούσε η ξένη κυρίαρχη μη
τρόπολη, κι η αλυσίδα των διαδοχικών εξαρτήσεων έγινε α
τέλειωτη. Περιλαμβάνει πολύ περισσότερους από δύο κρί
κους: ιδιαίτερα, στο εσωτερικό της λατινικής Αμερικής, την
καταπίεση των μικρών χωρών απ' τους ισχυρότερους γείτονές-τους, και, μέσα στα πλαίσια των συνόρων της κάθε χώ 
ρας, την εκμετάλλευση που ασκούν οι μεγάλες πόλεις και
τα λιμάνια στις ντόπιες πηγές επισιτισμού και στα εργατικά
χέρια. (Εδώ και τέσσερις αιώνες, είχαν κιόλας θεμελιωθεί οι
δεκαέξι από τις είκοσι πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της
λατινικής Αμερικής).
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Για όσους αντιλαμβάνονται την Ιστορία ως ανταγω
νισμό, η καθυστέρηση και η δυστυχία της λατινικής Αμε
ρικής είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας-της: εμείς χάσαμε,
άλλοι κέρδισαν. Συμβαίνει όμως, επιπλέον, και το εξής:
εκείνοι κέρδισαν μόνο και μόνον επειδή εμείς χάσαμε. Η
ιστορία της υπανάπτυξης της λατινικής Αμερικής συνδέ
εται, το είπαμε κιόλας, με την ιστορία της ανάπτυξης του
παγκόσμιου καπιταλισμού. Η ήττα-μας υπήρξε πάντοτε
ο απαράβατος όρος της ξένης νίκης. Τα πλούτη-μας γέννη
σαν πάντοτε τη φτώχεια-μας για να θρέψουν την ευμάρεια
των αυτοκρατοριών και των αυτόχθονων Κέρβερων με το
ξεπούλημά-τους. Στην αποικιακή και νεο-αποικιακή αλχη
μεία, το χρυσάφι μεταμορφώνεται σε παλιοσίδερο και τα
τρόφιμα σε δηλητήριο. Το Ποτοζί, η Ζακατέκας και το Ό ουρο Πρέτο έπεσαν απότομα απ'το εκθαμβωτικό ύψος των
πολύτιμων μετάλλων στα βαθιά πηγάδια που άφησαν οι
άδειες γαλαρίες- η καταστροφή υπήρξε το κοινό πεπρω
μένο της χιλιανής πάμπα * του νίτρου και των δασών από
καουτσούκ στον Αμαζόνιο. Οι απέραντες φυτείες ζαχάρεως
στη Βορειο-Ανατολική Βραζιλία, τα αργεντίνικα δάση του
quebracho (I), ή ορισμένες πετρελαιογενείς ζώνες της λ ί
μνης Μαρακάιμπο, έχουν οδυνηρούς λόγους να πιστεύουν
στο πρόσκαιρο του πλούτου που εκχωρεί η φύση και σφε
τερίζεται ο ιμπεριαλισμός. Η βροχή που ποτίζει τα κέντρα
της ιμπεριαλιστικής εξουσίας πνίγει τ'απέραντα προάστεια
του συστήματος. Και, την ίδια στιγμή, η ευημερία των κυ
ρίαρχων τάξεών-μας — κυρίαρχων στο εσωτερικό, αλλά
κυριαρχούμενων απ'το εξωτερικό - είναι η κατάρα των
λαϊκών μαζών-μας, που είναι καταδικασμένες να ζουν σαν
υποζύγια.
Η ζημιά εξαπλώνεται. Γύρω στα 1850, το επίπεδο ζωής
των πλούσιω ν χωρών στον κόσμο ξεπερνούσε το πενήντα
τα εκατό του επιπέδου ζωής των φτωχώ ν χωρών. Η ανά
πτυξη τόνισε ακόμα πιο πολύ την ανισότητα. Ο Ρίτσαρντ
Νίξον, στην ομιλία-του ενώπιον του Σώματος, τον Απρίλη
του 1969, αποκάλυψε πως ώς το τέλος του 20ου αιώνα,
το εισόδημα per capita στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν
(*) Κόμποι καταπράσινοι γεμ ά τοι από ά γρια φ υ τά . (Σ.τ.Μ .)
(1) Δέντρο με πο λ ύ σκληρό ξύλο, α π 'ό π ο υ β γά ζουν την τανίνη.

11

δεκαπέντε φορές ανώτερο απ'ό,τι στη λατινική Αμερική.
Η παγκόσμια δύναμη του ιμπεριαλιστικού συστήματος
έγκειται στην αναγκαία ανισότητα των συστατικών - του
στοιχείων, κι αυτή η ανισότητα φτάνει σε αναλογίες κα
θημερινά και πιο δραματικές. Μέσ'από τη δυναμική μιας
αύξουσας δυσαναλογίας, οι καταπιεστικές χώρες γίνονται
διαρκώς πιο πλούσιες με τ η ^ απόλυτη έννοια, και πολύ
περισσότερο πλούσιες με
σχετική έννοια. Ο καπιταλισμός
του κέντρου μπορεί να προσφέρει στον εαυτό-του την
πολυτέλεια να δημιουργεί τους δικούς-του μύθους της
αφθονίας και να πιστεύει σ'αυτούς, αλλά δεν τρέφεται με
μύθους, και οι φτωχές χώρες, που αποτελούν τον τερά
στιο καπιταλισμό της περιφέρειας, το ξέρουν καλά. Το
μέσο εισόδημα ενός Βορειο-Αμερικανού είναι εφτά φορές
πιο υψηλό απ'το εισόδημα ενός Λατινο-Αμερικάνου και
αυξάνεται μ'ένα ρυθμό δέκα φορές πιο γρήγορο. Κι οι
μέσοι όροι αποκαλύπτονται κίβδηλοι αν λάβει υπόψη-του
κανείς την απέραντη άβυσσο που χωρίζει, στα νότια του
Ρ'ιο Μπράβο, τους αναρίθμητους φτωχούς απ'τους ελά
χιστους πλούσιους. Πράγματι, σύμφωνα με τις στατιστι
κές των Ηνωμένων Εθνών, έξι εκατομμύρια Λατινο-Αμερικάνοι, στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας, ιδιοποι
ούνται ένα εισόδημα ίσο με το εισόδημα εκατόν σαράντα
εκατομ(*»ρίων εργατών που συνωστίζονται στη βάση.
Υπάρχουν εξήντα εκατομμύρια χωρικών, που όλο κι όλο το
εισόδημά-τους ανέρχεται στο ένα τέταρτο του δολλαρίου
ημερησίως, ενώ στο άλλο άκρο οι πρόξενοι της δυστυχίας
απολαμβάνουν την πολυτέλεια να σωρεύουν πέντε δισε
κατομμύρια δολλάρια στους ιδιωτικούς λογαριασμούςτους στην Ελβετία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες και σπαταλούν
επιδεικτικά, με στείρα μεγαλοπρέπεια - πρόκληση και
προσβολή - και σε τοποθετήσεις μη παραγωγικές, που
αποτελούν το ήμισυ των επενδύσεων, τα κεφάλαια που η
λατινική Αμερική θα μπορούσε να διαθέσει για ανανέωση,
για ανάπτυξη και για τη δημιουργία πόρων παραγωγής και
εργασίας. Οι άρχουσες τάξεις-μας, ενσωματωμένες από
πάντα στον αστερισμό της ιμπεριαλιστικής δύναμης, δεν
ενδιαφέρονται καθόλου να εξακριβώσουν αν ο πατριωτι
σμός θα μπορούσε να είναι πιο κερδοφόρος απ'την προ
δοσία, ή αν η επαιτεία είναι η μόνη δυνατή μορφή της
διεθνούς πολιτικής. Υποθηκεύουν την εξουσία επειδή
12

"δεν υπάρχει άλλη διέξοδος". Τα ύλοθι της ολιγαρχίας
μπερδεύουν μ ‘έναν ενδιαφέροντα τρόπο την ανικανότη
τα μιας κοινωνικής τάξης και την a priori μοιρολατρεΐα
μιας απουσίας εθνικού πεπρωμένου.
O Josué de Castro διακηρύττει: "Πήρα ένα διεθνές
βραβείο της ειρήνης, μα συλλογίζομαι πως δεν υπάρχει
δυστυχώς άλλη λύση απ'τη βία για τη λατινική Αμερική".
Εκατόν είκοσι εκατομμύρια παιδιά παλεύουν μες στην
καρδιά αυτής της λαίλαπας. Ο πληθυσμός της λατινικής
Αμερικής αυξάνεται όσο κανένας άλλος. Μέσα σε πενήντα
χρόνια έχει υπερτριπλασιαστεί. Κάθε λεπτό, κάποιο παιδί
πεθαίνει από αρρώστια ή πείνα, και όμως, το έτος 2.000
θα υπάρχουν εξακόσια πενήντα εκατομμύρια ΛατινοΑμερικάνοι και οι μισοί απ'αυτούς θα έχουν ηλικία μικρό
τερη των δεκαπέντε χρονών: μια βόμβα των καιρών. Αυτή
τη στιγμή, σε διακόσια ογδόντα εκατομμύρια ΛατινοΑμερικάνων, υπάρχουν πενήντα εκατομμύρια άνεργοι, ή
υπο-απασχολούμενοι, και κάπου εκατό εκατομμύρια αναλ
φάβητοι. Οι μισοί Λατινο-Αμερικάνοι ζουν στριμωγμένοι
μέσα σε τρώγλες. Οι τρεις μεγαλύτερες αγορές της λα
τινικής Αμερικής — Αργεντινή, Βραζιλία και Μεξικό — δε
φτάνουν όλες μαζί για να ισοφαρίσουν την καταναλωτική
ικανότητα της Γαλλίας ή της δυτικής Γερμανίας, μολονότι
στο σύνολό-του ο πληθυσμός των τριών-μας μεγάλων ξε
περνά κατά πολύ τον πληθυσμό οποιοσδήποτε ευρωπαϊ
κής χώρας. Σε σχέση με τον πληθυσμό-της, η λατινική
Αμερική παράγει λιγότερα σήμερα απ'όσο πριν το δεύ
τερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι εξαγωγές-της ανά κάτοικο μειώ
θηκαν στα δύο τρίτα, χωρίς να προηγηθούν διακυμάνσεις,
σε σχέση μ ’αυτές που ήταν τις παραμονές της οικονο
μικής κρίσης του 1929. Το σύστημα είναι πολύ λογικό
όσον αφορά στους ξένους πάτρονες και στην ντόπια μπουρζουαζία-μας των εντολοδόχων, που έχουν πουλήσει την
ψυχή-τους στο Διάβολο σε μια τιμή που θα έκανε τον
Φάουστ να κοκκινίζει. Μα είναι τόσο παράλογο για όλους
τους άλλους ώστε, όσο περισσότερο αναπτύσσεται τόσο
και περισσότερο οξύνει τις ανισορροπίες-του, τις εντάσειςτου και τις βίαιες αντιθέσεις-του. Η ίδια η εκβιομηχάνιση,
εξαρτημένη και όψιμη, που συνυπάρχει επωφελώς με το
λατιφόύντιο * και με τις δομές της ανισότητας, συμβάλλει
(*) Τ εράστια α γροκτήμ ατα not) τα κα λλιεργούν α γρ ό τες
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στην εξάπλωση της ανεργίας αντί να λύσει το πρόβλημάτης. Η φτώχεια διογκώνεται και ο πλούτος συγκεντρώ
νεται σ'αυτή την περιοχή του κόσμου που αριθμεί ατέλει
ωτες στρατιές άχρηστων χεριών, σακατεμένων οριστικά.
Καινούργια εργοστάσια δημιουργούνται στα προνομιού
χα κέντρα ανάπτυξης -- Σάο Πάολο, Μπουένος Ά ιρες,
Μεξικό - μα όλο και λιγότερο έχουν ανάγκη τα εργατικά
χέρια. Το σύστημα δεν έχει προβλέψει την εξής δυσχέρεια:
εδώ, οι άνθρωποι είναι αυτοί που πλεονάζουν. Και οι άν
θρωποι αναπαράγονται. Πλαγιάζουν και συνουσιάζονται
γελώντας και χωρίς προφυλάξεις. Ο αριθμός όλων αυτών
που ετοιμάζονται να γίνουν εμπόδιο, μεγαλώνει αδιάκο
πα: χωρίς δουλειά στην ύπαιθρο, όπου βασιλεύει το λατιφούντιο με τις απέραντες ακαλλιέργητες εκτάσεις-του,
χωρίς δουλειά στην πόλη, όπου βασιλεύουν οι μηχανές.
Το σύστημα ξερνά τους ανθρώπους. Οι βορειο-αμερικάνικες αποστολές στειροποιούν μαζικά τις γυναίκες και μοι
ράζουν απλόχερα χάπια, διαφράγματα, ταμπόν, προφυ
λαχτικά κ.λ.π., και όμως τα παιδιά αυξάνονται και πληθύνονται. Τα παιδιά της λατινικής Αμερικής εξακολουθούν
πεισματικά να γεννιώνται και να διεκδικούν το φυσικότους δικαίωμα για μια θέση στον ήλιο σ'αυτά τα υπέροχα
μέρη που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε όλους αυτό
που σε όλους σχεδόν το αρνούνται.
Τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη του 1968, ο Ρίτσαρντ
Νίξον βεβαίωνε με στεντόρεια φωνή ότι ο Σύνδεσμος για
την Πρόοδο, έπειτα από επτά χρόνων ζωή, δεν είχε μειώσει
τα προβλήματα του υποσιτισμού και της έλλειψης εδώδιμων
προϊόντων στη λατινική Αμερική αλλά, αντίθετα, τα είχε
επιτείνει. Μερικούς μήνες πρωτύτερα, τον Απρίλη, ο Τζόρτζ
Μπολ έγραφε στο Life: "Η δυσφορία των φτωχότερων λα
ών δε θ'αποτελέσει για τον κόσμο μια απειλή καταστρο
φής, τουλάχιστον μέσα στις προσεχείς δεκαετίες. Ό σο
κι αν μας κάνει να ντρεπόμαστε, ο κόσμος έζησε, γεννεές
ολόκληρες, με δύο τρίτα φτωχούς και ένα τρίτο πλούσιους.
Ό σ ο άδικο κι αν φαίνεται αυτό, η δύναμη των φτωχώ ν χω
ρών είναι περιορισμένη". Ο Μπολ ήταν επικεφαλής της α
ντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώτη σύ
νοδο του Εμπορίου και της Ανάπτυξης που συνήλθε στη
λογαριασμό του ιδιοκτήτη (Σ .τΜ .)
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Γενεύη και είχε ψηφίσει κατά σε εννέα απ'τις δώδεκα βα
σικές αρχές που επικύρωσε η σύνοδος, προκειμένου να
περιοριστούν τα μειονεκτήματα των υπανάπτυκτων χωρών
μέσα στο διεθνές εμπόριο. Ο αφανισμός που προκαλεί η
εξαθλίωση στη λατινική Αμερική παραμένει μυστικός.
Κάθε χρόνο, σκάνε σιωπηρά τρεις βόμβες όμοιες μ'αυτές
της Χιροσίμα πάνω απ'αυτούς τους λαούς, που έχουν απο
κτήσει τη συνήθεια να υποφέρουν σφίγγοντας τα δόντια.
Η συστηματική τούτη βία, κρυφή μα εντελώς πραγματική,
δεν παύει να μεγαλώνει: τα εγκλήματά-της δεν αναφέρονται
πουθενά μέσα στα επίσημα χρονικά, μα φιγουράρουν πρώ
τα πρώτα μες στις στατιστικές του F.A.O. Ο Μπολ είπε,
πως η ατιμωρησία παραμένει δυνατή - μιας κι οι φτωχοί
δεν μπορούν να κηρύξουν τον παγκόσμιο πόλεμο - , κι
ο ιμπεριαλισμός έχει τις δικές-του ιδέες: ανίκανος να πολ
λαπλασιάσει τα καρβέλια στο τραπέζι, κάνει ό,τι μπορεί να
καταργήσει τους συνδαιτημόνες. Κ α τ α π ο λ ε μ ή σ τ ε τη
φ τ ώ χ ε ια : σ κ ο τ ώ σ τ ε ένα ζ η τ ιά ν ο ! έγραφε άτσαλα
σ 'ένα ν τοίχο του Λα Πας, στη Βολιβία, κάποιος δάσκαλος
του μαύρου χιούμορ. Τ ί προτείνουν άραγε να γίνει οι κλη
ρονόμοι του Μάλθους; Απλούστατα, να ξεπαστρέψουμε
μέχρις ενός όλους τους μελλοντικούς ζητιάνους πριν
ακόμη γεννηθούν! Ο Ρόμπερτ Μακ Ναμάρα, λοιπόν, πρό
εδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, πρώην πρόεδρος της
Φόρντ και τέως γραμματέας του Υπουργείου 'Αμυνας, βε
βαιώνει ότι η δημογραφική έκρηξη αποτελεί το βασικό
εμπόδιο στην πρόοδο της λατινικής Αμερικής και εξαγγέλλει
ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα δώσει προτεραιότητα, σ ' ό,τι
αφορά στα δάνειά-της, στις χώρες εκείνες που θα εφαρμό
σουν προγράμματα για τον έλεγχο των γεννήσεων. Ο Μακ
Ναμάρα διαπιστώνει με θλίψη πως το μυαλό των φτωχών
λειτουργεί μόνο κατά τα τρία τέταρτα σε σχέση μ'ένα
φ υσιολογικό μυαλό, κι οι τεχνοκράτες της Παγκόσμιας
Τράπεζας (που, αυτοί βέβαια, έχουν κιόλας γεννηθεί) πέ
φτουν με τα μούτρα πάνω στις υπολογιστικές-τους μηχα
νές και σκαρφίζονται διάφορες "περιδιαγραμμάτου" θε
ωρίες για το πόσο πλεονεκτικό είναι να μη γεννιέσαι: "Α ν
μια υπό ανάπτυξιν χώρα, μ'ένα μέσο ετήσιο εισόδημα από
150 ώς 200 δολλάρια κατά κεφαλήν, κατορθώσει να μει
ώσει τη γονιμότητά-της κατά πενήντα τοις εκατό σε εικοσιπέντε χρόνια, σε τριάντα χρόνια το κατά κεφαλήν εισό
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δημά-της θα είναι ανώτερο κατά σαράντα τοις εκατό απ'το
επίπεδο όπου θα είχε φτάσει στην αντίθετη περίπτωση, και
δυο φορές ανώτερο σε εξήντα χρόνια", βεβαιώνει κάποιο
έγγραφο αυτού του οργανισμού. Περιβόητη έχει μείνει
και η φράση του Λύντον Τζόνσον: "Πέντε δολλάρια επεν
δυόμενα κατά της αυξήσεως του πληθυσμού, είναι πολύ
πιο παραγωγικά από εκατό δολλάρια επενδυόμενα υπέρ
της οικονομικής αναπτύξεως". Ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ
έκανε, κι αυτός, την πρόγνωση πως, αν οι κάτοικοι της γης
εξακολουθούσαν να πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο ρυθμό,
όχι μόνο θα μεγάλωνε ο κίνδυνος της επανάστασης, μα,
επιπλέον, θα γινόμασταν μάρτυρες "ενός εκφυλισμού
του επιπέδου ζωής όλων των λαών, περιλαμβανομένου
και του δικού-μας".
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάσχουν, στο εσωτερικό
των συνόρων-τους, απ'το πρόβλημα της έκρηξης των γεν
νήσεων, μα νοιάζονται περισσότερο από κάθε άλλη χώρα
να διαδώσουν και να επιβάλουν στα τέσσερα σημεία του
κόσμου τον οικογενειακό προγραμματισμό.
Η κυβέρνηση, ο Ροκφέλλερ και το Ίδρυμα Φορντ
βλέπουν, μέσα στους εφιάλτες-τους, εκατομμύρια παιδιά
να προχωρούν σαν σμήνη ακριδών απ'τους ορίζοντες του
Τρίτου Κόσμου. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έσκυψαν
πάνω στο πρόβλημα πριν απ'τον Μάλθους καιτονΜ ακ Ναμάρα. Ωστόσο, στην εποχή-μας, τούτη η παγκόσμια επί
θεση επιτελεί μια λειτουργία αυστηρά καθορισμένη: προ
τάσσεται για να δικαιώσει την τελείως άνιση κατανομή των
εισοδημάτων ανάμεσα στις χώρες και τις κοινωνικές τάξεις
και να πείσει τους φτωχούς ότι η φτώχεια είναι αποτέλεσμα
των πολυάριθμων γεννήσεων. Επιδιώκει να συγκροτήσει
τη μανία των μαζών που κινητοποιούνται και ξεσηκώνονται.
Τα ενδομήτρια αντισυλληπτικά
συναγωνίζονται με τις
βόμβες και τα πολυβόλα, στη νοτιο-ανατολική Ασία, για να
σταματήσουν το Βιετνάμ να γεννάει παιδιά. Στη λατινι
κή Αμερική* είναι πιο υγιεινό και πιο αποτελεσματικό να
σκοτώνουν τους αντάρτες μέσα στις μήτρες των μανάδωντους, παρά μέσα στις σιέρρα ή μες στους δρόμους. Ποικιλόνυμες βορειο-αμερικάνικες αποστολές εφάρμοσαν τη
στείρωση σε χιλιάδες γυναίκες του Αμαζόνιου, παρά το γε
γονός πως η περιοχή αυτή είναι η πιο αραιοκατοικημένη ζώ
νη του πλανήτη. Στις πιο πολλές περιοχές των χωρών
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της λατινικής Αμερικής, ο πληθυσμός δεν πλεονάζει. Αντί
θετα, είναι λειψός. Η Βραζιλία έχει τριάντα οχτώ φορές
λιγότερους κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο απ'
ό,τι το Βέλγιο. Η Παραγουάη, σαράντα εννέα φορές λιγότερους απ' ό,τι η Αγγλία. Το Περού, τριάντα δύο φορές
λιγότερους α π' ό,τι η Ιαπωνία. Η Αϊτή και το Σαλβαδόρ,
ανθρώπινες μυρμηγκοφωλιές της λατινικής Αμερικής,
έχουν πυκνότητα κατώτερη απ' αυτήν της Ιταλίας. Τα
προσχήματα που επικαλείται ο διεθνής ιμπεριαλισμός προ
σβάλλουν τη νοημοσύνη. Οι πραγματικές-του προθέσεις διε
γείρουν την αγανάκτηση. Οριστικά, το ήμισυ των εδαφών
της Βολιβίας, της Βραζιλίας, της Χιλής, του Ισημερινού,
της Παραγουάης και της Βενεζουέλας είναι ακατοίκητα.
Κανένας πληθυσμός της λατινικής Αμερικής δεν αυξάνεται
λιγότερο απ' αυτόν τής Ουρουγουάης, μιας χώρας γέρων,
κι ωστόσο κανένα έθνος δε δοκιμάστηκε τόσο πολύ, τα
τελευταία χρόνια, από μια κρίση που φαίνεται να την παρα
σέρνει στον τελευταίο κύκλο της κόλασης. Η Ουρουγουάη
είναι άδεια κι οι εύφορες πεδιάδες-της θα μπορούσαν να
θρέψουν έναν πληθυσμό πολύ πιο πολυάριθμο απ'αυτόν
που, σήμερα, υποφέρει εκεί κάτω από τόσες ελλείψεις.
Πριν από έναν αιώνα, και περισσότερο, ένας υπουρ
γός της Γουατεμάλας είχε προφητικά διακηρύξει: "Θα
ήταν περίεργο από τους ίδιους τους κόλπους των Ηνωμέ
νων Πολιτειών, πού'να ι η πηγή του κακού, να μας ερ
χόταν και το φάρμακο". Μετά το θάνατο και το θάψιμο
του Συνδέσμου για την Πρόοδο, η αυτοκρατορία προτεί
νει, με πανικό πιο πολύ παρά με γενναιοδωρία, να λύσει
τα προβλήματα της λατινικής Αμερικής εξαλείφοντας
προκαταβολικά τους Λατινο-Αμερικάνους. Στην Ουάσινγτον έχουν λόγους κιόλας να υποθέτουν πως οι φτωχοί
λαοί δεν έχουν πια καμιά διάθεση να είναι φτωχοί: όσοι
αρνούνται την απελευθέρωση της λατινικής Αμερικής αρνούνται και τη μόνη δυνατή ανόρθωση-μας. Οι νέοι πολλαπλασιάζονται, δίνουν το παρόν, ακούνε: τ'ι τους προσφέ
ρει η φωνή του συστήματος; Το σύστημα μιλάει μια γλώσ
σα σουρρεαλιστική : προτείνει ν'αποφεύγουμε τις γεννή
σεις σ'αυτές ακριβώς τις περιοχές που έμειναν δίχως
ανθρώπους. Κρίνει ότι τα κεφάλαια λείπουν σε χώρες
όπου πλεονάζουν, μα κατασπαταλιώνται. Ονομάζει β ο ή 
θ ε ια την παραμορφωτική ορθοπεδική των δανείων που
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εφαρμόζει, και την αποζημίωση του πλούτου που προκαλούν οι ξένες επενδύσεις. Καλεί τους λατιφουντίστες να
πραγματοποιήσουν την αγροτική μεταρρύθμιση και την
ολιγαρχία να εφαρμόσει την κοινωνική δικαιοσύνη. Η
πάλη των τάξεων δεν υπάρχει, αποφαίνονται, παρά μονάχα
από τα λάθη των ξένων πρακτόρων που την προκαλούν.
Αντί αυτού, οι κοινωνικές τάξεις υπάρχουν και η ζωή στη
δύση βασίζεται στην καταπίεση των μεν από τους δε. Οι
εγκληματίες κομμάντος των σ τ ό λ ω ν έχουν για σκοπό
ν'αποκαθιστούν την τάξη και την κοινωνική γαλήνη, και οι
δικτατορίες που εξυφαίνονται στην Ουάσινγκτον έχουν
για κώδικά-τους τις φυλακές, απαγορεύουν τις απεργίες
και διαλύουν τα συνδικάτα για να προστατέψουν την ε
λευθερία της εργασίας.
Ό λ α , λοιπόν, μας είναι απαγορευμένα, εκτός απ'το να
σταυρώνουμε τα χέρια; Η φτώχεια δεν είναι κάτι γραμμένο
στα άστρα. Η υπανάπτυξη δεν είναι καρπός ενός υποχθόνιου
σχεδίου του Θεού. Υπάρχουν χρόνια επαναστατικά, εποχές
απολύτρωσης. Οι άρχουσες τάξεις κρατούν τα ηνία εξαγ
γέλλοντας την κόλαση για όλους. Κατά κάποιον τρόπο, η
δεξιά έχει δίκιο όταν ταυτίζεται με την ησυχία και την τά
ξη: η τάξη αυτή ταπεινώνει καθημερινά τους πιο πολλούς,
μα είναι τάξη μολαταύτα. Κι αυτή η ησυχία φροντίζει
ώστε η αδικία να εξακολουθήσει να είναι άδικη και η πείνα
πειναλέα. Αν το μέλλον μεταμορφωθεί σε ασκί του Αιόλου,
ο συντηρητικός κραυγάζει, και δικαίως: "Μ ε πρόδωσαν".
Και οι ιδεολόγοι της ανημπόριας, οι σκλάβοι που κοιτά
ζονται με τα μάτια του κυρίου, δεν αργούν να βγάλουν
γοερές κραυγές. Ο ορειχάλκινος αετός του Maine, που
γκρεμίστηκε την ημέρα του θριάμβου της κουβανικής
επανάστασης, κείτεται τώρα ξεχασμένος, με σπασμένα τα
φτερά, κάτω από μια στοά στην παλιά συνοικία της Αβά
νας. Από την Κούβα και μετά, δοκίμασαν κι άλλες χώρες
από διάφορους δρόμους και με διάφορους τρόπους την
εμπειρία της αλλαγής: το να διαιωνίζεται η παρούσα τάξη
πραγμάτων σημαίνει ότι διαιωνίζεται το έγκλημα. Το ν'
ανακτήσουμε τους πόρους που μας σφετερίστηκαν από
πάντα, ισοδυναμεί με το ν'ανακτήσουμε το πεπρωμένομας.
Τα φαντάσματα όλων των επαναστάσεων που στραγγα
λίστηκαν ή προδόθηκαν στο διάβα της βασανισμένης ιστο
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ρίας της λατινικής Αμερικής, ξαναπαρουσιάζονται μες
στις καινούργιες δοκιμασίες, όσο οι καιροί που ζούμε υ
πήρξαν προαίσθηση και γέννημα των αντιθέσεων του
παρελθόντος. Η ιστορία είν ένας προφήτης με το βλέμ
μα στραμμένο προς τα πίσω: απ'αυτό που υπήρξε και
σε αντίθεση μ ’ ό,τι υπήρξε, προαναγγέλλει ό,τι μέλλει να
συμβεί. Νά γιατί στο βιβλίο αυτό, που επιδιώκει να πα
ρουσιάσει μια ιστορία της λεηλασίας και διαρπαγής μιας
ηπείρου και ταυτόχρονα να δείξει πώς λειτουργούν στην
εποχή-μας οι μηχανισμοί της στέρησης, οι κονκισταδόρες
πάνω στις καραβέλλες-τους γειτονεύουν με τους τεχνοκράτες των τζετ, ο Ερμάν Κορτές με τους βορειο-αμερικάνικους σ τ ό λ ο υ ς , οι κορεγιδόρες του βασιλείου με τις
αποστολές του διεθνούς νομισματικού
Ταμείου,
τα
μερίσματα όσων εκμεταλλεύονταν αισχροκερδώς τους
σκλάβους, με τα κέρδη της Τζένεραλ Μότορς. Κατά τον
ίδιο τρόπο, οι νικημένοι ήρωες με τις σημερινές επαναστά
σεις, οι ατιμώσεις με τις νεκρές και αναστημένες προσδο
κίες: τις γόνιμες θυσίες. Ό ταν ο Αλέξανδρος του Χούμπολντ άρχισε τις έρευνές-του πάνω στα έθιμα των αρχαί
ων ιθαγενών κατοίκων του οροπέδιου της Μπογκοτά,
έμαθε πως οι Ινδιάνοι ονόμαζαν qulhtea
τα θύματα των
τελετουργικών εορτών. Quihica σήμαινε π ό ρ τ α : ο νεκρός
κάθε εκλεκτού άνοιγε έναν καινούργιο κύκλο εκατόν ογ
δόντα πέντε φεγγαριώ ν.
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Μ ΕΡΟ Σ Π ΡΩ ΤΟ

0 ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΓΕΝΝΑ
ΤΗ Φ ΤΩ ΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ Τ ' ΑΣΗΜΙ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ

Όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος αποφάσισε να διασχίσει
τις απέραντες έρημες εκτάσεις στα δυτικά της οικουμένης,
είχε κιόλας αποδεχθεί την πρόκληση των θρύλων. Τρομα
χτικές θύελλεςθα έπαιζαν με τα πλοία-του σάμπως να ήταν
καρυδότσουφλα, που θα τα έριχνε στις μασέλες των τερά
των. Τ ο τεράστιο φ ίδ ι των αβυσσαλέων θαλασσών, άπληστο
γ ι' ανθρώπινη σάρκα, θα ενέδρευε παντού. Οι άνθρωποι του
15ου αιώνα πίστευαν ότι δεν τους απέμεναν πια παρά μονά
χα χίλια χρόνια ώς τη στιγμή που οι καθαρτήριες φλόγες
της Δεύτερης Παρουσίας θα εξαφάνιζαν τον κόσμο, έναν
κόσμο που τον αποτελούσε ώς εκείνη την εποχή η Μεσόγει
ος με τ' ακρογιάλια-της και οι αμφιλεγόμενες ήπειροι: Ευ
ρώπη, Ασία, Α φρική. Οι Πορτογάλοι . ναυτικοί βεβαίωναν
ότι ο δυτικός άνεμος ξέβραζε παράξενα πτώματα και παράσερνε πότε πότε συντρίμμια από παράξενα γλυπτά, αλλά
κανείς δε φανταζόταν ότι ο κόσμος θα εξαπλωνόταν σε
λίγο, τί θαύμα αλήθεια!, σε μια ήπειρο καινούργια.
Ό χ ι μόνον η Αμερική δεν είχε όνομα, αλλά κι οι Νορβη
γοί αγνοούσαν ότι την είχαν ανακαλύψει από παλιά, κι ο ί
διος ο Κολόμβος, ίσαμε το θάνατό-του, κι έπειτα απ’ όλα τα
ταξίδια-του, διατηρούσε την πεποίθηση πως είχε φτάσει
στην Ασία πηγαίνοντας δυτικά. Στα 1492, όταν πάτησε για
πρώτη φορά η ισπανική μπότα πάνω στις αμμουδιές των νη
σιών Μπαχάμας, ο ναύαρχος σκέφτηκε πως οι περιοχές ε
κείνες ήταν μια προέκταση του θρυλικού νησιού Τσιπάνγκο:
της Ιαπωνίας δηλαδή. Ο Κολόμβος είχε πάρει μαζί-του ένα
αντίτυπο απ' το βιβλίο του Μάρκο Πόλο, που τό’ χε γεμίσει
στα περιθώρια με σημειώσεις. Οι κάτοικοι του Τσιπάνγκο,
βεβαίωνε ο Μάρκο Πόλο, "διαθέτουν άφθονο χρυσάφι και
τα ορυχεία απ' όπου το αντλούν δεν εξαντλούνται ποτέ... Κι
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ακόμα, σ ' αυτό το νησί, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες με τα
πιο αγνά ανατολίτικα μαργαριτάρια. Είναι κόκκινα, στρογ
γυλά και χοντρά, και η αξία-τους είναι ανώτερη απ' την αξία
των λευκών μαργαριταριών". Τα πλούτη του Τσιπάνγκο εί
χαν φτάσει ώς τ* αυτιά του Μεγάλου Χαν Κουμπλά , ξυ
πνώντας μέσα-του τον πόθο να τα κατακτήσει: απότυχε. Σε
λίδες εκθαμβωτικές του Μάρκο Πόλο. Ό λ α τ' αγαθά της
δημιουργίας τα εξυμνούσε σπάταλα: υπήρχαν δεκατρείς
σχεδόν χιλιάδες νησιά στη θάλασσα των Ινδιών, με βουνά α
πό χρυσάφι και μαργαριτάρια, και δώδεκα είδη μπαχαρικών
σε τεράστιες ποσότητες, χωρίς να ξεχνάμε και το άσπρο και
μαύρο πιπέρι που αφθονούσε.
Το πιπέρι, η πιπερόριζα, το μοσχοκάρφι (= γαρίφαλο ),
το μοσχοκάρυδο και η κανέλα ήταν το ίδιο περιζήτητα όπως
και το άλατι για να διατηρείται η ποιότητα και η γεύση του
κρέατος το χειμώνα. Οι Καθολικοί Βασιλιάδες αποφάσισαν
να χρηματοδοτήσουν την περιπέτεια της άμεσης πρόσβασης
στις πηγές, προκειμένου ν ’ απαλλαγούν από την επαχθή α
λυσίδα των ενδιάμεσων και των μεταπρατών που καπάρω
ναν το εμπόριο των μπαχαρικών και των τροπικών φυτών,
που προέρχονταν α π' τις μυστηριακές περιοχές της Ά π ω
Ανατολής. Το δέλεαρ των πολύτιμων μετάλλων, ανταλλα
κτικό νόμισμα για το εμπόριο, ευνόησε κι αυτό την ιδέα να
ξανοιχτούν τα καράβια στις καταραμένες θάλασσες. Ολό
κληρη η Ευρώπη είχε ανάγκη από άργυρο: τα στρώματα ο
ρυκτών της Βοημίας, της Σαξονίας και του Τυρόλου ήταν
κιόλας σχεδόν εξαντλημένα.
Η Ισπανία ζούσε την εποχή της Επα Ιστασης. Το 1492 ή
ταν η χρονιά της ανακάλυψης της Αμ'ερικής, του νέου κό
σμου που γεννήθηκε α π' εκείνο το γεωγραφικό λάθος με
τις μεγαλειώδεις συνέπειες, μα κι η χρονιά της ανάκτησης
της Γρανάδας. Ο Φερδινάνδος της Αραγωνίας και η Ισαβέλ
λα της Καστίλλης, που είχαν ενώσει με το γάμο-τους τις
ανταγωνιστικές κτήσεις-τους, εξουδετέρωσαν στις αρχές
του 1492 τον τελευταίο προμαχώνα της μουσουλμανικής
θρησκείας στο ισπανικό έδαφος. Χρειάστηκαν σχεδόν οκτώ
αιώνες για να ξαναπάρουν πίσω αυτό που είχε χαθεί μέσα σ ’
επτά χρόνια (1) και ο πόλεμος της επανάκτησης είχε αδειά
σει τα βασιλικά θησαυροφυλάκια. Μα ήταν ένας ιερός πόλεI. J. Η. E lliot, L a E sp a ñ a im p e r ia l, Βαρκελόνη, 1965.
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μος, ο πόλεμος των Χριστιανών ενάντια στο Ισλάμ, και δεν
είναι τυχαίο που την ίδια εκείνη χρονιά διώχτηκαν εκατόν
πενήντα χιλιάδες Εβραίοι. Η Ισπανία γινόταν έθνος, κραδαίνοντας ξίφη που η άκρη-τους είχε το σχήμα του σταυρού. Η
βασίλισσα Ισαβέλλα πατρονάρισε την Ιερή Εξέταση. Το κα
τόρθωμα της ανακάλυψης της Αμερικής δεν μπορούσε να
εξηγηθεί χωρίς την πολεμική παράδοση τωνσταυροφοριών
που διαφέντευε τη μεσαιωνική Καστίλλη, κι η Εκκλησία
πρόσφερε τις ευλογίες-της για να δώσει έναν ιερό χαρακτή
ρα στην κατάκτηση των άγνωστων περιοχών που εκτείνο
νταν απ’ την άλλη άκρη του Ωκεανού. Ο πάπας Αλέξανδρος
ο 6ος, που ήταν ισπανός, έχρισε τη βασίλισσα Ισαβέλλα
πρώτη κυρά του Νέου Κόσμου. Με την εξάπλωση του βασι
λείου της Καστίλλης, εξαπλωνόταν και το βασίλειο του Θε
ού επί της γης.
Τρία χρόνια μετά την ανακάλυψη, ο Χριστόφορος Κολόμβος διεύθυνε προσωπικά τη στρατιωτική εκστρατεία ε
νάντια στους ιθαγενείς του Ισπανικού Νησιού. Μια χούφτα
καβαλαραίοι, διακόσιοι πεζοί και μερικά σκυλιά ειδικά εκ
παιδευμένα για επίθεση, αποδεκάτισαν τους Ινδιάνους. Πά
νω από πεντακόσιοι απ’ αυτούς, που στάλθηκαν στην Ισπα
νία, πουλήθηκαν σαν σκλάβοι στη Σεβίλλη και πέθαναν αξι
οθρήνητα ( i) . Μερικοί θεολόγοι, όμως, διαμαρτυρήθηκαν,
και η δουλεία των Ινδιάνων τυπικά απαγορεύτηκε στις αρ
χές του 16ου αιώνα. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν α
παγορεύτηκε, μα ευλογήθηκε κι αποπάνω: πριν από κάθε
στρατιωτική είσοδο, οι κατακτητές επικεφαλής έπρεπε να
διαβάζουν στους Ινδιάνους, χωρίς διερμηνέα αλλά μπροστά
σ ’ ένα γραμματέα δικαστηρίου, μια μακροσκελέστατη
r e q u e r i m i e n to (2),
γεμάτη ρητορεία, που τους προέτρεπε
να προσηλυτιστούν στην άγια καθολική πίστη: "Α ν αρνηθείτε, ή χρονοτριβήσετε από πονηριά, σας βεβαιώ ότι, με τη
βοήθεια του Θεού, θα σας συντρίψουμε μ ’ όλες-μας τις
δυνάμεις, θα σας κάνουμε έναν αμείλικτο πόλεμο, θα σας
ζέψουμε στο ζυγό και θα σας υποτάξουμε στην υπακοή της
Εκκλησίας και στο Μεγαλείο-Της, θα αρπάξουμε και σας,
και τις γυναίκες-σας και τα παιδιά-σας, και θα σας σύρουμε
1. L. Capiton κα ί H enry Lorin, Le travail en A m érique avant e t après
Colomb, Παρίσι, 1914.
2. Κλήση.
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πουλώντας-σας και διαθέτοντάς-σας όπως θα διατάξει ο Μεγαλοδύναμος, θα σας πάρουμε τα αγαθά-σας και θα σας
κάνουμε όσο μεγαλύτερο κακό μπορέσουμε..." (ΐ)
Η Αμερική ήταν η απέραντη αυτοκρατορία του διαβόλου,
με απίθανη ή αμφίβολη τη λύτρωση, μα η φανατική αποστο
λή ενάντια στην αίρεση των ιθαγενών μπερδευόταν με τον
πυρετό που ανέβαζε ώς τα μάτια των κατακτητών τη λάμψη
των θησαυρών του Νέου Κόσμου. Ο Ντιάζντελ Καστίλλιο,
πιστός σύντροφος του Ερμάν Κορτές στην κατάκτηση του
Μεξικού, έγραψε πως ήρθαν στην Αμερική "για να υπηρετή
σουν το Θεό και τη Δόξα-Tou, μα κ ι επειδή υπάρχουν θη
σαυροί".
Ο Κολόμβος, όταν έφτασε στο νησί του Σαν Σαλβαδόρ,
θαμπώθηκε απ' την πολύχρωμη διαφάνεια της Καραϊβικής,
από το πράσινο, σ ' όλες τις αποχρώσεις, του τοπίου, α π' τη
γλυκύτητα και την καθαρότητα της ατμόσφαιρας, α π' τα υ
πέροχα πουλιά κι από τους νέους άντρες "ψηλόκορμοι κα
θώς ήταν, μια ράτσα ανθρώπων πραγματικά πολύ όμορφη"
και "καλού χαρακτήρα" που κατοικούσαν εκεί πέρα. Χάρισε
στους ιθαγενείς "κόκκινους σκούφους και μαργαριτάρια α
πό γυαλί που τα φόρεσαν στο λαιμό-τους, και πολλά άλλα
αντικείμενα ευτελούς αξίας, που τους έδωσαν μεγάλη χαρά,
και συμφιλιωθήκαμε τόσο πολύ μαζί-τους, που ήταν υπέρο
χο". Ο Κολόμβος τους έδειξε τα σπαθιά-τους. Εκείνοι δεν
είχαν δει ποτέ σπαθιά, τα έπιαναν α π' την κόψη κι έκοβαν
τα χέρια-τους. Σ ' όλο το διάστημα αυτό, αφηγείται ο ναύαρ
χος στο ημερολόγιο καταστρώματος που κρατούσε, "τους
ερευνούσα προσεχτικά, και προσπαθούσα να μάθω αν υπήρ
χε χρυσάφι. Είδα ότι μερικοί φορούσαν κάτι μικρό που κρε
μόταν από μια τρύπα που ανοίγουν στη μύτη-τους, και κατάφερα με χειρονομίες να μάθω απ' αυτούς ότι γυρίζοντας το
νησί-τους και βάζοντας πλώρη κατά τα νότια, θα έβρισκα
μια χώρα της οποίας ο βασιλιάς διέθετε πελώρια βάζα με
χρυσάφι και μια μεγάλη ποσότητα απ' το μέταλλο αυτό".
Γιατι "το χρυσάφι κάνει το θησαυρό, κι αυτός που το κατέ
χει κάνει ό,τι θέλει εδώ κάτω. Μπορεί ακόμα και να στέλνει
τις ψυχές στον Παράδεισο". 0 Κολόμβος, στο τρίτο-του τα
ξίδι, εξακολουθούσε να πιστεύει ότι έπλεε στη θάλασσα της
Κίνας ενώ, στην πραγματικότητα, άγγιζε τα παράλια της
I. Daniel Vidard, Ideología y realidad de América, Μ οντεβιδέο, 1968.
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Βενεζουέλας, πράγμα που δεν τον εμπόδισε να πει πως, από
κει, εκτείνονταν ώς το άπειρο μια γη που ήταν ο γήινος Πα
ράδεισος. Στο ίδιο ύφος, ο Αμέριγκο Βεσπούτσι, εξερευνη
τής των ακτών της Βραζιλίας στις αρχές του 16ου αιώνα, θ'
αφηγηθεί στο Λαυρέντιο των Μεδίκων: "Τα δέντρα έχουν
τέτοιον ομορφιά καιτόση γλύκα, που θαρούσαμε ότι βρισκό
μασταν στο γήινο Παράδεισο..." (ΐ) Στα 1503, α π' την Τζα
μάικα, ο Κολόμβος έγραφε στους βασιλιάδες, με αγανάκτη
ση: "Ό τ α ν ανακάλυψα τις Ινδίες, είπα πως ήταν το μεγαλύ
τερο και το πιο πλούσιο βασίλειο που υπήρχε στον κόσμο.
Μίλησα κιόλας για χρυσάφι, για μαργαριτάρια, για πολύτι
μες πέτρες και μπαχαρικά..."
Έ να και μόνο σακί πιπέρι άξιζε το Μεσαίωνα πιο πολύ κι
α π' τη ζωή ενός ανθρώπου, μα το χρυσάφι και το ασήμι ή
ταν τα κλειδιά που χρησιμοποίησε η Αναγέννηση για ν ' α
νοίξει τις πόρτες του παράδεισου στον ουρανό και της κερ
δοσκοπίας πάνω στη γη. Η εποπίύα των Ισπανών και των
Πορτογάλων στην Αμερική συνδύασε την προπαγάνδιση
της χριστιανικής πίστης με το σφετερισμό και τη λεηλασία
του φυσικού πλούτου. Η Ευρωπαϊκή δύναμη εξαπλωνόταν
με πρόθεση να κυριαρχήσει σ ' ολόκληρο τον κόσμο. Οι παρ
θένες περιοχές, πλούσιες σε δάση και κινδύνους, φλόγιζαν
την επιθυμία των καπεταναίων, των αφεντάδων και των
κουρελήδων στρατιωτών που ρίχνονταν με ορμή πάνω σ ’ ε
ντυπωσιακά πολεμικά λάφυρα: πίστευαν στη δόξα, "στον
ήλιο των νεκρών", και ο Κορτές, για να τη φτάσει, κρατού
σε το κλειδί σε μια φράση: "Η τύχη χαμογελά στους τολμη
ρούς". 0 ίδιος αυτός είχε υποθηκεύσει ό,τι είχε και δεν είχε
για να προετοιμάσει την αποστολή του Μεξικού. Εκτός από
σπάνιες εξαιρέσεις -Κ ο λόμ β ος, Ντάβιλα, Μ αγγελάνος- τις
I. Luis Nicolau D ' O iw er,C ro n ista s d e la s c u ltu r a s p r e c o lo m b i
n a s, Μ εξικό, 1963. O δικ ηγό ρ ο ς Αντόνιο ντε Λ εόν Π ινέλο αφιέρω σε
δυο τόμ ους γ ια ν ' α ποδείξει ό τι η Εδέμ βρισκόταν στην Α μερική. Στο
E l P a ra íso e n e l N u e v o M u n d o ("O Π αράδεισος στο Ν έο Κόσμο”,
Μ αδρίτη, 1656), αναπαρέστησε το χάρτη τη ς νότια ς Α μερικής στο κέ
ντρο του οποίου μ πορεί κανείς να δει τον κήπο τη ς Εδέμ, που α ρδεύ
εται α π’ τον Α μ α ζό νιο ,το νρ ίο ντελ α Π λά τα ,το ν Ο ρ ενό κ κ α ιτο νΜ α γκ νταλένα.Ο απα γο ρευ μ ένο ςκα ρ π ό ςή τα νη μπανάνα. Ο χάρ τη ς έδειχνε το
μ έρος ακριβώ ς α π ' όπου ξεκίνησε η κ ιβ ω τό ς του Ν ώε τη στιγμή του
Κ ατακλυσμού.
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κατακτητικές αποστολές δεν τις αναλάμβανε η Εκκλησίϋ,
μα οι κατακτητές ή οι καραβοκύρηδες που χρηματοδοτού
σαν την περιπέτεια. ( ι )
Έ τσι γεννήθηκε ο μύθος του Ελντοράντο, του μονάρχη
που κολυμπούσε στο χρυσάφι. Οι δρόμοι και τα σπίτια των
πόλεων του βασιλείου-του ήταν καμωμένα από χρυσάφι. Ε
ναν αιώνα μετά από τον Κολόμβο, ο Σερ Γουόλτερ Ραλεϋ θα
επιχειρήσει ν ' ανεβεί τον ποταμό Ορενόκε αναζητώντας το
Ελντοράντο, αλλά θα χρειαστεί να παραδοθεί μπροστά
στους καταρράκτες του ποταμού. Η εκθαμβωτική οπτασία
του "λόφου όπου κυλά το ασήμι" έγινε πραγματικότητα το
1545 με την ανακάλυψη του Ποτοζί, αλλό ώς τότε, πολλά
μέλη των αποστολών που είχαν δοκιμάσει, χωρίς επιτυχία,
να φτάσουν ώς τις πηγές του ασημιού ανεβαίνοντας τον πο
ταμό Παρανά βρήκαν το θάνατο, νικημένοι από την πείνα
και την αρρώστεια, ή τρυπημένοι από τα βέλη των ιθαγε
νών.
Υπήρχε, ναι, χρυσάφι και ασήμι σε μεγάλες ποσότητες,
μέσα στα σπλάχνα του οροπεδίου του Μεξικού και της κορδιλλιέρας των Ά νδεω ν. Στα 1519, ο Ερμάν Κορτές αποκάλυψε στην Ισπανία τη μυθική αξία του θησαυρού των αζτέκων του Μοκτεζούμα, και δεκαπέντε χρόνια αργότερα έφτασε στη Σεβίλλη το εντυπωσιακό λάφυρο -μ ια κούπα γε
μάτη χρυσάφι και δυο άλλες γεμάτες α σ ή μ ι- μ ’ αυτές ακρι
βώς που ο Φρανθίσκο Πιζάρρο περιέλουσε τον Αταουάλπα
προτού τον στραγγαλίσει. Μερικές πενταετίες νωρίτερα, το
Στέμμα είχε πληρώσει με χρυσάφι των Α ντιλλών τις υπηρε
σίες των ναυτικών που είχαν συνοδεύσει τον Κολόμβο στο
πρώτο-του ταξίδι ( 2 ). Τελικά, οι πληθυσμοί των νησιών της
καραΐβικής σταμάτησαν να πληρώνουν το φόρο-τους γιατί,
απλούστατα, εξαφανίστηκαν: οι ιθαγενείς αποδεκατίστηκαν
κυριολεκτικά μέσα στα πλυντήρια των ορυχείων, και πέθαναν α π ' την τρομαχτική εργασία να κουβαλούν τις χρυσοφόρες άμμους, με το κορμί βουτηγμένο ώς τη μέση, ή σκυ
φτοί, εξαντλημένοι, εκχερσώνοντας τα χωράφια, με την
πλάτη καμπουριασμένη κάτω απ' το βάρος των εργαλείων
1. J. Μ. O ts Capdequí, E l E s ta d o e s p a ñ o l en la s In d ia s. Μεξικό,
1941.
2. Earl J. Ham ilton, A m e r i c a n T r e a su re a n d th e P ric e R e v o l u 
tio n in S p a in ( 1 5 0 1 - 1 6 5 0 ) , Μ ασαχουσέτη, 19J4.
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που είχαν μεταφερθεί από την Ισπανία. Απειράριθμοι ιθα
γενείς του Ισπανικού νησιού δοκίμασαν πρώτοι την κακιά
μοίρα που τους επέβαλαν οι νέοι λευκοί καταπιεστές-τους:
σκότωναν τα παιδιά-τους και αυτοκτονούσαν κατά μάζες. Ο
ιστορικός Φερνάντεζ ντε Οβιέδο ερμήνευσε ως εξής, στα μέ
σα του 16ου αιώνα, το ολοκαύτωμα των κατοίκων των Αντιλλών: "Π ο λλο ί ήταν αυτοί που, για να γλιτώσουν α π' τη
δουλειά, δηλητηριάστηκαν, και άλλοι που κρεμάστηκαν με
τα ίδια-τους τα χέρια", (ΐ)

ΟΙ ΘΕΟΙ ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΑΝ ΜΕ ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

Ο Κολόμβος, περνώντας απ' την Τενερίφφη, στοπρώτοτου ταξίδι, παραβρέθηκε σε μια τρομαχτική ηφαιστειακή έ
κρηξη. Αυτό έμοιαζε με οιωνό για το τί έμελε να συμβεί σ'
εκείνες τις απέραντες καινούργιες εκτάσεις που έφραζαν
— τί έκπληξη!— το δρόμο της δύσης προς την Ασία. Η Αμε
ρική αχνοδιαγράφονταν μυστηριακά πίσω α π' τις ατέλειω
τες ακτές-της. Η κατάκτηση εξαπλωνόταν σαν μανιακή πα
λίρροια, με απανωτά κύματα. Οι a d e la n ta d o s ( 2 ) διαδέχο
νταν τους ναυάρχους και τα πληρώματα μεταμορφώνονταν
σε στρατιές εισβολέων. Οι βούλες του πάπα είχαν παραχω
ρήσει την Α φρική στο Στέμμα της Πορτογαλίας, εκχωρώ
ντας στο Στέμμα της Καστίλλης "τις άγνωστες περιοχές,
σαν αυτές που ανακαλύφθηκαν ώς τώρα α π' τους απεσταλμένους-σας, όπως κι εκείνες που θ ' ανακαλυφθούν...": η
Αμερική είχε δοθεί στη βασίλισσα Ισαβέλλα. Στα 1508, μια
1. Gonzalo Fernández d e Oviedo, H is to r ia g e n e r a I y n a tu r a l d e
la s In d ia s , Μαδρίτη, 1959. Η ερμηνεία δημιούργησε σχολή. Έ κ π λ η 
κτο ς διάβασα οτο βιβλίο το ν R en e D um ont, C u b a e s t- il s o c ia li
s te ? , Παρίσι, 1970: ”Ο ι Ινδιάνοι δεν εξολοθρεύτηκαν όλοι. Τ α γένητο υ ς υ πά ρ χου ν μέσα στα χρω μοσώ ματα τω ν Κ ουβανών. Έ νιω θα ν τέ
τοια αντιπάθεια για την ένταση που απαιτεί η συνεχής εργασία ώστε
μ ερικοί προτίμησαν να α υτοκτονήσουν παρά να δ εχτού ν την καταναγκαστική δουλειά...”
2. A d e la n ta d o : ανώ τερος ισπανός υπά λ λη λ ο ς π ου αντιπροσώ πευε το
βασιλιά την εποχή τη ς κατάκτησης κ αι στη διάρκεια τ η ς αποικιακής ι
σπανικής περιόδου. Στην ιεραρχία έρ χετα ι μ ετά τον κυβερνήτη.
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καινούργια βούλα χάρισε στο ισπανικό Στέμμα, δια παντός,
όλους τους φόρους της δέκατης που εισπράττονταν α π’ την
Αμερική: το παγκόσμιο πατρονάρισμα, τόσο επιθυμητό,
πόνω στην Εκκλησία του Νέου Κόσμου, περιέκλειε το
δικαίωμα για τους μονάρχες να εισπράττουν όλα τα εκκλη
σιαστικά κέρδη (1).
Το σύμφωνο της Τορντεσίλλα, στα 1494, επέτρεψε στην
Πορτογαλία να καταλάβει τις αμερικανικές εκτάσεις πέρα
απ' τη διαχωριστική γραμμή πού 'χε χαράξει ο πάπας, και
στα 1530 ο Μάρτιμ Αλφόνσο ντε Σούζα θεμελίωνε τα πρώ 
τα κέντρα των πορτογαλικών οικισμών στη Βραζιλία, αφού
πρώτα εξεδίωξε τους γάλλους παρείσακτους. Την ίδια κιόλας εποχή, οι Ισπανοί, διασχίζοντας τρομαχτικά δάση και
απέραντες εχθρικές ερήμους, είχαν προχωρήσει αισθητά
στην εξερεύνηση και την κατάκτηση. Στα 1513, ο Νότιος Ει
ρηνικός άπλωνε τα εκτυφλωτικά νερά-του κάτω απ’ τα μά
τια του Βάσκο Νούνεζ ντε Μπαλμπόα. Το φθινόπωρο του
1522, οι δεκαοχτώ περισωθέντες απ’ την αποστολή του
Μαγγελάνου, που είχαν συνδέσει για πρώτη φορά δυο
ωκεανούς και είχαν αποδείξει πως η γη είναι στρογγυλή
πραγματοποιώντας τον πλήρη κύκλο, ξαναγύριζαν στην
Ισπανία. Τρία χρόνια πριν, τα δέκα καράβια του Ερμάν
Κορτές είχαν εγκαταλείψει την Κούβα κατευθυνόμενα
προς το Μεξικό και, στα 1523, ο Πέντρο ντε Αλβαράντο
ριχνόταν στην κατάκτηση της κεντρικής Αμερικής. Ο
Φ ρανθίσκο Πιζάρρο, ένας εκτροφέας χοίρων, αναλφάβη
τος, έμπαινε θριαμβευτικά στο Κούζκο, στα 1533, κυριεύο
ντας έτσι την καρδιά της Αυτοκρατορίας των Ίνκας. Στα
1540, ο Πέντρο ντε Βαλντιβία διέσχιζε την έρημο της
Ατακάμα και θεμελίωνε το Σαντιάγο της Χιλής. Οι κατακτητές εισχωρούσαν βαθιά μέσα στο Τσάκο και αποκάλυπταν
το Νέο Κόσμο, α π' το Περού ώς τις εκβολές του μεγαλύτε
ρου ποταμού της οικουμένης.
Ανάμεσα στους ιθαγενείς υπήρχαν όλα: αστρονόμοι και
κανίβαλοι, μηχανικοί και άγριοι της λίθινης εποχής. Κανέ
νας, όμως, απ’ τους αυτόχθονες πολιτισμούς δε γνώριζε το
σίδερο ή το άροτρο, το γυαλί ή τη μπαρούτη, και ο τροχός
δε φαινόταν αλλού παρά μονάχα στις παραστάσεις των ανα1. Guillermo Vázquez Franco, L a c o n q u is ta j u s t i f i c a d a , Μοντββιδέο, 1968, κα θ ώ ς και / Η. Elliot, βλ. παραπάνω.
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θηματικών αρμάτων.Οπολιτισμός,που,φερμένοςαπότηνάλλη μεριά της θάλασσας, ενέσκηψε πάνω σ ' αυτές τις περιο
χές, ζούσε τη δημιουργική έκρηξη της Αναγέννησης: η Αμε
ρική αντιπροσώπευε μια παραπάνω εφεύρεση, και συμμε
τείχε με τη μπαρούτη, την τυπογραφία, το χαρτί και την πυ
ξίδα στην ταραχώδη γέννηση της Σύγχρονης Εποχής. Η ανι
σότητα της ανάπτυξης ανάμεσα στους δύο κόσμους εξηγεί
τη σχετική ευκολία με την οποία υπέκυψαν οι αυτόχθονες
πολιτισμοί. Ο Ερμάν Κορτές αποβιβάστηκε στη Βερακρούζ
συνοδευόμενος μονάχα από εκατό ναυτικούς και πεντακόσι
ους οχτώ στρατιώτες. Διέθετε δεκαέξι άλογα,τριάντα 5ύο
τόξα, δέκα μπρούτζινα κανόνια και μερικά αρκεβούζια, του
φέκια και μεγάλες πιστόλες. Δεν του χρειάζονταν περισσό
τερα. Και όμως, η πρωτεύουσα των Αζτέκων, Τενοστιτλάν,
ήταν εκείνη την εποχή πέντε φορές πιο μεγάλη απ' τη Μα
δρίτη, και δυο φορές πιο πυκνοκατοικημένη απ' τη Σεβίλ
λη, τη σπουδαιότερη πόλη της Ισπανίας. Ο Φρανθίσκο Πιζάρρο, απ' την πλευρά-του, εισέβαλε στην Καζαμάρκα με
εκατόν ογδόντα στρατιώτες, τριάντα επτά άλογα κι ήρθε
αντιμέτωπος με μια στρατιά εκατό χιλιάδων Ινδιάνων.
Το δέος αποτέλεσε έναν άλλο παράγοντα στην ήττα των
ιθαγενών. Ο αυτοκρατορας Μοκτεζοϋμα έλαβε τα πρώτα
νέα μες στο παλάτι-του : ένας μεγάλος κινούμενος λόφος βά
διζε κατά τη θάλασσα. Σε λίγο, άλλοι αγγελιοφόροι τον
πληροφορούσαν: " ...’ Εντρομος άκουσε να του αφηγούνται
πώς σκάει το κανόνι, πώς βρυχιέται και μουγκρίζει στο κύλισμά-του, και πώς οι άνθρωποι τρέχουν να κρυφτούν παραλοϊσμένοι. Κι όταν αρχίζει να χτυπά, κάτι σαν πέτρινη μπά
λα βγαίνει α π' τα σπλάχνα-του ξερνώντας πύρινη βροχή...".
Οι ξένοι έφταναν ανεβασμένοι πάνω σε "ελά φ ια " που τους
κουβάλαγαν στη ράχη-τους "ψ ηλά όσο οι στέγες των σπιτιών-τους". Τα κορμιά-τους ήτανε σκεπασμένα από πάνω ί
σαμε κάτω, και "μόνο τα πρόσωπά-τους φαίνονται. Είναι
άσπρα σαν κιμωλία. Έχουνε κίτρινα μαλλιά, εκτός από με
ρικούς που έχουν μαύρα. Τα γένια-τους είναι μακριά", (ΐ)
Ο Μοκτεζούμα πίστεψε πως ήταν οθεόςΚουέτσαλκοατλπου
1. Σύμψω να με τις π λ η ρ ο φ ο ρ ίες ιθαγενώ ν πο ν περιέσω σε ο Μπερναρντίνο ντε Σ αχα γκ ούν στο Φ λω ρεντινό Κ ώδικα, και τις οποίες α να φ έ
ρει ο Μ ιγέλ Λεόν-Π ορτίλλα στο βιβλίο-του, V isió n d e ¡o s v e n c i
d o s, Μ εξικό, 1967.
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ξαναρχόταν στη γη. Οκτώ οιωνοί, πριν από λίγο καιρό, εί
χαν αναγγείλει την επιστροφή-του. Οι κυνηγοί του είχαν παραδώσει ένα πουλί, που φορούσε ένα διάδημα πάνω στο κεφάλι-του σε σχήμα στρογγυλού καθρέφτη, και μες σ ' εκεί
νο τον καθρέφτη αντανακλούσε ο ουρανός όπου έλαμπε ο
ήλιος του βασιλέματος. Μέσα κει είδε ο Μοκτεζούματο εχ
θρικό ιππικό να βαδίζει ενάντια στο Μεξικό. Ο θεός Κουέτσαλκοατλ είχε έρθει α π' την ανατολή κι απ' την ανατολή
είχε φύγει: ήταν λευκός και /ενειοφόρος . Ο Βιρακόσα, ο
σερνικοθήλυκος θεός των'Ινκας, ήταν κι αυτός λευκός και
γενειοφόρος. Και η Ανατολή ήταν το λίκνο των ηρωικών
προγόνων των Μάγια. (1)
Οι εκδικητικοί θεοί που ξαναγύριζαν για να ξεκαθαρίσουν
τους λογαριασμούς με τους λαούς-τους φορούσαν πανο πλίες και αλυσιδωτούς θώρακες, αστραφτερά
carapachos *
που έδιωχναν μακριά τα βέλη και τις πέτρες. Τα όπλα-τους
εξαπέλυαν θανατηφόρες λάμψεις και μαύριζαν την ατμό
σφαιρα με καπνούς που έκοβαν την ανάσα. Κι ακόμα, οι
κονκισταδόρες έβαζαν σ ' εφαρμογή, με γνώση κι εκλεπτισμένη μέθοδο, τις τεχνικές της προδοσίας και της μηχανορ
ραφίας. Ή ξεραν να συμμαχούν με τους Τλαξκαλτέκους ενά
ντια στον Μοκτεζούμα και να εκμεταλλεύονται προς όφε
λος-τους τη διχόνοια της Αυτοκρατορίας των ' Ινκας, δηλα
δή ανάμεσα στον Χουακσάρ και τον Αταχουάλπα, τ' αδέλ
φ ια που ήσαν εχθροί. Δημιούργησαν συνένοχους ανάμεσα
στις ενδιάμεσες κυρίαρχες κάστες, στους κληρικούς, τους
υπαλλήλους, τους στρατιωτικούς, α φ ' ης στιγμής το έγκλη
μα ανέτρεψε τους ιθαγενείς μεγιστάνες. Επιπλέον, χρησιμο
ποίησαν άλλα όπλα, ή, μάλλον, άλλοι παράγοντες δούλεψαν
αντικειμενικά για τη νίκη των εισβολέων. Τα άλογα και τα
μικρόβια, λόγου χάρη.
Τα άλογα, όπως και οι καμήλες, είχαν προέλθει απ' την
1. Οι εκπλη κτικές α υ τές συμπτώ σεις ενΐσχυσαν την υπόθεση άτι οι
θ εοί τω ν θρησκειών τω ν ιθαγενώ ν δεν ήταν τίπ ο τ' ά λ λο στην πρ αγμα
τικότητα παρά Ευρω παίοι που είχαν φ τά σει σ ' εκείνες τις περιοχές
πολύ πριν α π ' τον Κολόμβο. (Rafael Pineda Yañez, L a isla y C o ló n ,
Μ πουένος Ά ιρ ε ς, 1955).
* Ό ρ γ α ν ο σκληρό και ανθεκτικό, φ τια γμ ένο cur* το αποξηραμένο πε
ρικάλυμμα δια φόρω ν ζώ ω ν, τω ν οποίω ν προστατεύει το κορμί (τατού,
χελώ να , έντομα, οστρακοειδή) (Σημ.τ. Μετ.)
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Αμερική (ΐ), αλλά οι ράτσες-τους στη χώρα αυτή είχαν εκλείψει. Όταν μπήκαν στην Ευρώπη απ' τους άραβες ιπ
πείς, πρόσφεραν τεράστιες υπηρεσίες, στρατιωτικές και ο ι
κονομικές, σ ' αυτές τις περιοχές. Όταν επανεμφανίστηκαν,
τη στιγμή της κατάκτησης, συνέβαλαν στο ν ' αποκτήσουν οι
εισβολείς μαγικές δυνάμεις, κάτω απ' τα εμβρόντητα μάτια
των ιθαγενών. Ο Αταχουάλπα είδε να καταφθάνουν οι πρώ 
τοι ισπανοί στρατιώτες ανεβασμένοι πάνω σε ορμητικά άλο
γα, στολισμένα με κουδουνάκια και φτερά, που έτρεχαν εξαπολύοντας κεραυνούς και σηκώνοντας σύννεφα σκόνης
με τις γρήγορες οπλές-τους. Πανικόβλητος ο Ίνκα, έπεσε
ανάσκελα (2). Ο κάσικος Τεκούμ, επικεφαλής των κληρονό
μων των Μάγια, χτύπησε με το δόρυ-του το άλογο του Πέ
ντρο ντε Αλβαράντο, πιστεύοντας ότι το άλογο αποτελούσε
μέρος από το σώμα του κατακτητή: ο Αλβαράντο στήθηκε
ορθός και τόνε σκότωσε (3). Μερικά άλογα, φορώντας πο
λεμικές πανοπλίες, σκόρπιζαν εδώ κι εκεί τις μάζες των ιθα
γενών κι έσπερναν τον τρόμο και το θάνατο. Στην αποικιακή-τους πορεία, "ιΐαπάδες και ιεραπόστολοι παρουσίαζαν τα
άλογα στη φαντασία των ντόπιων σαν ζώα ιερής καταγω
γής και διαβεβαίωναν πως ήδη ο άγιος Ιάκωβος, ο αφέντης
της Ισπανίας, καβαλίκευε ένα άσπρο πουλάρι που είχε κερ
δίσει γενναίες μάχες ενάντια στους Μαυριτανούς και τους
Εβραίους, με τη βοήθεια της Θείας Πρόνοιας" (4)
Τα βακτηρίδια και τα μικρόβια αποδείχτηκαν οι πιο απο
τελεσματικοί σύμμαχοι. Οι Ευρωπαίοι, σαν βιβλική θεομη
νία, έφεραν την ευλογιά και τον τέτανο και μια σειρά από
πνευμονικές, εντερικές και αφροδίσιες αρρώστιες, το τρά
χωμα, τον τύφο, τη λέπρα, τον κίτρινο πυρετό, την τερηδό
να που κατέστρεφε τα δόντια-τους. Η ευλογιά ήταν η πρώτη
που εμφανίστηκε. Η άγνωστη αυτή και αποκρουστική επιδη
1.JacquettaH awkes, P r e h is to r ia , στο H is to r ia d e la H u m a n id a d ,
¿κδοση τηςΟ Υ Ν Ε ΣΚ Ο , Μ χουένος Ά ψ ε ς , 1966.
2. Huamán Poma, E l p r im e r n u e v a c r ó n ic a y b u e n g o b ie r n o ,
στο βιβλίο του M iguel León-Partilla, E l re v e r s o d e la c o n q u is ta .
R e la c io n e s a z te c a s , m a y a s e in c a s , Μ εξικό, 1964.
3. T í tu lo s d e la Casa I z q u ín N e h a ib .S e ñ o r a d e l T e r r ito r io d e
O tz iy á , στο παραπάνω έ ρ γο του Miguel León-PortiUa.
4. Gustavo A do lfo Otero, V id a s o c ia l e n e l c o lo n ia je , Λ α Π α ζ,
1958.
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μία που σε τσουρούφλιζε με τη φωτιά-της και σάπιζε τις
σάρκες-σου δεν ήταν τάχα μια υπερφυσική τιμωρία; "Πήγαν
κι εγκαταστάθηκαν στην Τλαξκάλα. Και τότε εξαπλώθηκε η
επιδημία: βήχας, φαγούρα, σπυριά που καίνε", αναφέρει έ
νας ιθαγενής μάρτυρας. Κι ένας άλλος: "Π ολλοί πέθαναν
απ' τη μεταδοτική, ιξώδη και γρήγορα εξαπλούμενη αρρώ
στια της πυώδους φλύκταινας".(ΐ) Οι Ινδιάνοι πέθαιναν σαν
μύγες. Ο οργανισμός-τους δεν παρουσίαζε καμιάν αντίσταση
στις νέες αρρώστιες..Οι επιζώντες έμεναν μισεροί και άχρη
στοι. Ο βραζιλιάνος ανθρωπολόγος Νταρσύ Ριμπέιρο (2) υ
πολογίζει ότι πάνω απ' το μισό του ντόπιου πληθυσμού της
Αμερικής, της Αυστραλίας και των νησιών της Ωκεανίας πέ
θαναν, μολυσμένοι, α π' την πρώτη κιόλας επαφή με τους
λευκούς.

"ΛΑΧΤΑΡΟΥΝ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΑΝ ΛΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΧΟΙΡΟΙ”

Με το αδιάκοπο σφυρηλάτημα του αρκεβούζιου, του
σπαθιού και των λοιμών, προχωρούσαν οι αδυσώπητοι και
ολιγάριθμοι κατακτητές της Αμερικής. Αυτό αφηγείται η
φωνή των ηττημένων. Μετά τη δολοφονία του Σολούλα, ο
Μοκτεζούμα έστειλε νέους απεσταλμένους να προϋπαντή
σουν τον Κορτές που βάδιζε για την κοιλάδα του Μεξικού.
Οι αγγελιοφόροι πρόσφεραν στους Ισπανούς χρυσά περιδέ
ραια και σημαίες από φτερά κέτσαλ*. Οι Ισπανοί "μένουν
εκστατικοί. Ό π ω ς θα έκαναν οι πίθηκοι, παίρνουν το χρυ
σάφι, και κάθονται με κινήσεις που μαρτυρούν την αγαλλίασή-τους. Θά 'λεγε κανείς πως η ψυχή-τους ξανάνιωσε και
φωτίστηκε. Είναι φανερό ότι αυτό ακριβώς λαχταρούν ά
πληστα. Ολόκληρο το κορμί-τους ευφραίνεται σε τούτη την
ιδέα και δείχνουν μιαν αδηφάγα όρεξη. Λαχταρούν το χρυ
σ άφι σαν λιμασμένοι χοίροι", αναφέρει το κείμενο ναχούα**
1. Α νώ νυμοι σ υ γγρ α φ είς του Τ λατελόλκο και πλ η ρ ο φ ο ρ η τές του Σαχαγκού ν, όπω ς το υ ς α να φέρει στο βιβλίο-του o Miguel León - Portilla.
2. Darcy R ibeiro, L a s A m e r ic a s y la c iv il iz a c ió n , τόμος I : L a c i
v iliz a c ió n o c c id e n ta l y n o s o tr o s . L o s p u e b lo s te s t i m o n i o , Μ.
Ά ιρ ε ς, 1969.
• Υ πέροχο π ουλί του Μεξικού με κόκκινα και πράσινα φ τερ ά . (Σ.τΛ Ι.)
· · Δ ιά λεκ τος που μιλούσε μια μ ειονότητα Α ζτέκω ν. (Σ.τΛ Ι)
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που φυλάγεται στο Φλωρεντινό κώδικα. Αργότερα, όταν ο
Κορτές έφτασε στο Τενοτστιτλάν, την εκθαμβωτική πρω
τεύουσα των Αζτέκων, οι Ισπανοί εισέβαλαν στο θησαυρο
φ υλά κιο του χρυσού, "κατασκεύασαν μια μεγάλη μπάλα α
πό χρυσάφι κι άνοιξαν πυρ, πυρπόλησαν, παράδωσαν στις
φλόγες ό,τι απόμενε ορθό, όποια και νά 'ταν η αξία-του: έ
τσι, κάηκαν όλα. Ό σο για το χρυσάφι, οι Ισπανοί το μετέ
τρεψαν σε ράβδους..."
Έκαναν τον πόλεμο και, τελικά, ο Κορτές, που είχε χάσει
το Τενοτστιτλάν, το επανακατέλαβε στα 1521. "Δεν είχαμε
πια ασπίδες, μήτε ρόπαλα. Πάψαμε πια και να τρώμε, μην έ
χοντας τί να φάμε πια". Η πόλη, αφανισμένη, πυρπολημένη
και σπαρμένη με πτώματα, παραδόθηκε. "Ο ι ασπίδες υπήρ
ξαν η προστασία-της, μα οι ασπίδες δεν μπορούσαν να την
προστατέψουν α π' τη μοναξιά". Ο Ερμάν Κορτές έμεινε έ
ντρομος μπροστά στις θυσίες των ιθαγενών της Βερακρούζ,
που έκαιγαν σπλάχνα παιδιών για να προσφέρουν τον καπνό-τους στους θεούς. Και όμως, η δική-του σκληρότητα δε
γνώρισε όρια στην πόλη που ξανακατακτούσε. "Κ ι ολάκερη
η νύχτα βάλθηκε να βρέχει πάνω-μας". Δεν έφτασαν όμως
οι κρεμάλες και τα μαρτύρια: οι θησαυροί που αρπάζονταν
δεν ικανοποιούσαν ποτέ τις απαιτήσεις της φαντασίας και
χρόνια αμέτρητα οι Ισπανοί έσκαβαν στα βάθη της λίμνης
του Μεξικού ψάχνοντας για χρυσάφι και πολύτιμα αντικεί
μενα που έκρυψαν εκεί μέσα, υποτίθεται, οι Ινδιάνοι.
Ο Πέντρο ντε Αλβαράντο και οι άντρες-του ρίχτηκαν πά
νω στη Γουατεμάλα κι "ήτανε τόσοι οι σκοτωμένοι Ινδιάνοι,
που σχηματίστηκε ποτάμι ολάκερο από αίμα, στο σημερινό
Ολιμτεπέκε" κι ακόμη "η μέρα βάφτηκε ολοκόκκινη απ’ την
τεράστια ποσότητα αίματος που υπήρχε τότε". Πριν από την
αποφασιστική μάχη, "κ α ι νιώθοντας καταπτοημένοι , οι Ιν
διάνοι ζήτησαν απ' τους Ισπανούς να μην τους βασανίζουν
πια, τους πρόσφεραν πολύ χρυσάφι, ασήμι, διαμάντια και
σμαράγδια που κρατούσαν κρυμμένα οι αρχηγοί-τους. Με
τά παραδόθηκαν στους Ισπανούς και έμειναν μαζί-τους". (ΐ)
Ο Φρανθίσκο Πιζάρρο, προτού σφάξει τον Ίνκα Αταχουάλπα, και του κόψει το κεφάλι, του ζήτησε λύτρα πάνω σ ’
"ένα φορείο από χρυσό και άργυρο που ζύγιζε πάνω από εί
κοσι χιλιάδες μάρκα επεξεργασμένου αργύρου, ένα εκατομ
1. Σ το παρακάνω έ ρ γο του Miguel León-Portilla.
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μύριο τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες σκούδα ολοκάθαρου
χρυσού..." Μετά απ' αυτό, έπεσε σαν κεραυνός πάνω στο
Κούζκο. Οι στρατιώτες-του πίστεψαν ότι έμπαιναν στην
πόλη των Καισάρων, τόσο εκθαμβωτική ήταν η πρωτεύουσα
της Αυτοκρατορίας των Ίνκας, μα δεν περίμεναν πολύ για
να λεηλατήσουν το ναό του Ή λ ιο υ : "Ο ι στρατιώτες με τους
αλυσιδωτούς θώρακες, μες στην παραφορά-τους και πολε
μώντας αναμεταξύ-τους ποιος θ ' αρπάξει α π' το θησαυρό τη
μερίδα του λέοντος, ποδοπατούσαν κοσμήματα και αγάλμα
τα, χτυπούσαν με σφυριά ό,τι έβρισκαν μπροστά-τους, να
το κομματιάσουν για να μπορούν να το μεταφέρουν πιο εύ
κολα... Για να μετατρέψουν το μέταλλο σε ράβδους, έριχναν
μες στη χοάνη όλο το θησαυρό του ναού: τις πλάκες που κά
λυπταν τους τοίχους, τα έξοχα σμιλεμένα δέντρα, τα πουλιά
και άλλα αντικείμενα του κήπου", (ΐ)
Σήμερα, στο Τσοκάλο, την απέραντη γυμνή πλατεία του
κέντρου της πόλης του Μεξικού, ορθώνεται η μητρόπολη
πάνω στα ερείπια του σπουδαιότερου ναού του Τενοτστιτλάν, και το μέγαρο του κυβερνήτη χτίστηκε εκεί που ήταν
άλλοτε η κατοικία του Cuauhtém oc, του αρχηγού των Αζτέ
κων που μαρτύρησε και πέθανε α π' τον Κορτές. Το Τενοτστιτλάν ισοπεδώθηκε. Την ίδια μοίρα γνώρισε και το Κούζ
κο, στο Περού, μα οι κατακτητές δεν μπόρεσαν να γκρεμί
σουν όλα τα γιγάντια τείχη και μπορούμε ακόμα να δούμε,
στη ρίζα των αποικιακών οικοδομημάτων, την πέτρινη μαρ
τυρία της κολοσσιαίας αρχιτεκτονικής των Ίνκας.

ΛΑΜΨΗ ΤΟΥ ΠΟΤΟΖΙ: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ

Λένε ότι, στην εποχή όπου η πόλη του Ποτοζί είχε φτάσει στο απόγειό-της, ακόμα και τα πέταλα των αλόγων ήταν
φτιαγμένα από ασήμι. ( 2 ) Από ασήμι ήταν και οι άγιες τρά1. Στο παραπάνω έ ρ γο του Miguel León-Portilla.
2. Ο σ υ γγρ α φ έα ς, για ν* αναπαραστήσει το απόγειο του Π οτοζί, συμ
βουλεύτηκε τις παρακάτω μαρτυρίες: Pedro Vicente Cañete y D om ín
guez, P o t o s í c o lo n ia l; g u ía h is tó r ic a , g e o g r á fic a , p o lí t i c a , c iv il
y le g a l d e l g o b ie r n o e in te n d e n c ia d e la p r o v in c i a d e P o to s í,
Λα Πας, 1939’ Luis Capoche, R e l a c ió n g e n e r a l d e la V illa I m p e 
r ia l d e P o to s í, Μ αδρίτη, 1959'N icolás de M artínez A rzanz y Vela,
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πεζες καθώς και τα φτερά των χερουβείμ στα εξαπτέρυγα
που κρατούσαν στις λιτανείες: στα 1658, στην εορτή της Α 
γίας Δωρεάς, αφαίρεσαν τις πλάκες στους δρόμους της πό
λης, από το κέντρο ώς το ναό των Φραγκισκανών Μοναχών,
και τους ξανάστρωσαν με ράβδους ασημιού. Στο Ποτοζί, το
ασήμι ήταν αυτό που επέτρεψε την ανέγερση ναών και ανα
κτόρων, μοναστηριών και καταγωγίων. Το ασήμι ήταν ο
δημιουργός της γιορτής και της τραγωδίας, αυτό έκανε να
κυλήσει το αίμα και το κρασί, αυτό άναψε την πλεονεξία,
διόγκωσε τη σπατάλη κι εξαπέλυσε την περιπέτεια. Το σπα
θί και ο σταυρός βάδιζαν χέρι χέρι στην επιχείρηση της κατάκτησης και της αποικιακής λεηλασίας. Για ν ’ αποσπάσουν
το ασήμι α π' την Αμερική, όλοι, καραβοκύρηδες και ασκη
τές, ένοπλοι καβαλαραίοι και απόστολοι, στρατιώτες και κα
λόγεροι, έδωσαν ραντεβού στο Ποτοζί. Τα σπλάχνα του
πλούσιου λόφου, που έλιωναν μέσα σε στέρνες και χυτήρια,
τροφοδοτούσαν κατά τρόπο ουσιαστικό την ανάπτυξη της
Ευρώπης. Η έκφραση "αληθινό Περού" έγινε ο μεγαλύτε
ρος έπαινος που μπορούσαν να κάνουν σε κάποιον ή σε κάτι,
αφότου ο Πιζάρρο έγινε κύριος του Κούζκο. Αφότου όμως
ανακαλύφθηκε ο λόφος, ο Δον Κιχώτης από τη Μάντσα μι
λάει διαφορετικά: "αληθινό Ποτοζί", λέει στο Σάντσο. Το
Ποτοζί, φλέβα ζωογόνος του αντιβασίλειου, πηγή του αση
μιού της Αμερικής, αριθμούσε εκατόν είκοσι χιλιάδες κάτοικους, σύμφωνα με την απογραφή του 1573. Είκοσι οχτώ
χρόνια μονάχα είχαν περάσει αφότου η πόλη ξεπετάχτηκε στο μέσο των έρημων περιοχών, στα υψήπεδα των Ά ν 
δεων, και διέθετε κιόλας, σαν α π' το άγγιγμα θαρρείς κά
ποιου μαγικού ραβδιού, τον ίδιο πληθυσμό με το Λονδίνο κι
ακόμα μεγαλύτερο α π' τη Σεβίλλη, τη Μαδρίτη, τη Ρώμη ή
το Παρίσι. Στα 1650, μια νέα απογραφή ανέβαζε το Ποτοζί
στις εκατόν εξήντα χιλιάδες κατοίκους. Ή ταν μια α π' τις
μεγαλύτερες και πλουσιότερες πόλεις του κόσμου, δέκα
φορές πιο πυκνοκατοικημένη α π' τη Βοστόνη, την εποχή
που η Νέα Υόρκη δε λεγόταν ακόμα έτσι.
Η ιστορία του Ποτοζί δε γεννήθηκε με την άφιξη των IH is to r ia d e la V illa I m p e r ia l d e P o to s í, Μ πουένος Ά ψ ε ς , 1943.
Ό π ω ς κα» τα C ró n ic a s p o to s in a s , το ν Vicente G.Quesada, Π α ρ ψ ι,
1980, κα θ ώ ς και to L a c i u d a d ú n ic a , του Jaim eM olins, Π οτοζί,
1961.
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σπανών. Πολύ πριν από την κατάκτηση, ο Ίν κ α Χουάυνα
Καπάκ είχε ακούσει τους υποτελείς-του να μιλάνε για το
Σουμάκ Ό ρ κο , τον όμορφο λόφο, κι είχε μπορέσει επιτέ
λους να τον δει όταν, άρρωστος, μεταφέρθηκε στα λουτρά
Ταραπάγια. Α π ' τις αχυρένιες καλύβες του χωριού Καντουμάρκα, τα μάτια του Ίν κ α αντίκρυσαν για πρώτη φορά τον
τέλειο κώνο που υψωνόταν περήφανα ανάμεσα στις ψηλές
κορφές των βουνών. Έμεινε σιωπηλός. Οι ατέλειωτες ρο
δοκόκκινες αποχρώσεις, το λυγερό σχήμα κι ο γιγάντιος ό
γκος του λόφου γίνηκαν από κείνη τη στιγμή αντικείμενο
θαυμασμού και έκστασης. Ο Ίνκα όμως υποψιάστηκε ότι
στα σπλάχνα-του έπρεπε να κρύβει πολύτιμες πέτρες και μέ
ταλλα, και θέλησε να προσθέσει καινούργιο μεγαλείο στο
ναό του Ή λ ιο υ στο Κούζκο. Το χρυσάφι και το ασήμι που
έβγαζαν ίσαμε τότε α π' τα ορυχεία του Κόλκε Πόρκο και
της Αντακάμπα δεν περνούσαν τα σύνορα του βασιλείου:
δεν τα χρησιμοποιούσαν για το εμπόριο, παρά μονάχα για
τη λατρεία των θεών.
Αποφασίστηκε η εκμετάλλευση, μα οι εργάτες των ορυ
χείων, μόλις βύθισαν τα εργαλεία-τους στις φλέβες του " ό 
μορφου λό φ ο υ ", μια φωνή υπόκωφη που έβγαινε α π' τα
βάθη εκείνων των θάμνων, τους έριξε ανάσκελα. Η φωνή ακουγόταν βροντερή σαν κεραυνός και έλεγε σε διάλεκτο κετσούα: "Δεν είναι για σας. Ο Θεός φυλάει τα πλούτη αυτά
για κείνους πού 'ρχονται από πολύ μακριά". Οι Ινδιάνοι τό'
βαλαν στα πόδια αναστατωμένοι κι ο Ίν κ α εγκατέλειψε το
λόφο, αφού τού’ δωσε ένα όνομα διαφορετικό: Ποτοζί, που
σημαίνει "βρόντος, λάμψη, έκρηξη".
Εκείνοι "που έρχονται από πολύ μακριά" δεν άργησαν να
παρουσιαστούν. Οι αρχηγοί της κατάκτησης άνοιξαν ένα
δρόμο. Ο Χουάυνα Καπάκ πέθανε όταν έφτασαν. Στα 1545,
ο Ινδιάνος Χουάλπα, που ακολουθούσε τα ίχνη ενός λάμα*
που τό 'χε σκάσει, υποχρεώθηκε να περάσει τη νύχτα-του
στο λόφο. Για να μην πεθάνει από το κρύο, άναψε φωτιά. Οι
φλόγες τότε φώτισαν μια φλέβα άσπρη και λαμπερή. Ή 
* Λέξη ισπανική. Μ ηρυκαστικό που ζει στις κο ρ διλ λ ιέρ ες τω ν Ά ν δ ε 
ων. Το λάμα ανήκει στην οικογένεια τω ν κα μελιδών, μ οιάζει με μεγά
λη κατσίκα, κι έχει μήκος 2,50 μ. Μ πορεί να ζήσει είκοσι χρόνια. Το
χρησιμοποιούν σαν υ πο ζύ γιο και το α να τρέφουν για το κρέας-του και
το μαλλί-του. (Σημ. τ. Μετ.)
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ταν καθαρό ασήμι. Η ισπανική χιονοστιβάδα ενέσκηψε α
κράτητη.
Ο πλούτος κυλούσε σαν ποτάμι. Ο αυτοκράτορας Κάρο
λος o V έδωσε αμέσως σημάδια της ευγνωμοσύνης-του ανακηρύσσοντας το Ποτοζί αυτοκρατορική πόλη και γράφο
ντας κάτω απ' το οικόσημό-της: "Είμαι το πλούσιο Ποτοζί,
ο θησαυρός του κόσμου, η βασίλισσα των βουνών κι η λα
χτάρα των βασιλιάδων". Έντεκα μόλις χρόνια μετά την ανα
κάλυψη του Χουάλπα, ολόκληρη η νέα αυτοκρατορική πό
λη γιόρταζε τη στέψη του Φίλιππου του II με γιορτές που
κράτησαν είκοσι τέσσερις μέρες και κόστισαν οχτώ εκατομ
μύρια χρυσά πέζος. Οι χρυσοθήρες συνέρεαν ακατάπαυστα
στην αφιλόξενη περιοχή. Ο λόφος, κάπου πέντε χιλιάδες
μέτρα ύψος, ήταν ο ισχυρότερος μαγνήτης, αλλά στους
πρόποδές-του η ζωή ήταν σκληρή, το κλίμα βαρύ: πλήρω
ναν το κρύο σα νά 'ταν φόρος. Μαζί με το ασήμι, μια κοινω
νία πλούσια και ανήθικη ξεπετάχτηκε. Ορμή και αναβρα
σμός του μετάλλου: το Ποτοζί έγινε "το κύριο νεύρο του
βασιλείου", κατά τη διατύπωση του αντιβασιλιά Ουρτάδο
ντε Μεντόζα. Στις αρχές του X V II αιώνα, η πόλη αριθμούσε
κιόλας τριάντα έξι εκκλησίες υπέροχα διακοσμημένες, τριά
ντα έξι χαρτοπαιχτικές λέσχες και δεκατέσσερις σχολές χο
ρού. Τα σαλόνια, τα θέατρα και οι εξέδρες των εορτών ήταν
ντυμένα με πλούσιες ταπετσαρίες και πολυτελέστατες κουρ
τίνες, με οικόσημα και χρυσοποίκιλτα έργα. Στα μπαλκόνια
των σπιτιών κρέμονταν χρωματιστά μεταξωτά και αστρα
φτερά υφάσματα από χρυσό και ασήμι. Τα μετάξια και τα
υφάσματα έρχονταν α π' τη Γρανάδα, τη Φλάνδρα και την
Καλαβρία. Τα καπέλα, α π' το Παρίσι και το Λονδίνο. Τα
διαμάντια από την Κεϋλάνη. Οι πολύτιμες πέτρες, α π' την
Ινδία. Τα μαργαριτάρια, α π ’ τον Παναμά. Οι κάλτσες, από
τη Νάπολη. Τα κρύσταλλα, α π' τη Βενετία. Τα χαλιά, απ'
την Περσία. Τα αρώματα, α π' την Αραβία και οι πορσελά
νες, από την Κίνα. Οι κυρίες άστραφταν κάτω απ' τις πολύ
τιμες πέτρες, τα διαμαντικά τα ρουμπίνια, και τα μαργαριτά
ρια. Οι άντρες κορδώνονταν μες στην καλύτερη κεντημένη
τσόχα της Ολλανδίας. Τα ζάρια διαδέχονταν τις ταυρο
μαχίες, και
γίνονταν,
όπως το Μεσαίωνα, μονομαχίες
έρωτα και περηφάνιας, με περικεφαλαίες, διάστικτες από
διαμάντια και στολισμένες με πολύχρωμα φτερά, με σέλες
και αναβολείς από σκαλιστό χρυσάφι, με σπαθιά του Τολέ
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δο και με πουλάρια της Χιλής ντυμένα πολυτελώς.
Στα 1579, ο σύνεδρος του Συμβουλίου Ματιέντζο κλαυθμήριζε: "Οι νεωτερισμοί και τα λούσα, οι θρασύτητες και οι
ξετσιπωσιές δεν έχουνπια τέλος".Την εποχή αυτή, υπήρχαν
κιόλας στο Ποτοζί οχτακόσιοι επαγγελματίες των καταγω
γίων και εκατόν είκοσι ξακουστές πόρνες, μέσα στα επιδει
κτικά σαλόνια όπου συνωστίζονταν οι μακάριοι μεταλλευτές. Στα 1608, τίμησαν τις γιορτές της Αγίας Ευχαριστίας
με έξι μερόνυχτα θεατρικές κωμωδίες και μπαλ μασκέ, με
οχτώ μέρες ταυρομαχίες και τρεις μέρες με saraos, (ΐ) δυο
μέρες ιπποδρομίες και άλλες απολαύσεις.

Μ ΙΙΠ Λ Ν ΙΑ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ, ΜΑ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΝΑΝ
ΤΟ ΓΑΛΑ-ΤΗΣ

Ανάμεσα στα 1545 και 1558, ανακάλυψαν τις αργυρούχες φλέβες του Ποτοζί, στη σημερινή Βολιβία, καθώς κι ε
κείνες του Ζακατέκας και του Γκουαναχουάτο, στο Μεξικό.
Τότε άρχισε να μπαίνει σ ’ εφαρμογή η μείξη με τον υδράρ
γυρο, που έκανε δυνατή την εκμετάλλευση του ασημιού
δεύτερης ποιότητας. Η τελική "έφοδος" του ασημιού εξα
φάνισε γρήγορα τη βασιλεία του χρυσού. Γύρω στα 1650,
το ασήμι αντιπροσώπευε παραπάνω α π' το 99% των εξαγω
γών σε ορυκτά της ισπανικής Αμερικής. (2)
Η Αμερική ήταν εκείνη την εποχή ένα τεράστιο ορυχείο,
που η κύρια είσοδός-του βρισκόταν στο Ποτοζί. Μ ερικοί βολιβιανοί συγγραφείς, συνεπαρμένοι από υπερβολικό ενθου
σιασμό, βεβαιώνουν ότι η Ισπανία, με το μέταλλο που
αντλούσε α π' το Ποτοζί σε διάστημα τριών αιώνων, θα μπο
ρούσε να κατασκευάσει μια γέφυρα από ασήμι που θα ένωνε
την κορυφή του λόφου με την είσοδο του βασιλικού παλα
τιού, στην άλλη πλευρά του Ωκεανού. Η εικόνα είναι αναμ
φισβήτητα προϊόν φαντασίας, μα υπαινίσσεται μια πραγματι
κότητα, όσο κι αν φαίνεται πλαστή: η αφθονία του ασημιού
έφθασε σε γιγάντιες αναλογίες. Η παράνομη εξαγωγή αμε
ρικάνικου ασημιού, που ήταν σημαντική κι έφευγε με λα
θρεμπόριο προς τις Φιλιππίνες, την Κίνα και την ίδια την I/ . Κοσμικές βραδιές, με χο ρο ύ ς και ορχήστρες. (Σημ. τ. Μετ.)
2. Earl H am ilton, όπ. π.
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σπανία, δε συγκαταλέγεται στους υπολογισμούς του Earl
ο οποίος μας δίνει μολοντούτο μες στο γνωστό
τατο έργο-του πάνω σ ' αυτό το θέμα, σύμφωνα με τις πλη
ροφορίες που συγκέντρωσε απ' την Casa
de
C o n t r a ta 
c ió n
( I) της Σεβίλλης, εκπληκτικούς αριθμούς. Αναμεσα
στα 1503 και στα 1660, εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες
(185. 000) κιλά χρυσού και δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.
000) κιλά ασημιού έφτασαν στην ανδαλουσιανή μητρόπολη.
Το ασήμι που μεταφέρθηκε στην Ισπανία σ ' ενάμιση αιώνα
και κάτι αντιπροσώπευε το τριπλάσιο των ευρωπαϊκών
αποθεμάτων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι επίσημοι
τούτοι αριθμοί είναι υποτιμημένοι.
Τα μέταλλα που αποσπούσαν απ' τα νέα αποικιακά εδάφη
ενεθάρρυναν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και μά
λιστα, μπορούμε να πούμε, την έκαναν δυνατή. Οι επιπτώ
σεις της κατάκτησης των περσικών θησαυρών, με τους οποί
ους πλημμύρισε τον ελληνικό κόομο ο Μέγας Αλέξανδρος,
δεν μπορούν να συγκριθούν σε αφθονία μ ' αυτή την τρομα
χτική συμβολή της Αμερικής στην ξένη πρόοδο. Ό χ ι, βέβαι
α, στην πρόοδο της Ισπανίας, παρόλο πού 'χε στην κατοχήτης τα ορυχεία αργύρου της Αμερικής. Τον X V II αιώνα, έ
λεγαν: "Η Ισπανία είναι όπως το στόμα που καταβροχθίζει
τις τροφές, τις μασάει, τις λιώνει, για να τις στείλει μετά
στα άλλα όργανα, και μην κρατώντας για το ίδιο παρα μια
φευγαλέα γεύση και τα μόρια που κατά τύχη μένουν κολλη
μένα στα δόντια-του" ( 2 ) Οι Ισπανοί είχαν την αγελάδα, μα
άλλοι έπιναν το γάλα-της. Οι πιστωτές του βασιλείου, ξένοι
στην πλειοψηφία-τους, άδειαζαν συστηματικά τα θησαυρο
φ υλάκια της Casa d e C o n tr a ta c ió n στη Σεβίλλη, που εί
χε σκοπό να κρατά διπλομανταλωμένο και με διπλή επιτή
ρηση το θησαυρό που προερχόταν απ' την Αμερική.
Το Στέμμα είχε υποθηκευθεί. Παραχωρούσε προκαταβο
λικά όλα τα φορτία του ασημιού στους τραπεζίτες της Γερμανίας, της Γένοβας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας. (3) Οι
φόροι που εισέπρατε η Ισπανία είχαν κατά μεγάλο μέρος
την ίδια τύχη: στα 1543, το 65% του ολικού ποσού των βαH am ilton,

1. Την αποικιακή εποχή , Σ υγκεντρω τικό Γραφείο του εμπορίου και
τη ς ναυσιπλοΐας μεταξύ τω ν Ινδιώ ν και της μ ητρόπολης.
2. Τ ο αναφέρει o Gustavo A d o lfo Otero, όπ. π.
i . J . Η. Elliot, όπ. π., και E arlJ. Ham ilton, όπ. π.
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σιλικών εισοδημάτων προοριζόταν για την πληρωμή των
χρεολύσιων. Μια ισχνή μόνο ποσότητα του αμερικάνικου
ασημιού έμπαινε στην ισπανική οικονομία. Μολονότι η
καταχώρησή-του γινόταν τυπικά στη Σεβίλλη, το ασήμι
περνούσε στα χέρια των Φούγκερς, πανίσχυρων τραπεζιτών
που είχαν προκαταβάλει στον πάπα τα αναγκαία ποσά για να
τελειώσει τη βασιλική του Αγίου Πέτρου, καθώς και στα
χέρια των άλλων μεγάλων δανειστών της εποχής, τους
Βέλσερ, τους Σελτζ ή τους Γκριμάλντι. Χρησίμευε επίσης
για την εξόφληση των εξαγωγών μη ισπανικών εμπορευμά
των με προορισμό το Νέο Κόσμο.
Τούτη η πλούσια αυτοκρατορία είχε μια μητρόπολη φ τω 
χή, παρόλο που η ψευδαίσθηση της ευδαιμονίας δεν έπαυε
να δημιουργεί όλο και περισσότερες πολύχρωμες σαπουνό
φουσκες: το εμπόλεμο Στέμμα άνοιγε μέτωπα α π' όλες τις
πλευρές, ενώ την ίδια στιγμή η αριστοκρατία ριχνόταν στις
ασωτίες και, πάνω στο ισπανικό έδαφος, οι παπάδες και οι
στρατιώτες, οι ευγενείς και οι ζητιάνοι πολλαπλασιάζονταν
με τον ίδιο φρενιτικό ρυθμό όσο κι οι τιμές των πραγμάτων και
η διατίμηση του ασημιού. Η βιομηχανία πέθαινε μόλις γεννι
όταν μέσα σ ’ αυτό το βασίλειο των μεγάλων ακαλλιέργητων
ιδιωτικών εκτάσεων, κι η άρρωστη ισπανική οικονομία δεν
μπορούσε ν ' αντισταθεί στη βίαιη ώθηση που δημιουργούσε
η αύξηση της ζήτησης τροφίμων και εμπορευμάτων, — ανα
πόφευκτη συνέπεια της αποικιακής εξάπλωσης. Η τεράστια
αύξηση των δημόσιω ν δαπανών και η ασφυκτική πίεση των
καταναλωτικών αναγκών στα υπερπόντια εδάφη μεγάλωνε
το εμπορικό έλλειμμα και ευνοούσεένανκαλπάζοντα πληθω
ρισμό. Ο Κόλπμερ έγραφε: "Ό σ ο περισσότερο ένα Κράτος
συνάπτει εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, τόσο περισσό
τερο ασήμι αποκτά". Οι χώρες της Ευρώπης πάλευαν λυσ
σαλέα για την κατάκτηση της ισπανικής αγοράς που αποκό
μιζε, επιπλέον, την αμερικάνικη αγορά και το αμερικάνικο α
σήμι. Μια γαλλική αναφορά του τέλους του X V II αιώνα μας
επιτρέπει να γνωρίζουμε πως η Ισπανία, εκείνη την εποχή,
είχε υπό τον έλεγχό-της το 5% του εμπορίου των "δικώντης" αποικιακών υπερπόντιων κτήσεων, παρά τη δικαστική
πλάνη του μονοπωλίου : κοντά το ένα τρίτο του συνόλου ή
ταν στα χέρια των Ολλανδών και των Φλαμανδών, ένα τέ ταρτο στα χέρια των Γάλλων, οι Γενοβέζοι κατακρατούσαν
πάνω απ' το 20%, οι Ά γ γ λ ο ι το 10% και οι Γερμανοί κάτι
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λιγότερο. ( 1 ) Η Αμερική ήταν εμπόριο της Ευρώπης.
Ο Κάρολος ο Πέμπτος, κληρονόμος των Καισάρων στην
Ά γ ια Αυτοκρατορία έπειτα από μιαν εξαγορασμένη εκλογή,
δεν είχε ζήσει στην Ισπανία παρά μονάχα δεκαέξι χρόνια
απ' τα σαράντα της βασιλείας-του. 0 μονάρχης αυτός με το
προτεταμένο πηγούνι και το ηλίθιο βλέμμα, που είχε αναρριχηθεί στο θρόνο δίχως να ξέρει ούτε μια ισπανική λέξη,
κυβερνούσε τριγυρισμένος από μια αυλή Φλαμανδών αρπακτικών στους οποίους εξασφάλιζε το διαβατήριο για να
βγάζουν α π' την Ισπανία αναρίθμητα μουλάρια και άλογα
φορτωμένα με χρυσό και κοσμήματα. Τους αντάμοιβε παραχωρώντας-τουςεπισκόπους κι αρχιεπισκόπους, τίτλους γρα
φειοκρατικούς και μάλιστα την πρώτη άδεια να μεταφέρουν
μαύρους σκλάβους στις αμερικάνικες αποικίες. Ο Κάρολος
ο Πέμπτος, κυνηγώντας λυσσαλέα το δαίμονα μέσα σ ' ολό
κληρη την Ευρώπη, εκμηδένισε το θησαυρό της Αμερικής
στους θρησκευτικούς-του πολέμους. Η δυναστεία των Αψβούργων δεν έσβησε με το θάνατό-του. Η Ισπανία χρειάστη
κε να την υπομείνει κοντά δυο αιώνες ακόμα. Ο μεγάλος
θριαμβευτής της Αντι-μεταρρύθμισης υπήρξε ο γιος-του,
Φ ίλιππος o II. Α π ' το γιγάντιο παλάτι-μοναστήρι-του στο Εσκόριαλ, στις πλαγιές της οροσειράς του Γκουανταρράμα, ο
Φ ίλιππος ο 11 έβαλε μπροστά, σε κλίμακα παγκόσμια, την
τρομαχτική μηχανή της Ιερής Εξέτασης, και ξαπόστειλε τις
στρατιές-του στις βασικές περιοχές της αίρεσης. Ο καλβινι
σμός είχε απλώσει τα πλοκάμια-του στην Ολλανδία, την Α γ
γλία και τη Γαλλία, και οι Τούρκοι ενσάρκωναν τον κίνδυνο
της επιστροφής στη θρησκεία του Α λλάχ. Η επιχείρηση σω
τηρίας κόστισε πολύ ακριβά: τα λίγα χρυσά και ασημένια α
ντικείμενα, θαύματα της αμερικάνικης τέχνης, που δεν έ
φταναν λιωμένα ήδη α π ' το Μεξικό και το Περού, αφαιρέθηκαν γρήγορα από την Casa d e C o n tr a ta c ió n της Σεβίλ
λης και ρίχτηκαν στους φούρνους των χυτηρίων.
Έ καιγαν ακόμα τους αιρετικούς κι όσους ήταν ύποπτοι
για αιρετικές τάσεις, και τους έψηναν πάνω στις καθαρτή
ριες φλόγες της Ιερής Εξέτασης. Ο Τορκουεμάδας έκαιγε
τα βιβλία και η ουρά του διαβόλου χωνόταν παντού: ο πόλε
μος εναντίον του προτεσταντισμού ήταν επιπλέον και πόλεI . R oland M ousnkr. L e s X V l e e t X V l i e s iè c le s , τόμ ος 4 ο ς του L ‘
H is to ir e g é n é r a le d e s c iv il is a ti o n s του Maurice Crouzet.
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μος εναντίον του καπιταλισμού που μεγάλωνε στην Ευρώ
πη. "Η διαιώνιση των σταυροφοριών, λέει ο Έ λλιοτ στο βι
βλίο που κιόλας αναφέραμε, συνεπαγόταν τη διαιώνιση της
αρχαϊκής κοινωνικής οργάνωσης ενός έθνους σταυροφό
ρων". Τα μέταλλα της Αμερικής, παραλήρημα και όλεθρος
της Ισπανίας, παρείχαν τα μέσα για να καταπολεμηθούν οι
νεογέννητες δυνάμεις της μοντέρνας οικονομίας. Ή δη ο Κά
ρολος ο Πέμπτος είχε εκμηδενίσει την καστιλλιάνικη αστι
κή τάξη στον πόλεμο των comuneros, που είχε εξελιχθεί
σε κοινωνική επανάσταση ενάντια στους ευγενείς, στα αγα
θά και τα προνόμιά-τους. Η εξέγερση συντρίφτηκε α π' την
προδοσία της πόλης του Μπούργκος, που θα γινόταν έπειτα
από τέσσερις αιώνες η πρωτεύουσα του στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο. Ο Κάρολος ο Πέμπτος, αφού έσβησε και τις
τελευταίες επαναστατικές εστίες, γύρισε στην Ισπανία με τη
συνοδεία τεσσάρων χιλιάδων γερμανών στρατιωτών. Την
ίδια περίοδο πνίγηκε στο αίμα και μια άλλη ριζικότατη εξέ
γερση: αυτή των κλωστοϋφαντουργών και των τεχνιτών
που είχαν καταλάβει την εξουσία στη Βαλένθια και σ ' ο
λόκληρη την περιοχή.
Η υπεράσπιση της καθολικής πίστης γινόταν μια μάσκα
για να καταπολεμηθεί η ιστορία. Την εποχή των Καθολικών
Βασιλιάδων, η εκδίωξη των εβραίων -π ο υ ήταν Ισπανοί με
θρήσκευμα ιουδαϊκό— είχε στερήσει την Ισπανία από ένα με
γάλο αριθμό ικανών τεχνιτών και απαραίτητων κεφαλαίων.
Λιγότερη σημασία δίνεται στην εκδίωξη των Αράβων ή, α
κριβέστερα, Ισπανών με θρήσκευμα μουσουλμανικό, στα
1609. Ωστόσο, τουλάχιστον διακόσιες εβδομήντα πέντε χ ι
λιάδες απ’ αυτούς αποπέμφθηκαν στα σύνορα, πράγμα που
είχε ολόθριες επιπτώσεις πάνω στην οικονομία της Βαλέν
θια, και οι εύφορες κοιλάδες στα νότια του Έβρου, στην
Αραγωνία, χάθηκαν. Προηγουμένως, ο Φ ίλιππος o II είχε
εκδιώξει, για λόγους θρησκευτικούς, χιλιάδες φλαμανδούς τεχνίτες που ασπάζονταν τον προτεσταντισμό, ή ήταν
ύποπτοι προσηλυτισμού σ ’ αυτόν: η Αγγλία τους δέχτηκε
στο έδαφός-της, κ ι αυτοί έδωσαν μια τεράστια ώθηση στα
βρετανικά εργοστάσια.
Ό πω ς βλέπουμε, οι μεγάλες αποστάσεις και οι δύσκολες
επικοινωνίες δε στάθηκαν τα βασικά εμπόδια στη βιομηχα
νική πρόοδο της Ισπανίας. Οι ισπανοί κεφαλαιοκράτες μετα
μορφώνονταν σε εισοδηματίες, είχαν τίτλους πάνω στο χρέ

ος του Στέμματος και δεν έκαναν ουδεμία επένδυση των κεφαλαίων-τους στη βιομηχανική ανάπτυξη. Το οικονομικό
πλεόνασμα διοχετευόταν σε μη-παραγωγικές οδούς: οι πα
λαιοί πλούσιοι, κύριοι υψηλών εισοδημάτων, κάτοχοι της
γης και των τίτλων ευγενεΐας, έχτιζαν παλάτια και σώρευαν
κοσμήματα. Οι νεόπλουτοι, κερδοσκόποι κα ι έμποροι, αγό
ραζαν γαίες και τίτλους. Πρακτικά, ούτε οι μεν ούτε οι δε
πλήρωναν φόρους. Δεν μπορούσαν να πάνε φυλακή για
χρέη. Και το να επιδοθεί κανείς στη βιομηχανική δραστη
ριότητα, σήμαινε ότι έχανε αυτομάτως τον τίτλο του ευγενούς. ( 1 )
Απανωτά εμπορικά σύμφωνα, που υπογράφτηκαν έπειτα
από τις στρατιωτικές ήττες των Ισπανών στην Ευρώπη, επέ
τρεψαν παραχωρήσεις που ευνόησαν τις ναυτιλιακές μετα
φορές ανάμεσα στο λιμάνι του Κάντιξ, όπου κατέληγαν στο
εξής ( 2 ) τα μέταλλα της Αμερικής, και στα γαλλικά, αγγλι
κά, ολλανδικά και χανσεατικά * λιμάνια.Κάθε χρόνο, οχτα
κόσια ώς χίλια πλοία ξεφόρτωναν στην Ισπανία τα βιομηχανοποιημένα από άλλες χώρες προϊόντα. Έβαζαν στο χέρι το
ασήμι της Αμερικής, καθώς και το ισπανικό μαλλί που έφευ
γε με κατεύθυνση τα ξένα εργαστήρια και ξαναγύριζε, υφασμένο, απ' την εξαπλούμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τα μο
νοπώλια του Κάντιξ περιορίζονταν να χώνουν τα νύχια-τους
στα ξένα βιομηχανικά προϊόντα που έστελναν στο Νέο Κό
σμο: αν οι ισπανικές μανιφακτούρες αποδείχνονταν ανίκανες
να τροφοδοτήσουν την εσωτερική αγορά, πώς θα μπορού
σαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των αποικιών;
Οι δαντέλες της Λ ίλης και του Αρράς, τα υφάσματα της
Ολλανδίας, οι ταπετσαρίες των Βρυξελλών και οι στόφες
της Φλωρεντίας, τα κρύσταλλα της Βενετίας, τα όπλα του

1 . / Vicens Vives, H is to r ia s o c ia l y e c o n ó m ic a d e E sp a ñ a y A m é ric a , Βαρκ., 1957.
2. Τ ο Κάντιξ είχε υποσκελίσει τη Σ εβίλλη.
* Α π ' το γερμανικό h a n s a , που σημαίνει ομάδα. Ιστορικά, ομοσπον
δία εμπορικών πολιτειώ ν τη ς Βόρειας Γερμανίας, που συγκροτήθηκε
α π ' τον XII αι., προκειμένου να ευνοήσει τη διείσδυση του εμπορικού
ρεύματος στις σλαβικές π ερ ιο χές και να βρει δ ιεξόδους π ρ ο ςτη Βό ρ εια θά λ α σ σ α τη Σ κανδιναβία και τη Δυτική Ε υρώ πη γ ια τα προϊόντα
τη ς Β αλτικής. (Σημ. τ. Μετ.)
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Μιλάνου, τα κρασιά και τα υφαντά της Γαλλίας (ΐ) πλημμύ
ριζαν την ισπανική αγορά, ζημιώνοντας τρομερά την τοπική
παραγωγή, για να ικανοποιήσουν τον επιδεικτικό πόθο και
τις καταναλωτικές απαιτήσεις των πλούσιω ν παρασίτων,
που πλήθαιναν ολοένα και γίνονταν παντοδύναμοι σε μια
χώρα που ολοένα γινόταν και πιο φτωχή. Η βιομηχανία πέθαινε στα σπάργανά-της και οι Αψβούργοι έκαναν το παν
για να επιταχύνουν το μαρασμό-της. Το κακό ολοκληρώθη
κε στα μέσα του XV I αιώνα, όταν επέτρεψαν την εισαγωγή
ξένων υφασμάτων απαγορεύοντας ταυτόχρονα την εξαγωγή
της ισπανικής τσόχας παντού αλλού εκτός α π ’ την Αμερική.
( 2 ) Κατά την άποψη του ιστορικού X. Α. Ράμος, οι προσανα
τολισμοί του Ερρίκου του V III ή της Ελισάβετ της Ιης της
Αγγλίας, ήταν τελείως διαφορετικοί: απαγόρευσαν στο
ανερχόμενο αυτό έθνος την έξοδο χρυσού και ασημιού,
μονοπώλησαν τις συναλλαγματικές, εμπόδισαν την προς το
εξωτερικό πώληση του μαλλιού και εξεδίωξαν απ' τα
βρετανικά λιμάνια τους έμπορους της χανσεατικής Ομο
σπονδίας. Την ίδια εκείνη περίοδο, οι ιταλικές Δημοκρατίες
προστάτευαν το εξωτερικό-τους εμπόριο και τη βιομηχανίατους με τελωνειακούς δασμούς, με προνόμια και αυστηρές
απαγορεύσεις: οι τεχνίτες αντιμετώπιζαν την ποινή του
θανάτου, αν δοκίμαζαν να εκπατριστούν.
Η ισπανική καταστροφή εκτεινόταν σε όλες τις επιδόσεις.
Η Σεβίλλη αριθμούσε ακόμα στα 1558, με το θάνατο του
Καρόλου του Πέμπτου, δεκαέξι χιλιάδες επαγγελματίες
υφαντές. Α π ’ αυτούς, δεν είχαν απομείνει παρά μονάχα τε
τρακόσιοι όταν, σαράντα χρόνια αργότερα, πέθανε ο Φ ίλιπ
πος o II. Τα επτά εκατομμύρια πρόβατα της ανδαλουσιανής
αγέλης περιορίστηκαν σε δύο εκατομμύρια. Ο Θερβάντες,
στον Δ ο ν Κ ιχ ώ τ η -τ ο υ -απαγορευμένος για πολύ διά
στημα στην Αμερική— ζωγράφισε το πορτραίτο της κοινωνί
ας της εποχής. 'Ενα διάταγμα στα μέσα του XVI αιώνα απέ
κλειε την εισαγωγή ξένων βιβλίων και απαγόρευε στους
σπουδαστές να παρακολουθήσουν μαθήματα εκτός Ισπα
νίας. Μέσα σε μερικές δεκαετίες, ο αριθμός των σπουδα
στών της Σαλαμάνκα μειώθηκε στο μισό. Υπήρχαν εννέα
1. Jorge A belardo Ram os, H is to r ia d e la n a c ió n la tin o a m e r ic a 
n a , Μ πουένος Ά ιρ ε ς, 1968.
2. J. Η. Elliot, 6η. π.
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χιλιάδες μοναστήρια κι ο κλήρος πολλαπλασιαζόταν σχεδόν
το ίδιο γρήγορα όσο κι οι ευγενείς της κάπας και του ξί
φους. Εκατόν εξήντα χιλιάδες ξένοι είχαν ιδιοποιηθεί το ε
ξωτερικό εμπόριο, κι οι ασωτίες της αριστοκρατίας καταδί
καζαν την Ισπανία στην οικονομική καχεξία. Στα 1630, κάτι
παραπάνω από εκατόν πενήντα δούκες, μαρκήσιοι, κόμητες
και υποκόμητες λιμαίνονταν πέντε εκατομμύρια δουκάτα ε
τήσιων συντάξεων, που τροφοδοτούσαν πλουσιοπάροχα τη
λάμψη των ηχηρών τίτλων-τους. Ο δούκας του Μεντινατσέλ ι είχε επτακόσιους υπηρέτες και ο μεγάλος δούκας της
Osuna τρακόσιους, που φορούσαν γούνινους μανδύες για να
χλευάσουν τον τσάρο της Ρωσίας. ( 1 ) 0 X V II αιώνας υπήρ
ξε η εποχή τ ω ν picaros, (2) της πείνας και των επιδημιών.
Ο αριθμός των ισπανών ζητιάνων ήταν ατέλειωτος, πράγμα
που δεν εμπόδισε τους ξένους ζητιάνους να συρρέουν α π’ ό
λη την Ευρώπη. Στα 1700, η Ισπανία αριθμούσε εξακόσιες
είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ιδάλγους, κύριους του πο
λέμου, ενώ η χώρα άδειαζε: ο πληθυσμός-της είχε πέσει στο
μισό, μέσα σε διάστημα δυο αιώ νων περίπου και λιγότερο.
Ο αριθμός-του ήταν ίσος μ ' αυτόν της Αγγλίας η οποία, την
ίδια χρονική περίοδο, είχε διπλασιαστεί. Το 1700 σημάδεψε
το τέλος της βασιλείας των Αψβούργων. Η χρεωκοπία ήταν
πλήρης. Χρόνια ανεργία, τεράστιες κτηματικές περιουσίες
ακαλλιέργητες, νόμισμα χαοτικό, βιομηχανία ρημαγμένη,
πόλεμοι χαμένοι κι ένα θησαυροφυλάκιο άδειο, με την κε
ντρική εξουσία να μην αναγνωρίζεται στις επαρχίες: η Ισπα
νία που αντιμετώπισε ο Φίλιππος o V ήταν "σχεδόν μακαρί-

1. Τ ο είδος δεν εξαφανίστηκε. Α νοίγω μια επιθεώ ρηση, τέλη του
1969, κα ι διαβάζω : "Π λη ροφορούμ εθα το θάνατο τη ς δόνια Τ ερέζα
Μ πελτράν ύ Πιντάλ Γκορούσκι ύ Τσίκο ντε Γκουζμάν, δουκίσσης τ η ς
Α λμπουκέρκης κα ι μαρκησίας ντε ko çA lc a iïic es.y de ios Bal bases, συ
ζύ γο υ του δ ουκ ό ς τη ς Α λμπουκέρκης, δον Μπελτράν Α λόνσο Οζόριο
ύ Ν τιέζ ντε Ριβέρα Μ άρτος ύ Φ ιγκουερόα, μαρκησίου του koçA lca n ices, του los Balbases, του Cadreita, του Cuéliar, του Cutiera, του M on
taos, κόμ ητος xovFuensaldaña, του G rafal, του Huelma, του Ledesma,
του la Torre, του Villanueva de Cañedo, de yillahum brosa, τρισμεγί
στου τη ς Ισπανίας".
2. Λ ω ποδύτες και πρω τα γω νιστές τη ς λο γο τεχν ία ς του Χ ρυσού Α ιώ 
να
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τισσα όπως κι ο μακαρίτης αρχηγός-της".(Ό
Οι Βουρβώνοι έδωσαν στο έθνος μια πιο σύγχρονη
εμφάνια·, αλλά στο τέλος του X V III αιώνα ο ισπανικός
κλήρος οεν αριθμούσε λιγότερα από διακόσιες χιλιάδες
(200.000) μέλη, ενώ ο μη-παραγωγικός πληθυσμός συνέ
χιζε ν'αυξάνεται σημαντικά, εντείνοντας την υπανάπτυξη
της χώρας. Την εποχή εκείνη, υπήρχαν ακόμη στην Ισπανία
πάνω από δέκα χιλιάδες πόλεις και κωμοπόλεις υποταγμέ
νες στη δικαιοδοσία των ευγενών και, κατά συνέπεια,
έξω απ'τον έλεγνο του Στέμματος. Τα λατιφούντια και ο
θεσμός των πρωτοτοκίων παρέμεναν άθικτα. Κυριαρχού
σαν ο σκοταδισμός και η μοιρολατρεία. Δεν είχαν ξεπεράσει την εποχή του Φίλιππου του IV, στη βασιλεία του
οποίου συγκαλέστηκε ένα συμβούλιο θεολόγων για να
εξετάσει το σχέδιο κατασκευής μιας διώρυγας ανάμεσα
στο Μανζανάρες και στον Τάγη ποταμό και είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως αν ο Θεός είχε θελήσει πλωτούς
τους ποταμούς, θα τους είχε φτιάξει έτσι από μόνος-του.

ΔΙΑΝ< ’ ' III ΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

Στον πρώτο τόμο του Κ ε φ ά λ α ιο υ , ο Καρλ Μαρξ
έγραφε: "Η ανακάλυψη των στρωμάτων χρυσού και αρ
γύρου στην Αμερική, η σταυροφορία εξόντωσης, υπο
δούλωσης και ενταφιασμού μέσα στα ορυχεία του ντόπιου
πληθυσμού, η απαρχή της κατάκτησης και η λεηλασία
των ανατολικών Ινδιών, η μεταμόρφωση της αφρικανικής
ηπείρου σε πεδίο κυνηγιού μαύρων σκλάβων, είναι κι αυτά
γεγονότα που αναγγέλουν την καπιταλιστική παραγωγή.
Αυτά τα ειδυλλιακά προχωρήματα αντιπροσωπεύουν την
ίδια στιγμή θεμελιακούς παράγοντες μέσα στην κίνηση της
αρχικής συσσώρευσης".
Η λεηλασία, εσωτερική και εξωτερική, υπήρξε η σημα
ντικότερη μέθοδος για t-w αρχική συσσώρευση κεφαλαίων
η οποία, α π ’το Μεσαίωνα κιόλας, έκανε δυνατή την εμ
φάνιση ενός νέου ιστορικού άλματος στην παγκόσμια
οικονομική εξέλιξη. Στο μέτρο που επεκτεινόταν η νομι
1.

J ohn Lynch, A dm inistración colonial española, Μ π.'Α ιρες, 1962.
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σματική οικονομία, η ανισότητα των ανταλλαγών αφορούσε
όλο και περισσότερα κοινωνικό στρώματα και χώρες
του πλανήτη. Ο Ερνέστ Μαντέλ συγκεφαλαίωσε την αξία
του χρυσού και του ασημιού που αποσπάστηκαν απ'την
Αμερική ώς τα 1660, τα κέρδη που αποκόμισε απ'την
Ινδονησία η ολλανδική Εταιρία των ανατολικών Ινδιών
απ'το 1650 ως το 1780, τα κέρδη του γαλλικού κεφαλαίου
απ’ το δουλεμπόριο των Μαύρων στη διάρκεια του X V III
αιώνα, τα οφέλη που προέκυψαν χάρη στη δουλειά των
σκλάβων στις βρετανικές Αντίλλες και το εγγλέζικο πλιά
τσικο στην Ινδία στη διάρκεια μισού αιώνα: το αποτέλεσμα
ξεπερνά σε ποσότητα το σύνολο του κεφαλαίου που επεν
δύθηκε μέσα σε όλες τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες γύρω
στα 1800. (ΐ) Ο Μαντέλ υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτή
η γιγάντια μάζα κεφαλαίων δημιούργησε ευνοϊκό κλίμα
για τις επενδύσεις στην Ευρώπη, κέντρισε το "επιχειρη
ματικό πνεύμα" και χρηματοδότησε άμεσα τη δημιουργία
εργοστασίων που έδωσαν τεράστια ώθηση στη βιομηχα
νική επανάσταση. Ταυτόχρονα, όμως, η τρομαχτική παγκό
σμια συγκέντρωση του πλούτου προς όφελος της Ευ
ρώπης εμπόδισε τις χώρες που υφίσταντο τη διαρπαγή
να φτάσουν ώς τη συσσώρευση ενός βιομηχανικού κε
φαλαίου. "Η διπλή τραγωδία των υπό ανάπτυξη χωρών
συνίσταται στο ότι υπήρξαν θύματα όχι μόνον αυτού του
μηχανισμού της παγκόσμιας συγκέντρωσης (κεφαλαίων)
αλλά και, συνακόλουθα, χρειάστηκε να δοκιμάσουν ν'
αντισταθμίσουν τη βιομηχανική καθυστέρηση, δηλαδή
να πραγματοποιήσουν τη βασική συσσώρευση ενός βιομη
χανικού κεφαλαίου, μέσα σ'ένα κόσμο που ήταν πλημμυ
ρισμένος από είδη κατασκευασμένα απ'την πλήρως ανε
πτυγμένη ευρωπαϊκή βιομηχανία". (2)
Το σύστημα εξάπλωσης του εμπορικού κεφαλαίου ήταν
αυτό που είχε ανακαλύψει, κατακτήσει και αποικήσει τις
αμερικανικές εξαρτήσεις. Η Ευρώπη άπλωνε τα χέρια για
ν'αγκαλιάσει ολόκληρο τον κόσμο. Ούτε η Ισπανία, ούτε
η Πορτογαλία άγγιξαν τα κέρδη α π’ την αδυσώπητη εξά1.
2.

E m est Mandel, T r a ta d o d e e c o n o m ía m a r x is ta , Μεξικό, 1969.
E m est Mandel, L a te o r ía m a r x i s ta d e la a c u m u la c ió n p r i
m itiv a y la i n d u s t r ia liz a c ió n d e l T e r c e r M u n d o , επιθεώ 
ρηση A m a r u , No 6 , Λίμα, Α πρίλ. - lo w . 1968.
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πλωση της καπιταλιστικής εμπορευματοποίησης, μολονότι
οι αποικίες-τους υπήρξαν οι βασικοί προμηθευτές του
χρυσού και του ασημιού που τροφοδότησαν την εξάπλωση.
Το είδαμε κιόλας: αν τα πολύτιμα μέταλλα της Αμερικής
επέφεραν την έκρηξη
ενός θαμπωτικού, μα απατηλού,
πλούτου μιας ισπανικής τάξης ευγενών που ζούσε καθυστε
ρημένα το Μεσαίωνά-της αντίθετα με το ρεύμα της ιστορίας,
σφράγισαν και την καταστροφή της Ισπανίας για τους
επερχόμενους αιώνες. Οι άλλες χώρες της Ευρώπης ήταν
αυτές που μπόρεσαν να γεννήσουν το σύγχρονο καπιτα
λισμό επωφελούμενες κατά μεγάλο μέρος απ'τη στέρηση
των αυτόχθονων λαών της Αμερικής. Την κλοπή των
άπειρων θησαυρών διαδέχτηκε η συστηματική εκμετάλλευ
ση, μέσα στα ορυχεία και τις στοές, της καταναγκαστικής
εργασίας των ιθαγενών και των μαύρων σκλάβων που άρπα
ζαν οι έμποροι απ'την Αφρική.
Η Ευρώπη είχε ανάγκη από χρυσό και ασήμι. Οι τρόποι
κυκλοφοριακής πληρωμής πολλαπλασιάζονταν αδιάκοπα
κι έπρεπε να τροφοδοτούν την ορμή του γεννώμενου
καπιταλισμού: οι αστοί κυρίευαν πόλεις και ίδρυαν τρά
πεζες, παρήγαγαν και αντάλαζαν εμπορεύματα, κατακτού
σαν καινούργιες, αγορές. Χρυσάφι, ασήμι, ζάχαρη: η αποι
κιακή οικονομία, χορηγός περισσότερο παρά καταναλω
τική, κατασκευάστηκε στα μέτρα των απαιτήσεων της ευ
ρωπαϊκής αγοράς και τέθηκε στην υπηρεσία-της. Το ύψος
των λατινο-αμερικάνικων εξαγωγών σε πολύτιμα μέταλλα
υπήρξε, σ'όλες τις ατέλειωτες περιόδους του XV I αιώνα,
τέσσερις φορές ανώτερο απ'το ύψος των εισαγωγών, που
συνίστατο κυρίως σε σκλάβους, αλάτι, κρασιά και λάδι,
όπλα, υφάσματα και αντικείμενα πολυτελείας. Οι φυσικοί
πόροι πλημμύριζαν για να μπορούν να τους σωρεύουν τα
νεαρά ευρωπαϊκά έθνη, απ'την άλλη μεριά του ωκεανού.
Ή ταν η εποχή των ιεραπόστολων σκαπανέων, που ήταν
επιφορτισμένοι να κραδαίνουν το Ευαγγέλιο, το ίδιο σχεδόν
όσο και το μαστίγιο, πάνω στους δυστυχείς Ινδιάνους.
Η οικονομική δομή των ιβηρικών αποικιών εξαρτήθηκε
απ'το εξωτερικό εμπόριο και, κατά συνέπεια, ήταν ουσια
στικά δεμένη με τον τομέα εξαγωγής, που συγκέντρωνε το
χρήμα και τη δύναμη.
Σε όλη αυτή την πορεία — α π ’ την εποχή των μετάλλων
ώς την προμήθεια, αργότερα, τροφίμων - η κάθε περιοχή
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ταυτίστηκε με ό,τι παρήγαγε, και παρήγαγε αυτό ακριβώς
που πέρίμενε η Ευρώπη: κάθε προϊόν, αποθηκευόμενο
μέσα στ'αμπάρια των φορτηγών πλοίων που όργωναν
τον Ωκεανό, μεταμορφώθηκε σε προορισμό ζωής και σε
μοίρα. "Η παγκόσμια κατανομή της εργασίας, έτσι όπως
ξεπήδησε ταυτόχρονα με τον καπιταλισμό, έμοιαζε πολύ με
τη διανομή των ρόλων ανάμεσα σ'ένα καβαλάρη και στ'
άλογό-του" έγραψε ο Πωλ Μπαράν. (ΐ) Οι αγορές του αποι
κιακού κόσμου μεγάλωσαν ως απλά παραρτήματα της
εσωτερικής αγοράς του αναδυόμενου καπιταλισμού.
O Celso Furtado υπογραμμίζει ( 2 ) ό π οι ευρωπαίοι
αυθέντες αποκτούσαν ένα οικονομικό πλεόνασμα από τον πλη
θυσμό στον οποίο κυριαρχούσαν και το χρησιμοποιούσαν,
με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο, στις δικές-τους περιοχές,
ενώ ο βασικός σκοπός των Ισπανών που είχαν λάβει απ'το
βασιλιά μεταλλεία, γαίες, ιθαγενείς στην Αμερική, ήταν
να υπεξαιρούν évq» πλεόνασμα για να το μεταφέρουν στην
Ευρώπη. Η παρατήρηση αυτή βοηθά να φωτιστεί ο προ
σανατολισμός που πήρε, απ'την αρχή, η αμερικάνικη αποι
κιακή οικονομία. Μολονότι σε ορισμένες στιγμές-της έδει
ξε κάποια φεουδαλικά σημάδια, βρισκόταν στην υπηρεσία
του καπιταλισμού που γεννιόταν σε άλλες χώρες. Τελικά,
ακόμη και στην εποχή-μας, η ύπαρξη των πλούσιων κέντρων
του καπιταλισμού δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την ύπαρξη
των φτωχώ ν και υποταγμένων περιοχών της περιφέρειας
μιας και, τόσο τα μεν όσο και τα δε, αποτελούν μέρος του
ίδιου συστήματος.
Ωστόσο, δεν έφευγε όλο το πλεόνασμα για την Ευρώ
πη. Η αποικιακή οικονομία διευθυνόταν απ'τους εμπόρους,
α π’ τ'αφεντικά των μεταλλείων, κι απ'τους μεγαλοτσιφλικάδες που μοιράζονταν την επικαρπία της ντόπιας και
μαύρης εργατικής δύναμης κάτω α π ’ το ζηλότυπο και
πανίσχυρο μάτι του Στέμματος και του βασικού-του συμ
μάχου, της Εκκλησίας. Η εξουσία ήταν συγκεντρωμένη στα
χέρια μερικών προνομιούχων που έστελναν στην Ευρώπη
1.
2.

Paul Baron, É c o n o m ie p o l i t i q u e d e la c r o is s a n c e , Παρίσι
1967.
Celso Furtado, L a e c o n o m ía la tin o a m e r ic a n a d e s d e ta C o n 
q u is t a ib é r ic a
h a s ta la R e v o lu c ió n c u b a n a , Σαντιάγκο
Χ ιλής 1969, Μεξικό 1969.
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μέταλλα και τρόφιμα και λάβαιναν απ'την Ευρώπη τα
αντικείμενα πολυτελείας, που για την απόλαυσή-τους
σπαταλούσαν αφειδώς τα πλούτη-τους. Οι άρχουσες τάξεις
δεν έδειχναν το παραμικρό ενδιαφέρον να διαφοροποιήσουν
τις εσωτερικές οικονομίες, ούτε ν'ανυψώσουν το τεχνικό
και πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού: η λειτουργίατους, στο εσωτερικό των παγκόσμιων γραναζιών, ήταν
τελείως άλλη, κι η τεράστια εξαθλίωση του λαού, όσο
κερδοφόρα κι αν ήταν απ'την άποψη των συμφερόντων της
εξουσίας, εμπόδιζε την ανάπτυξη μιας εσωτερικής κατα
ναλωτικής αγοράς.
Ο γάλλος οικονομολόγος Ζ.Μποζέ-Γκαρνιέ (ΐ) βεβαιώ
νει ότι η χειρότερη αποικιακή κληρονομιά της λατινικής
Αμερικής, αυτή ακριβώς που εξηγεί την τρομαχτική καθυστέρησή-της, είναι η έλλειψη κεφαλαίων. Εντούτοις, κάθε
ιστορική πληροφορία δείχνει ότι η αποικιακή οικονομία
απέφερε μυθώδη πλούτη στις τάξεις εκείνες που συνεργά
ζονταν με το κυρίαρχο αποικιακό σύστημα. Η τεράστια
ποσότητα διαθέσιμων εργατικών χειρών, που δεν είχε
κανένα, ή σχεδόν κανένα κόστος, κι η έντονη ζήτηση της
Ευρώπης σε προϊόντα αμερικανικά, έκανε δυνατή, λέει ο
Sergio Bagú (2), "μια γρήγορη και σημαντική συσσώρευση
κεφαλαίων στις ιβηρικές αποικίες. Ο πυρήνας των κερδισμέ
νων, αντί να μεγαλώνει, συρικνωνόταν σε σχέση με τη μάζα
του πληθυσμού, όπως προκύπτει απ'το εξακριβωμένο
γεγονός ότι ο αριθμός των άνεργων Ευρωπαίων και ντόπιων
δεν έπαψε να μεγαλώνει". Απ 'τη στιγμή που έχασε τη με
ρίδα του λέοντος το κεφάλαιο που παρέμενε στην Αμερική,
ένα κεφάλαιο που επιτάχυνε την πορεία της αρχικής συσσώ
ρευσης κεφαλαίου του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, δε δη
μιουργούσε πια, σ ’εκείνες τις περιοχές, μια πορεία ανάλογη
μ'αυτήν της Ευρώπης, η οποία έριχνε τις βάσεις της βιο
μηχανικής ανάπτυξης. Είχε στραφεί στην κατασκευή ανα
κτόρων και περίλαμπρων ναών, στην αγορά κοσμημάτων,
ρούχων και επίπλων πολυτελείας, στη διατήρηση ενός
1.
2.

J.Beaujeu-Garnier, L 'é c o n o m i e d e ¡'A m é r iq u e la tin e , Παρίσι,
1949.
Sergio Bagú, E c o n o m ía d e la s o c ie d a d c o lo n ia l. E n s a y o d e
h is t o r ia c o m p a r a d a d e A m é r ic a L a tin a , Μ πουένος Ά ψ ε ς ,
1949.
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πολυάριθμου υπηρετικού προσωπικού και σε παρανοϊκές
σπατάλες χορών και εορτών. Σ ένα εξίσου σημαντικό βαθ
μό, το πλεόνασμα αυτό έμενε ακινητοποιημένο στην αγορά
καινούργιων γαιών ή εξακολουθούσε νά'ναι στραμμένο
σε θεαματικές και εμπορικές δραστηριότητες.
Στο λυκόφως της αποικιακής εποχής, ο Χούμπολντ
θα συναντήσει στο Μεξικό "έναν εντυπωσιακό αριθμό κε
φαλαίων συσσωρευμένων ανάμεσα στα χέρια των ιδιο
κτητών ορυχείων ή εμπόρων που αποτραβήχτηκαν απ'τις
εμπορικές υποθέσεις". Το μισό τουλάχιστον της κτηματι
κής περιουσίας και του κεφαλαίου του Μεξικού ανήκε,
σύμφωνα με τη μαρτυρία-του, στην Εκκλησία, η οποία,
επιπλέον, ασκούσε και τον έλεγχο σ'ένα μεγάλο μέρος των
υποθηκευμένων γαιών.(ΐ) Οι Μεξικάνοι ιδιοκτήτες των
ορυχείων επένδυαν τα πλεονάσματά-τους στην αγορά με
γάλων κτημάτων και στα υποθηκευτικά δάνεια, όπως α
κριβώς οι ισχυροί εξαγωγείς της Βερακρούζ και του Ακαπούλκο. Προς την ίδια κατεύθυνση άπλωνε τ'αγαθά-της και
η εκκλησιαστική ιεραρχία. Οι κατοικίες που μπορούσαν να
μεταμορφώσουν σε πρίγκηπα έναν πληβείο, καθώς και οι
περίλαμπροι ναοί, ξεπηδούσαν μες στην πρωτεύουσα
σαν μανιτάρια μετά τη βροχή.
Στο Περού, στα μέσα του X VI Ιου αιώνα, ξεχύνονταν
στο εμπόριο σημαντικά κεφάλαια που προέρχονταν απ'τους
encom enderos
(2), απ'τους ιδιοκτήτες ορυχείων, απ'τους
ιεροεξεταστές κι απ'τους αξιωματούχους της αυτοκρατορικής διοίκησης. Τα πλούτη που γεννήθηκαν στη Βενεζουέ
λα απ'την καλλιέργεια του κακάο, η οποία άρχισε στα
τέλη του X V lou αιώνα χρησιμοποιώντας για εργατικά
χέρια λεγεώνες ολόκληρες μαύρων σκλάβων, επενδύονταν
"σε νέες φυτείες και άλλες εμπορικές καλλιέργειες, όποτε
δεν αγόραζαν μ 'αυτά ορυχεία, σπίτια στην πόλη, σκλάβους
και κοπάδια ζώων", (j)

1.
2.
Î.

A lexandre de H um boldt, E ssa i p o l i t i q u e s u r le r o y a u m e d e
la N o u v e lle - E s p a g n e , Παρίσι, 1811.
'Α ποικοι που διέθεταν Ινδιάνους με παραχώρηση του Σ τέμ
ματος.
Sergio B a g ú .ó jt.
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ΚΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΟΖΙ :Ο Κ Υ ΚΛ Ο Ι ΤΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ

Ο Αντρέ Γκύντερ Φρανκ, αναλύοντας τη φύση των σχέ
σεων "μητοόπολης-δορυφόρων" σ' ολόκληρη τη διάρκεια
της ιστορίας της λατινικής Αμερικής, σαν μια αλυσίδα δια
δοχικών υποδουλώσεων, συμπεραίνει μέσα στα έργα-του
( 1 ) ότι οι περιοχές που είναι σήμερα οι περισσότερο σημαδε
μένες απ' την υπανάπτυξη και τη φτώχεια είναι αυτές σι ο
ποίες, στο παρελθόν, είχαν τους στενότερους δεσμούς με τη
μητρόπολη και γνώρισαν περιόδους ευημερίας. Υπήρξαν οι
κύριες πηγές παραγωγής αγαθών που εξάγονταν προς την
Ευρώπη, ή, αργότερα, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πη
γές αστείρευτες για το κεφάλαιο. Η μητρόπολη τις εγκατέλειψε όταν, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, τα πράγματα άρχι
σαν να παρακμάζουν. Το Ποτοζί παρέχει το πιο ενδεικτικό
παράδειγμα αυτής της, ως την εξαφάνιση, παρακμής.
Τα μεταλλεία αργύρου του Γκουαναχουάτο και του Ζακατέκας, στο Μεξικό, αναπτύχθηκαν πολύ αργότερα. Στους
αιώνες X V I και X V II, ο πλούσιος λόφος του Ποτοζί υπήρξε
το κέντρο της αποικιακής ζωής στην Αμερική, κι έλκονταν
όλοι στην τροχιά-του: η χιλιανή οικονομία, που του προμή
θευε το σιτάρι, το παστό κρέας, τα δέρματα και τα κρασιά'
τα κοπάδια και οι βιοτεχνίες της Κόρδοβα και της Ζουκουμάν που τον τροφοδοτούσαν με υποζύγια και υφάσματα' τα
μεταλλεία υδραργύρου της Χουανκαβέλικα και της περιο
χής της Αρίκα, α π ' όπου φορτωνόταν το ασήμι για τη Λίμα,
βασικό διοικητικό κέντρο εκείνα τα χρόνια. O X V IIΙο ς αιώ 
νας αναγγέλλει την αγωνία της οικονομίας αργύρου που εί
χε την έδρα-της στο Ποτοζί. Μολαταύτα, την εποχή της Ανεξαρτησίπς, ο πληθυσμός της περιοχής που αποτελεί τη
σημερινή Βολιβία ήταν ανώτερος του πληθυσμού που κατοι
κούσε στις περιοχές που θα γίνονταν η σύγχρονη Αργεντι
νή. Ενάμιση αιώνα αργότερα, η Βολιβία είναι σχεδόν έξι φ ο 
ρές πιο αραιοκατοικημένη απ' την Αργεντινή.
Αυτή η κοινωνία του Ποτοζί, άρρωστη α π ' την επίδειξη
και τη σπατάλη, δεν άφησε τίποτ' άλλο παρά τη θολή ανά
μνηση των μεγαλείων-της, τα ερείπια των ναών και των αναI. André Gunder Frank, Capitalisme et sous-développement en
Amérique latine, μετάφραση Guillaume Carie και Christos Passadéos, Παρίσι. 1968.
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κτόρων-της, και οχτώ εκατομμύρια πτώματα Ινδιάνων. 0ποιοδήποτε διαμάντι κολλημένο πάνω στο οικόσημο οποιουδήποτε αφέντη άξιζε, μόνον αυτό, πιο πολλά απ' όσα θα
μπορούσε να κερδίσει ένας Ινδιάνος ζώντας μια ολόκληρη
ζωή mitayo (ΐ),μα ο αφέντης...έ, αυτός έπαιζε με τα διαμά
ντια. Η Βολιβία, μια α π' τις φτωχότερες σήμερα χώρες του
κόσμου, μπορούσε να καυχιέται — αν κάτι τέτοιο δεν ήταν
παθητικά ά χρησ το- ότι τροφοδότησε τα πλούτη των πιο
πλούσιων εθνών. Σήμερα, το Ποτοζί είναι μια πόλη φτωχή
της φτωχής Βολιβίας: "Αυτή που έδωσε τα περισσότερα
στον κόσμο και που κατέχει τα λιγότερα", μου είπε μια
ηλικιωμένη γυναίκα της περιοχής, τυλιγμένη μέσα σ ' ένα
ατέλειωτο σάλι αλπακά, ενώ κουβεντιάζαμε μπροστά στο
ανταλουσιάνικο πάτιο του διακοσόχρονου σπιτιού-της.
Τούτη η πόλη, καταδικασμένη στη νοσταλγία, βασανισμένη
απ' την εξαθλίωση και το κρύ ), παραμένει μια ανοιχτή
πληγή στο αμερικάνικο αποικιακό σύστημα: μια διαρκώς
ζωντανή κατηγορία.
Βλέπει κανείς τα ελάχιστα που απομένουν. Στα 1640, ο
πατήρ 'Α λβαρο Αλόνσο-Μπάρμπα δημοσίευσε στη Μαδρίτη,
στο Βασιλικό Τυπογραφείο, την έξοχη πραγματεία-του πά
νω στην τέχνη των μετάλλων. Ο κασίτερος, έγραφε "είναι
δηλητήριο". ( 2 ) Ανάφερε λόφους όπου "υπάρχει πολύς κα
σίτερος, μόλο που ελάχιστοι το γνωρίζουν. Μιας και δε
βρίσκουν το ασήμι που αναζητά όλος ο κόσμος, τον εγκατα
λείπουν εκεί πέρα". Στο Ποτοζί, εκμεταλλεύονται σήμερα
τον κασίτερο που απέριψαν οι Ισπανοί. Πουλάν τους τοί
χους παλιών σπιτιών ως αγνό κασίτερο. Α π ’ τα ανοίγματα
των πέντε χιλιάδων γαλαριών που άνοιξαν οι Ισπανοί στο
λόφο, ξεπήδησε ο πλούτος με το πέρασμα των αιώνων. Ο
λόφος άλλαξε χρώμα όσο τον άδειαζαν τα φουρνέλα με το
δυναμίτη, και το ύψος της κορυφής-του χαμήλωσε. Οι βρά
χοι, που στοιβάχτηκάν γύρω α π ’ τις αναρίθμητες τρύπες, εί
ναι όλων των χρωμάτων: κόκκινοι, μωβ, πορφυροί, κίτρινοι
της ώχρας, χρυσαφένιοι, καφετιοί. Ένα τεράστιο μωσαϊκό
από κομμάτια. Οι Ilamperos ανοίγουν το βράχο και οι Ιν
διάνοι paUiris, με έμπειρο χέρι στο ζύγιασμα και το ξεχώρι1.Ινδιάνος, που δούλευε επ' αμοιβή σε καταναγκαστικά έργα.

2. Alvaro Alonso-Barba, Arte de los metales, Ποτοζί, 1967.
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σμα, τσιμπολογάνε σαν πουλιά τα κατάλοιπα, ψάχνοντας
για κασίτερο. Μες στις παλιές γαλαρίες που δεν έχουν ακό
μα πλημμυρίσει, οι μεταλλορύχοι εξακολουθούν να μπαί
νουν ακόμα, με μια λάμπα στο χέρι, με τη ράχη σκυφτή, για
να ξεκολλήσουν ό,τι μπορούν. Δεν υπάρχει πια μήτε ένας
κόκκος ασημιού: οι Ισπανοί έφτασαν ως το σημείο να
ανοί
"σκουπίσουν" τις φλέβες με βουρτσάκια. Οι pallacos
γουν με τον κασμά και το φτυάρι μικρές σήραγγες μες στα
ερείπια προκειμένου ν ' αποσπάσουν ό,τι έχει απομείνει. "Ο
λόφος έμεινε πλούσιος, μου έλεγε ατάραχος κάποιος άνερ
γος που έξυνε τη γη με τα χέρια-του. Πιστέψτε-με, ο Θεός
υπάρχει: το μετάλλευμα φυτρώνει σαν φυτό. Ακριβώς!".
Αντίκρυ στον πλούσιο λόφο του Ποτοζί ορθώνεται ο μάρτυ
ρας του αφανισμού. Είναι ένα βουνό που ονομάζεται Χουακάτσι. Στη γλώσσα των κέντσουα σημαίνει: "Ο λόφος που
έκλαιγε". Το καθαρό νερό κυλάει απ' τις πλαγιές-του με
αναρίθμητες πηγές. Είναι τα "μάτια του νερού" που ποτί
ζουν τα μεταλλεία.
Την εποχή της ορμής-της, στα μέσα του X V II αιώνα, η
πόλη είχε τραβήξει πολλούς ισπανούς ή ντόπιους ζωγρά
φους και τεχνίτες, μεγάλους ευρωπαίους και αυτόχθονες
μαιτρ ή τοπικούς εικονοποιούς που έδωσαν μια ξέχωρη
σφραγίδα στην αποικιακή τέχνη της Αμερικής. O Melchor
Pérez του Χολγκουίν, ο Γκρέκο της Αμερικής, έχει αφήσει
ένα σημαντικό έργο που δείχνει ταυτόχρονα το τάλαντο του
δημιουργού-του καθώς και την ειδωλολατρική πνοή αυτών
των περιοχών: λόγου χάρη, δύσκολα ξεχνά κανείς την υπέ
ροχη Παρθένα Μαρία-του η οποία, με ανοιχτά τα μπράτσα,
προσφέρει το ένα στήθος-της στον Ιησού και το άλλο στον
Ιωσήφ. Οι χρυσοχόοι, οι τορνευτές του ασημιού, οι σπεσια
λίστες του σφραγιδόλιθου και οι εβενουργοί, τεχνίτες του
μετάλλου, του πολύτιμου ξύλου και των ευ γενών μαρμά
ρων, πλημμύρισαν τις ποικίλες εκκλησίες και μοναστήρια
του Ποτοζί με γλυπτά αποικιακής έμπνευσης και άγιες τρά
πεζες με ατέλειωτα δικτυωτά που άστραφταν στο ασήμι, κα
θώς και άμβωνες πολύ μεγάλης αξίας. Οι μπαρόκ προσό
ψεις των εκκλησιών, σκαλισμένες στην πέτρα, αντιστάθηκαν
στη φθορά του χρόνου. Δε συνέβη το ίδιο με τους πίνακες
ζωγραφικής, που συχνά φθάρθηκαν και μάλιστα καταστράφηκαν ανεπανόρθωτα α π' την υγρασία, ούτε με τα αγάλμα
τα και τ* αντικείμενα μικρού βάρους. Τουρίστες και παπά

δες ρήμαξαν τις εκκλησίες απ' ό,τι μπορούσαν να πάρουν
μαζί-τους: άγια δισκοπότηρα και καμπάνες μέχρι ομοιώματα
του Αγίου Φραγκίσκου και του Χριστού από φηγό ή μέ
λια.
Οι εγκαταλειμμένες τούτες εκκλησίες, κλειστές κατά με
γάλο μέρος, καταρρέουν σιγά σιγά, ρημαγμένες από τα χρό
νια. Κι αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν παύουν να είναι αις τα
σήμερα, παρά τις λεηλασίες, αξιοθαύμαστοι θησαυροί μιας
τέχνης αποικιακής, όπου συγχωνεύονται και ανθούν όλα τα
στυλ. Μέσα σ ' αυτή την έξοχη τέχνη, που αναμιγνύει τη μεγαλοφι/ία με την αίρεση, το "κλιμακω τό σημείο" του Τιαχουανάκου αντικαθιστά το σταυρό του Χριστού κι ο παρα
πλήσιος σταυρός τον ιερό ήλιο και την άγια σελήνη. Οι παρ
θένες και οι άγιοι παρουσιάζονται με αληθινά μαλλιά. Τα
σταφύλια και τα στάχια τυλίγονται γύρω α π' τις κολόνες
ως πάνω στα κιονόκρανα, πλάι στο kantuta, το αυτοκρατορικό λουλούδι των Ίνκας. Οι σειρήνες, ο Βάκχος και η
γιορτή της ζωής εναλλάσσονται με το ρωμανικό ασκητισμό,
τα καστανόχρωμα πρόσωπα μερικών θεοτήτων και με τις
καρυάτιδες που έχουν ντόπια χαρακτηριστικά. Μερικές εκ
κλησίες μεταμορφώθηκαν για να επιτελέσουν λειτουργίες
άλλες α π' τις λειτουργίες της πίστης. Η εκκλησία του Αγίου
Αμβρόσιου έγινε κινηματογράφος και, το Φλεβάρη του
1970, πάνω στα μπαρόκ ανάγλυφα της πρόσοψης ανήγγει
λαν το προσεχές έργο: Έ ν α ς τ ρ ε λ ό ς , τ ρ ε λ ό ς , τρ ε λ ό ς
κ ό σ μ ο ς . Ο ναός της Συντροφιάς του Ιησού, που μετατράπηκε κι αυτός σε κινηματογράφο, χρησίμεψε έναν καιρό για
αποθήκη της εταιρίας Γκρας προτού γίνει ξενώνας. Μολα
ταύτα, κουτσά στραβά, κάποιες σπάνιες εκκλησίες βρίσκο
νται ακόμη εν ενεργεία: εδώ και τουλάχιστον ενάμιση αιώ 
να, οι κάτοικοι του Ποτοζί, ελλείψει χρημάτων, καίνε κεριά.
Στην εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, μας βεβαιώνουν, ο
εσταυρωμένος μεγαλώνει κάθε χρόνο μερικά εκατοστά,
καθώς και η γενειάδα του Κυρίου του Αληθινού Σταυρού,
ενός επιβλητικού Χριστού από ασήμι και μετάξι, που παρου
σιάστηκε στο Ποτοζί, χωρίς τη βοήθεια κανενός χριστιανού,
πριν από τέσσερις αιώνες. Οι παπάδες παραδέχονται ότι τό
νε ξυρίζουν πότε πότε, και δε διστάζουν να του αναθέσουν
-α κ ό μ α και ε γ γρ ά φ ω ς- όλα τα θαύματα: ξορκισμούς για
απανωτές ξηρασίες και επιδημίες, και για πολέμους αμυντι
κούς της πολιορκημένης πόλης.
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Α λίμονο! Ο Κύριος του Αληθινού Σταυρού δεν μπόρεσε
τίποτε να κάνει για ν ' αποσοβήσει την παρακμή του Ποτοζί.
Η εξάντληση που επήλθε στις φλέβες του ασημιού ερμηνεύ
τηκε ως τιμωρία του Θεού για τις φρικαλεότητες και τις α
μαρτίες των ιδιοκτητών των μεταλλείων. Εγκαταλείφθηκαν
κι οι θεαματικές λειτουργίες. Στο κάτω κάτω, οι θρησκευ
τικές τελετές, επιδεικτικές σαν τα συμπόσια και τις ταυρο
μαχίες, τους χορούς και τα πυροτεχνήματα, υπήρξαν ένα
υποπροϊόν της δουλειάς των σκλάβων Ινδιάνων. Την εποχή
της ευημερίας, οι εκμεταλλευτές έκαναν μυθώδη δώρα στις
εκκλησίες και τα μοναστήρια, και οι κηδείες ήταν εκθαμβω
τικές σε λούσο και επίδειξη. Ά νο ιγα ν τις πόρτες τ' ουρανού
με κλειδιά από καθαρό ασήμι: στα 1559, ο έμπορος Ά λβ α ρο Μπεχαράνο όριζε στη διαθήκη-του να τον συνοδέψουν
"όλοι οι εφημέριοι και ιερείς του Ποτοζί" στην τελευταίατου κατοικία. Οι πρακτικές της θεραπείας και η μαγγανεία
ανακατεύονταν με την επίσημη θρησκεία, μέσα στο παραλή
ρημα του πυρετού και των πανικών που ταλάνιζαν την αποι
κιακή κοινωνία. Το ευχέλαιο, με κουδουνάκια και κουβού
κλιο, καθώς κι η θεία μετάληψη, μπορούσαν να κάνουν κα
λά τον αγωνιώντα, αλλά μια διαθήκη που όριζε την κατα
σκευή μιας εκκλησίας ή μιας ασημένιας άγιας τράπεζας ήταν
πολύ πιο αποτελεσματική. Θεράπευαν τον πυρετό με τα Ευ
αγγέλια: σε ορισμένα μοναστήρια, οι προσευχές δρόσιζαν το
κορμί’ σε άλλες, το θέρμαιναν. "Το πιστεύω ήταν δροσερό
σαν κοκοφοίνικας ή σαν γλυκό κίτρο, κι η προσευχή προς
τη Θεοτόκο ήταν ζεστή σαν το λουλούδι της πορτοκαλιάς ή
σαν τα τρυφερά καλαμπομούστακα..." (ΐ)
Στην οδό Τσουκουιζακα, μπορεί να θαυμάσει κανείς την
πρόσοψη, φαγωμένη πια α π ’ τους αιώνες, του ανακτόρου
των κομήτων Κάρμα ή Καγιάρα, αλλά το κτίριο σήμερα έχει
γίνει το γραφείο ενός οδοντοχειρούργου. Στην οδό Λάνθα,
τα οικόσημα του άρχοντα δον Αντόνιο Λόπεθ ντε Κουιρόγα
κοσμούν ένα μικρό σχολείο. Το οικόσημο του μαρκήσιου
ντε Οτάβι, με τα έρποντα λιοντάρια-του, δεσπόζει στη στοά
της εθνικής Τράπεζας. "Π ού ζούνε σήμερα αυτοί; Πρέπει να
φύγανε πολύ μακριά..." Η ηλικιωμένη γυναίκα του Ποτοζί,
δεμένη με την πόλη-της, μου αφηγείται πως οι πλούσιοι φ ύ 
γανε πρώτοι, και στη συνέχεια οι φτωχο ί: το Ποτοζί έχει
1. Gustavo Adolfo Otero, on, η.
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σήμερα τρεις φορές λιγότερους κατοίκους απ' όσους είχε
πριν τέσσερις αιώνες. Ατενίζω το λόφο από μια ταράτσα της
οδού Ουιούνι, ένα στενό και ελικοειδή αποικιακό δρομίσκο,
που τα μπαλκόνια των σπιτιών-του είναι τόσο κοντό απ' το
ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, ώστε οι γείτονες μπορούν ν' α
γκαλιαστούν ή να πιαστούν στα χέρια δίχως να χρειαστεί να
κατεβούν στο δρόμο. Εδώ, όπως και σ ' ολόκληρη την πόλη,
επιζούν οι παλιοί φανοστάτες με το τρεμουλιάρικο φως.
Κάτω απ' αυτούς τους φανοστάτες, σύμφωνα με τον Τζαίημ
Μόλινς, "ξεκαθαρίζονταν οι ερωτικοί λογαριασμοί και τρύ
πωναν ως δαίμονες κύριοι τυλιγμένοι στις κάπες-τους, κομψευόμενοι και θαμώνες καταγωγίων". Ηλεκτρικό υπάρχει,
μα είναι ελάχιστα αποτελεσματικό. Το βράδυ, κάτω α π' την
ανταύγεια των παλιών φανοστατών, η τόμπολα οργιάζει: εί
δα να ρίχνουνε στον κλήρο ένα κομμάτι γαλέτα μπρος στο
συγκεντρωμένο πλήθος.
Ταυτόχρονα με το Ποτοζί, άρχισε να παρακμάζει και η
Σούκρε. Τούτη η πόλη της πεδιάδας, μ ' ένα κλίμα ευχάρι
στο, που ονομάστηκε διαδοχικά Χάρθας, Λα Πλάτα και
Σουκιζάκα, χάρηκε πολλά α π' τα πλούτη των μεταλλείων
του Ποτοζί. Εδώ είχε εγκαταστήσει την αυλή-του, επιδει
κτική σαν την αυλή ενός βασιλιά, ο Γκονζάλο Πιζάρρο,
αδελφός του Φρανθίσκο. Εκκλησίες, ανάκτορα, πλατείες
και κέντρα αναψυχής ξεπηδούσαν συνεχώς, ταυτόχρονα με
τους νομικούς, τους μυστικιστές και τους ποιητές που
απήγγειλαν ρητορικά τα ποιήματά-τους κι έδωσαν στην
πόλη, με την πάροδο των αιώνων, τη σφραγίδα-της. "Σ ο ύ 
κρε, τώρα, σημαίνει σιωπή. Σιωπή και τίποτ' άλλο. Αλλά
πριν..." Πριν, ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα δυο αντιβασιλειών, η έδρα του πρώτου αρχιεπισκόπου της Αμερικής και
του πιο ισχυρού δικαστηρίου της αποικίας, η πιο πλούσια κι
η πιο καλλιεργημένη πόλη της Νότιας Αμερικής. Η Δόνια
Θεθίλια Κόντρερας ντε Τόρρες κι η Δόνια Μαρία ντε λας
Μερθέντες Τορράλμπα ντε Γκραμάγιο, έδιναν εδώ πριγκιπι
κές δεξιώσεις: απολάμβαναν τις σπατάλες των μυθωδών
εισοδημάτων-τους α π' τα μεταλλεία του Ποτοζί. Και μόλις
τέλειωναν οι επιδεικτικές εορτές-τους, έριχναν απ' τα
μπαλκόνια τα ασημένια μαχαιροπήρουνα, ακόμα και τα
χρυσά σκεύη που μάζευαν οι τυχαίοι περαστικοί.
Η Σούκρε διαθέτει πάντοτε ένα πύργο 'Α ιφ φ ε λ και τις Α 
ψίδες Θριάμβου-της και λέγεται ότι με τα κοσμήματα της
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Παρθένας-της θα μπορούσαν να πληρώσουν το τεράστιο ε
ξωτερικό χρέος της Βολιβίας. Ό μως, οι ξακουστές καμπά
νες των εκκλησιών που χτύπησαν χαρμόσυνα, στα 1809, για
τη χειραφέτηση της Αμερικής, βγάζουν σήμερα ένα πένθιμο
ήχο. Η μεγάλη καμπάνα του Αγίου Φραγκίσκου, που είχε
αναγγείλει, τόσες φορές, επαναστάσεις και ξεσηκωμούς,
χτυπά σήμερα πένθιμα για τη θανάσιμη ακινησία της Σούκρε. Βέβαια, η Σούκρε παραμένει η συνταγματική πρωτεύ
ουσα της Βολιβίας, κι εκεί έχει πάντα την έδρα-του το Ανώ
τερο Δικαστήριο, α λ λ ' αυτό έχει ελάχιστη σημασία. Μέσα
στους δρόμους, όπου περνούσαν οι γιατροί και οι δάσκαλοι
φορώντας "δίοπτρα" δεμένα σ' ένα μαύρο κορδόνι, πηγαι
νοέρχονται αναρίθμητοι και αδύνατοι δικηγορίσκοι, χλωμοί
σαν κέρινοι, ζωντανές μαρτυρίες της παρακμής. Από τα βά
θη των μεγάλων άδειων ανακτόρων-τους, οι ένδοξοι πατρι
άρχες της Σούκρε στέλνουν τους υπηρέτες-τους να πουλή
σουν πετσιασμένες κρεατόπιτες στους χαμάληδες των τραί
νων. Τη μακάρια εποχή, ένας απ' αυτούς μπόρεσε ν' αγορά
σει ένα πριγκηπικό τίτλο.
Στο Ποτοζί και τη Σούκρε, ζωντανά μένουν μονάχα τα
φαντάσματα του περασμένου πλούτου. Στη Χουαντσάκα,
ά λλο κέντρο της βολιβιανής τραγωδίας, τα αγγλο-χιλιανά
κεφάλαια εξάντλησαν τον περασμένο αιώνα φλέβες αργύ
ρου πλάτους δύο μέτρων και πάνω. Αυτή τη στιγμή δεν α
πομένουν τ'ιποτ' άλλο από ερείπια τυλιγμένα στον κονιορτό.
Η Χουαντσάκα φιγουράρει πάντα πάνω στους χάρτες, σά
μπως να υπήρχε ακόμη, και παρουσιάζεται σαν μεταλλουρ
γικό κέντρο εν ενεργεία, με τον κασμά και το φτυάρι
σταυρωτά. Ά ρα γ ε, τα μεξικάνικα μεταλλεία Γκουαναχουάτο και Ζακατέκας είχαν καλύτερη τύχη; Βασιζόμενοι στα
γεγονότα που αναφέρει ο Αλεξάντρ Χούμπολντ στο βιβλίοτου Π ο λ ιτ ικ ό Δ ο κ ίμ ιο π ά ν ω στο β α σ ίλ ε ιο της Νέας
Ισ π α ν ία ς , υπολογίσαμε σε κάπου πέντε δισεκατομμύρια
σημερινά δολλάρια το ποσό του οικονομικού πλεονάσματος
που βγήκε α π' το Μεξικό μεταξύ 1760 και 1809 -λιγότερ ο
από μισός αιώνας— στις εξαγωγές αργύρου και χρυσού (ΐ)
Δεν υπήρχαν τότε στην Αμερική σπουδαιότερα μεταλλεία.
Ο σοφός γερμανός συγκρίνει το μεταλλείο Βαλενσιάνα, στο
1. Femando Carmona, πρόλογος στο Historia y pensamiento eco
nómico de Mexico του Diego López Rosado. Μεξικό, 1968.
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Γκουαναχουάτο, με το μεταλλείο Χίμμελς Φούρστ στη Σαξωνία, που ήταν το πιο πλούσιο της Ευρώπης: Η Βαλενσιάνα παρήγαγε τριανταέξι φορές περισσότερο ασήμι, στη
διάρκεια του αιώνα, και άφησε στους μετόχους-του κέρδη
τριαντατρείς φορές πιο υψηλά. Ο κόμης Σαντιάγο ντε λα
Λαγκούνα έτρεμε από συγκίνηση ανακαλύπτοντας, στα
1732, τη μεταλλευτική περιοχή του Ζακατέκας και "τους
πολύτιμους θησαυρούς που έκρυβαν τα σπλάχνα-της", πάνω
στους λόφους, που ήταν "τόσο περήφανοι με τα τετρακόσια
και πάνω στόματά-τους, για να προσφέρουν καλύτερα τον
καρπό των σπλάχνων-τους στις δύο Μεγαλειότητες", το Θεό
και το Βασιλιά, και "για να τρέξουν όλοι να πιούν και να
γευθούν ό,τι είναι μεγαλειώδες, πλούσιο, σοφό, ευγενές,
πολιτισμένο" γιατί υπήρχε εκεί "μια πηγή γνώσης, λεπτότη
τας τρόπων, όπλων και ευγένειας..." ( 1 ) 0 αββάς Μαρμολέχο θα περιγράφει αργότερα την πόλη Γ κουαναχουάτο, να
τη διασχίζουν γέφυρες, με κήπους που έμοιαζαν πολύ μ '
αυτούς της Σεμιράμιδας στη Βαβυλώνα, και με ναούς επιδει
κτικούς, ένα θέατρο, αρένες, γαλλοδρόμια, πύργους και θο
λούς που ξεχώριζαν πάνω στις πράσινες πλαγιές των βου
νών. Ή ταν όμως "η χώρα της ανισότητας", κι ο Χούμπολντ
έγραψε πάνω στο θέμα του Μεξικού: "Η ανισότητα δεν είναι
ίσως πουθενά πιο τρομαχτική... Η αρχιτεκτονική των δημό
σιων και ιδιωτικών κτηρίων, η λεπτότητα των γυναικείων
ασπρορούχων, το ύφος της κοινωνίας, όλα αναδίνουν έναν
εκλεπτισμό που έρχεται σε φοβερή αντίθεση με τη φτώχεια,
την άγνοια και τη σκαιότητα του δρόμου". Οι νέες φλέβες
1. D. Zoseph Ribera Bernárdez, κόμης Σαντιάγο vre λα Λαγκούνα, De·
scriptión breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas,
στο βιβλίο τον Gabriel Salinas de la Torre, Testimonios de Zacate
cas, Μεξικό, 1946. Πέρα απ' αυτό το έργο και το δοκίμιο του Χού
μπολντ, ο συγγραφέας συμβουλεύτηκε: Luis Chávez Orozco, Revolu
ción industrial-Revolución política. Biblioteca del Obrero y
Campesino, Mexico' Lucio Marmolejo, Efemérides guanajuatenses, o datos para formar la historia de la ciudad deGuanajuato, Γκουαναχουάτο, 1883 ' José María Luis Mora, México y sus
revoluciones, Μεξικό, 1965' και για τα σύγχρονα ντοκουμέντα, La
economía del Estado de Zacatecas και La economía del
Estado de Guanajuato, της σειράς ερευνών του Sistema Bancos de
Comercio, Μεξικό, 1968.

αργύρου καταβρόχθιζαν ανθρώπους και μουλάρια πάνω
στις πλαγιές της κορδιλλιέρας. Οι Ινδιάνοι "που ζούσαν μονο και μόνο για να πεθάνουν" υπέφεραν από μια πείνα ενδη
μική και η αρρώστια τους σκότωνε σα μύγες. Μέσα σ ' ένα
μόνο χρόνο, το 1784, ένα κύμα ασθενειών που το προκάλεσε η έλλειψη αγαθών έπειτα απ' τις καταστροφικές παγω
νιές εξόντωσε οχτώ χιλιάδες άτομα στο Γκουαναχουάτο.
Τα κεφάλαια δε σωρεύονταν πια. Τα σπαταλούσαν. Έ λε
γαν: "Έ νας πατέρας έμπορος' ο γιος αφεντικό' ο εγγονός
ζητιάνος". Σε μιαν αναφορά-του προς την κυβέρνηση, στα
1843, ο Λούκας Μ α μ ά ν έκανε μια σκοτεινή προειδοποίηση,
επιμένοντας και στην αναγκαιότητα να υπερασπιστούν την
εθνική βιομηχανία, μ ' ένα σύστημα απαγορεύσεων και βα
ριών φόρων, ενάντια στον ξένο ανταγωνισμό: "Πρέπει να
καταφύγουμε στη βιομηχανική ανάπτυξη ως τη μοναδική
πηγή μιας παγκόσμιας ευημερίας, βεβαίωνε. Ο πλούτος του
Ζακατέκας δεν αυξάνει παρά α π ' την εργασία που προσφέ
ρει στις βιομηχανίες-του, και αν αυτές κινδύνευαν εκ νέου,
όπως έγινε στο παρελθόν, αυτό θα ήταν, καταστροφή γ ι'
αυτή την ανθούσα σήμερα περιοχή, την οποία δε θα μπορού
σε να σώσει α π' την εξαθλίωση ο μεταλλευτικός πλούτος".
Η προφητεία αποδείχτηκε σωστή. Την εποχή-μας, οι πόλεις
Ζακατέκας και Γ κουαναχουάτο δεν είναι πια οι σπουδαιότε
ρες της επαρχίας-τους. Και οι δυο φυτοζωούν περιτριγυρι
σμένες από σκελετούς που άφησαν οι καταυλισμοί της με
ταλλευτικής ευημερίας. Το Ζακατέκας, ψηλό και άγονο, ζει
απ' τη γεωργία και εξάγει σε άλλα Κράτη εργατικά χέρια. Η
σημερινή ποιότητα των μεταλλευμάτων σε χρυσό και άργυ
ρο έχει πέσει πολύ, σε σύγκριση με την ποιότητα της ευτυ
χισμένης εποχής. Μένουν μόλις δύο α π' τα πενήντα μεταλ
λεία που εκμεταλλευόταν η περιοχή του Γκουαναχουάτο. Ο
πληθυσμός της πανέμορφης αυτής πόλης δεν αυξάνεται πια,
μα οι τουρίστες εισρέουν για να θαυμάσουν το περίσσιο με
γαλείο των παλιών καιρών, να κάνουν περίπατο μες στα
δρομάκια με τα ρομαντικά, πλούσια σε θρύλους ονόματα,
και ν ' ανατριχιάσουν έντρομοι μπροστά στις εκατό μούμιες
που διατήρησε άθιχτες το αλάτι της γης. Οι μισές οικογέ
νειες του Κράτους του Γκουαναχουάτο, πάνω από πέντε
άτομα κατά μέσον όρο, ζούνε σήμερα μέσα σε χαμοκέλες
του ενός δωματίου.

ΧΥΝΟΥΝ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ, ΚΙ ΩΣΤΟΣΟ Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑ
ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΨΥΧΗ
Στα 1581, ο Φίλιππος o II
βεβαίωνε ενώπιον της Audencie (ΐ)τηςΓκουαντσλαχάρα ότι, το ένα τρίτο των ιθαγε
νών της Αμερικής είχε αποδεκατιστεί κι ότι, όσοι επέζησαν
υποχρεώνονταν να πληρώνουν φόρο για τους νεκρούς. Ο
μονάρχης είχε προσθέσει ότι οι Ινδιάνοι πουλιώνταν και α
γοράζονταν, ότι κοιμόνταν στο όμορφο άστρο, ότι οι μητέ
ρες σκότωναν τα παιδιά-τους για να τα γλυτώσουν απ' το
μαρτύριο των μεταλλείων. (2) Μα η υποκρισία του Στέμμα
τος ήταν πιο απέραντη α π' την αυτοκρατορία: το Στέμμα
ελάμβανε το ένα πέμπτο της αξίας των μετάλλων που έβγα
ζαν οι υπήκοοί-του σ ' ολόκληρη την έκταση του ισπανικού
Νέου Κόσμου, με επιπλέον φόρους. Το ίδιο έγινε και το
X V III αιώνα για το Στέμμα της Πορτογαλίας στη βραζιλιάνικη επικράτειά-του Σύμφωνα με τον Έ νγκελς, το ασήμι
και το χρυσάφι της Αμερικής διείσδυσαν ως διαβρωτικό
οξύ α π ' όλους τους πόρους της ετοιμοθάνατης φεουδαλικής κοινωνίας της Ευρώπης, και οι εκμεταλλευόμενοι τα
μεταλλεία, στην υπηρεσία της γεννώμενης καπιταλιστικής
κερδοσκοπίας, μεταμόρφωσαν τους ντόπιους και τους
μαύρους σκλάβους σ ' ένα σημαντικότατο "εξωτερικό
προλεταριάτο" της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ελληνορωμα
ϊκή δουλεία ξαναγεννιόταν στην πράξη, μέσα σ ' ένα κόσμο
διαφορετικό και, δυστυχώς για τους ιθαγενείς των ρημαγ
μένων αυτοκρατοριών της ισπανικής Αμερικής, πρέπει να
προσθέσουμε και τη φοβερή μοίρα των Μαύρων που ξερι
ζώθηκαν α π' τα αφρικανικά χωριά-τους για να δουλέψουν
στη Βραζιλία και τις Αντίλλες. Η αποικιακή λατινο-αμερικάνικη οικονομία διέθετε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εργατι
κής δύναμης που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, για να καταστήσει
1 .Δικαστικός και διοικητικός οργανισμός, μέσω τον οποίον οι βασι
λιάδες της Ισπανίας ασκούσαν ένα μέρος της διακυβέρνησης στα αμε
ρικανικά εδάφη. Οι Audencias εξαρτιόνταν απ' το Συμβούλιο των
Ινδιών και αριθμούσαν δεκατέσσερα μέλη.
2. John Collier, The Indians o f America, N. Υόρκη, 1947.
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δυνατή τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πλούτου που μπόρεσε
ποτέ να διαθέσει ένας πολιτισμός στην παγκόσμια ιστορία.
Τούτη η άγρια παλίρροια αρπακτικής διάθεσης, τρόμου
και θάρρους ενέσκηψε σ' αυτές τις περιοχές με τη μορφή
μιας γενοκτονίας των ιθαγενών: οι καλύτερα ενημερωμένες
πρόσφατες έρευνες υπολογίζουν ότι ο πληθυσμός του προ
κολομβιανού Μεξικού κυμαινόταν ανάμεσα στα τριάντα και
τριανταεπτάμισι εκατομμύρια κάτοικους, και στον ίδιο πε
ρίπου αριθμό ανεβάζουν την ποσότητα των Ινδιάνων της πε
ριοχής των Άνδ εω ν. Η κεντρική Αμερική αριθμούσε δέκα
με δεκατρία εκατομμύρια ψυχές. Αζτέκοι, Ίνκας και Μάγια
έφταναν συνολικά σ ' έναν αριθμό ανάμεσα στα εβδομήντα
και ενενήντα εκατομμύρια ανθρώπους όταν έκαναν την εμφάνισή-τους οι κονκισταδόρες. Ενάμιση αιώνα αργότερα,
δεν απέμεναν α π' αυτούς παρά τριάμισι εκατομμύρια, (ΐ)
Κατά το μαρκήσιο ντε Μπαρίνας, ανάμοσα στη Λίμα και Πάιτα, όπου είχαν ζήσει πάνω από δύο εκατομμύρια Ινδιάνοι,
δεν απέμεναν παρά μονάχα τέσσερις χιλιάδες οικογένειες ι
θαγενών στα 1685. Ο αρχιεπίσκοπος Λινιάν υ Θισνέρος αρνιόταν τον αφσνισμό των Ινδιάνων: "Κρύβονται, έλεγε, για
να μην πληρώνουν φόρους, καταχρώμενοι την ελευθερία
που απολαμβάνουν και που δεν είχαν την εποχή των Ί ν 
κας". ( 2 )
Το μέταλλο ξεπηδούσε ακατάπαυστα α π' τις αμερικανι
κές φλέβες, και ακατάπαυστα έφταναν α π ' την ισπανική αυ
λή διαταγές που παραχωρούσαν στους ιθαγενείς προστα
σία στα χαρτιά και μιαν αξιοπρέπεια παγωμένη στο μελάνι,
ενώ ο δυσβάστακτος μόχθος-τους συντηρούσε το βασίλειο.
Μια εικονική νομιμότητα προστάτευε τον Ινδιάνο. Μια χει
ροπιαστή εκμετάλλευση, όμως, του έπινε το αίμα. Α π ' τη
σκλαβιά στη δουλεία των encomenderos (3) (encomienda)
κι α π' αυτήν στο καθεστώς της μισθολογικής εργασίας, οι
παραλλαγές στη νομική κατάσταση της εργατικής δύναμης
των ιθαγενών, επιφανειακά μόνο διαφοροποίησαν την κατά1. Κατά τον Darcy Ribeiro, όπ. π., μαζί με τα ντοκουμέντα των Henry
F. Dobyns, Paui Thompson mu άλλων.
2. Emilio Romero, Historia económica del Perú, Μπ. Άιρες,
1949.
3.Άποικοιπου είχαν στην κατοχή τους Ινδιάνους με παραχώρηση του
Στέμματος.
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στασή-του. Το Στέμμα θεωρούσε τόσο απαραίτητη την α
πάνθρωπη εκμετάλλευση της ντόπιας εργατικής δύναμης
ώστε, στα 1601, ο Φίλιππος o III έλαβε μέτρα που απαγό
ρευαν την καταναγκαστική εργασία μέσα στα μεταλλεία,
αλλά ταυτόχρονα έστειλε άλλες εντολές, μυστικές, που επέ
βαλαν τη διατήρησή-της, "στην περίπτωση που η απόφαση
αυτή θα μείωνε την παραγωγή" (ΐ) Ανάμεσα στα 1616 και
1619, ο κυβερνήτης, υπεύθυνος της αποστολής, Χουάν ντε
Σολόρθανο έκανε μια έρευνα πάνω στις συνθήκες δουλειάς
στα μεταλλεία υδράργυρου της Χουανκαβέλικα: "... το δη
λητήριο εισέρχεται στο νωτιαίο μυαλό, εξασθενίζοντας όλα
τα μέλη και προκαλώντας χρόνιο τρέμισμα, πράγμα που ο
δηγεί τους εργάτες στο θάνατο μέσα σε διάστημα τεσσάρων
χρόνων, κατά κανόνα", ανέφερε στο Συμβούλιο των Ινδιών
και στο μονάρχη. Μολαταύτα, στα 1631, ο Φίλιππος o IV
διέταζε να μην αλλάζει τίποτε, κι ο διάδοχός-του, Κάρολος
o II, ανανέωσε το διάταγμα. Αυτά τα μεταλλεία υδράργυ
ρου τα εκμεταλλευόταν κατευθείαν το Στέμμα, αντίθετα με
τα μεταλλεία αργύρου, που ανήκαν σε ιδιώτες εκμεταλλευ
τές.
Μέσα σε τρεις αιώνες, το πλούσιο Ποτοζί αποδεκάτισε,
σύμφωνα με τον Josiah Conder, οχτώ εκατομμύρια ανθρώπι
νες ζωές. Οι Ινδιάνοι ξεριζώνονταν α π' τις αγροτικές κοινότητές-τους και οδηγούνταν, με τις γυναίκες-τους και τα
παιδιά-τους, προς το λόφο . Επτά στους δέκα α π' όσους έ
φευγαν για τις ψηλές παγωμένες ερήμους δεν ζαναγύριζαν
ποτέ. O Luis Capoche. ιδιοκτήτης μεταλλείωνκαι χυτήριων,
έγραφε ότι "οι δρόμοι ήταν τόσο γεμάτοι από κόσμο, που
θά 'λεγε κανείς πως η χώρα μετακόμιζε". Στα χωριά-τους,
οι ιθαγενείς είχαν δει "να ζαναγυρίζουν πολλές γυναίκες ρη
μαγμένες, δίχως τους άντρες-τους, και πολλά παιδιά δίχως
τους γονείς-τους". Ή ζερανότι μέσα στο μεταλλείο τους περίμεναν "χ ίλ ιο ι θάνατοι και χίλιες συμφορές". Οι Ισπανοί εζερευνούσαν την ήπειρο σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέ
τρων ψάχνοντας για εργατικά χέρια. Π ολλοί Ινδιάνοι πέθαναν στο δρόμο, προτού φτάσουν στο Ποτοζί. Μα κείνο που
τους σκότωνε κυρίως ήταν οι τρομαχτικές συνθήκες δου
λειάς. Ο δομινικανός Ντομίνγκο ντε Σάντο Τομάς κατάγγει
λε στο Συμβούλιο των Ινδιών, στα 1550, λίγο μετά το ά1. Enrique Finot, Nueva Historia de Bolivia. Μπ. Ά ψ ες, 1946.

νοιγμα του μεταλλείου, ότι το Ποτοζί ήταν ένα "στόμα της
κόλασης" που καταβρόχθιζε κάθε χρόνο χιλιάδες χιλιά 
δων Ινδιάνους και πρόσθετε ότι οι άρπαγες εκμεταλλευτές
τους μεταχειρίζονταν "σαν ζώα δίχως αφέντες". Κι ο αδελ
φός Ροδρίγο ντε Loaysa αργότερα θα πει: "Τούτοι οι δύ
στυχοι Ινδιάνοι είναι σαν τις σαρδέλες μέσα στη θάλασσα.
Ό πω ς ακριβώς τα υπόλοιπα ψάρια καταδιώκουν τις σαρδέ
λες για να τις αρπάξουν και να τις καταβροχθίσουν, όλοι σε
τούτα δω τα μέρη καταδιώκουν τους φουκαριάρηδες Ινδιά
να
νους...". (1) Οι κάτοικοι των comunidades ( 2 )έπρεπε
παίρνουν τη θέση των mitayos (3) που πέθαιναν ανάμεσα
στα δεκαοχτώ και τα πενήντα-τους χρόνια. Στο στρατόπεδο
κατανομής, όπου ξεδιάλεγαν τους Ινδιάνους για τους ιδιο
κτήτες μεταλλείων και χυτηρίων, μια τεράστια μάντρα με
πέτρινους τοίχους χρησιμεύει σήμερα για γήπεδο ποδο
σφαίρου. Ακόμη και σήμερα, μπορεί κανείς να δει, στην εί
σοδο του Ποτοζί, μια άμορφη μάζα ερειπίων: ήταν η φ υλα
κή των mitayos.
Μέσα στο σύνολο των νόμων που αφορά τις δυτικές Ιν
δίες, δε λείπουν τα διατάγματα που θεσπίζουν την ισότητα
των δικαιωμάτων ανάμεσα στους Ινδιάνους και τους Ισπα
νούς ως προς την εκμετάλλευση των μεταλλείων, και απα
γορεύοντας ρητώς την κακομεταχείρηση των ιθαγενών. Η
επίσημη ιστορία -γ ρά μμ α νεκρό που σήμερα συγκεντρώνει
το νεκρό γράμμα του παρελθόντος- δεν έχει να παραπονιέ
ται. Ωστόσο, κι ενώ διάφορα σχέδια του κώδικα εργασίας
στην Αμερική σχημάτιζαν βουνά από φακέλους κι έκανε ν'
αστράφτει στο μελάνι το τάλαντο των ισπανών νομομαθών,
ο νόμος επί τόπου "υπήρχε μεν,αλλά δεν εφαρμοζόταν".
Στην πράξη, σύμφωνα πάλι με τον Luis Capoche, "ο δύστυ
χος Ινδιάνος είν' ένα νόμισμα με το οποίο προμηθεύεται κα
νείς ό,τι χρειάζεται, όπως με το χρυσό και τ' ασήμι, α λ λ ’ α
κόμα καλύτερα". Πλήθος άνθρωποι διεκδικούσαν ενώπιον
των δικαστηρίων να τους αναγνωριστεί η ιδιότητα του μιγάδα, για να μη σταλούν στα μεταλλεία, να μην πουληθούν κι
ούτε να ξαναπουληθούν στις αγορές.
Στα τέλη του X V III αιώνα, ο Κονκολορκόρβο, που μες
1. Στα έργα που αναφέραμε.
2.Αγροτικές κοινότητες Ινδιάνων.
3. Ινδιάνος που δούλευε έμμισθα σε καταναγκαστικά έργα.
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στις φλέβες-του κυλούσε ινδιάνικο αίμα, απαρνιόταν ως ε
ξής τους δικούς-του: "Δεν αμφισβητούμε το γεγονός ότι τα
μεταλλεία εξοντώνουν ένα σημαντικό αριθμό Ινδιάνων, αλ
λά δεν πρέπει να κατηγορούμε τόσο τη δουλειά στα μεταλ
λεία αργύρου και υδραργύρου, όσο την ακολασία στην ο
ποία ζουν". Η μαρτυρία του Capoche, ο οποίος είχε πολλούς
Ινδιάνους στη δούλεψή-του, είναι ενδεικτική. Οι πολικές
θερμοκρασίες α π ’ έξω εναλλάσσονταν με την κάψα της κό
λασης μες στα πηγάδια. Οι Ινδιάνοι εισδύουν μέσα στα βάθη
"και, κατά κανόνα, τους βγάζουμε από κει μέσα πεθαμέ
νους, ή με σπασμένα πόδια και κεφάλι, και στα χυτήρια
έχουμε κάθε μέρα τραυματισμένους". Οι mitayos αποσπούσαν το μέταλλο με κασμάδες και στη συνέχεια το
κουβαλούσαν στη ράχη-τους, από σκάλες, στο φως ενός
κεριού. Ά λ λ ο ι έβαζαν σε κίνηση τους μεγάλους ξύλινους
άξονες στα χυτήρια ή έχυναν το ασήμι, αφού πρώτα το
κοπανούσαν και το έπλεναν.
Η mita(i) ήτανένας μηχανισμός συντριβής των Ινδιάνων.
Η χρήση του υδράργυρου για τη μείξη-του με το ασήμι δηλητηρίαζε το ίδιο, ή κι ακόμη περισσότερο, α π' τα τοξικά
αέρια μέσα στα σπλάχνα της γης. Έ κανε να πέφτουν τα
μαλλιά και τα δόντια και προκαλούσε τρεμούλες ανεξέλε
γκτες. Τα θύματα του υδραργιρισμού σέρνονταν μέσα στους
δρόμους ζητώντας ελεημοσύνη. Εξήμισι χιλιάδες μαγκάλια
έκαιγαν τη νύχτα πάνω στις πλαγιές του πλούσιου λόφου κι
επεξεργάζονταν εκεί το ασήμι επωφελούμενοι απ' τον άνε
μο που έστελνε α π ’ τον ουρανό ο "δοξασμένος άγιος Α υ
γουστίνος". Α π ' τον καπνό που ξερνούσαν οι φούρνοι, δεν
υπήρχαν ούτε βοσκότοποι ούτε συγκομιδή σε μια ακτίνα
που έφτανε τις έξι λεύγες, και οι αναθυμιάσεις δεν ήταν
λιγότερο αμείλικτες για τα κορμιά των ανθρώπων.
Δεν έλειπαν οι ιδεολογικές δικαιολογίες. Η αφαίμαξη του
Νέου Κόσμου γινόταν μια αγαθοεργός πράξη ή μια αποστο
λή πίστεως. Παράλληλα με την ενοχή, ένα ολόκληρο σύστη
μα από άλλοθι αναπτύχθηκε για να κατασιγάσει τις ένοχες
συνειδήσεις. Μεταμόρφωναν τους Ινδιάνους σε υποζύγια,
επειδή μπορούσαν να κουβαλούν βάρος ανώτερο απ’ αυτό
που μπορούσε να βαστάξει η αδύναμη ράχη της λάμα, και
1.θεσμός που υποχρέωνε, σαν μοίρα θαρρείς, τους Ινδιάνους να δου
λεύουν σε καταναγκαστική εργασία, αμοιβόμενοι άθλια.
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έβγαλαν εντελώς φυσικά το συμπέρασμα ότι οι Ινδιάνοι ή
ταν υποζύγια. Ο αντιβασιλιάς του Μεξικού πίστευε πως δεν
υπήρχε καλύτερο φάρμακο α π’ τη δουλειά στα μεταλλεία
για να θεραπεύσει τη "φυσ ική αναπηρία" των ιθαγενών. Ο
ανθρωπιστής Χουάν Γκινές ντε Σεπούλβεδα δήλωνε πως ά
ξιζε στους Ινδιάνους να τους μεταχειρίζονται έτσι, γιατί οι
αμαρτίες κι οι ειδωλολατρικές-τους δοξασίες πρόσβαλαν το
Θεό. O Buffon βεβαίωνε ότι στους Ινδιάνους, ζώα ψυχρά
και ασθενικά, δεν μπορούσες να διακρίνεις "κανένα σημάδι
της ψυχής". Ο αββάς του Πάου φανταζόταν μια Αμερική ό
που οι εκφυλισμένοι Ινδιάνοι έμοιαζαν με σκυλιά που δεν
μπορούσαν να γαυγίσουν, με αγελάδες που η σάρκα-τους
δεν τρώγονταν, και με καμήλες που δεν μπορούσες να χρη
σιμοποιήσεις. Η Αμερική του Βολταίρου, που την κατοικού
σαν τεμπέληδες και ηλίθιοι Ινδιάνοι, είχε γουρούνια με τον
αφαλό στη ράχη και λιοντάρια φαλακρά και φοβιτσιάρικα.
Ο Βάκων, ο ντε Μαίστρ, ο Μοντεσκιέ, ο Χιούμ και o Bodin
αρνήθηκαν ν ' αναγνωρίσουν ως ομοίους-των τους "εξευτε
λισμένους ανθρώπους" του Νέου Κόσμου. Ο Χέγγελ μίλησε
για τη σωματική και πνευματική αδυναμία της Αμερικής και
είπε πως οι ιθαγενείς είχαν εκφυλισθεί κάτω απ'την πνοή
της Ευρώπης. <ΐ)
To X V II αιώνα, ο πατήρ Γκρεγκόριο Γκαρθία υποστήριζε
ότι οι Ινδιάνοι είχαν εβραϊκή καταγωγή επειδή, όπως οι Ε βραίοι,"είναι κι αυτοί τεμπέληδες, δεν πιστεύουν στα θαύμα
τα του Ιησού Χριστού και δεν είναι ευγνώμονες στους Ισπα
νούς για το καλό που τους έκαναν". Τουλάχιστον, ο παπάς
αυτός δεν αρνιόταν ότι κι αυτοί κατάγονταν α π' τον Αδάμ
και την Εύα, όπως τόσοι θεολόγοι και στοχαστές που δεν εί
χαν πεισθεί από τη βούλα του Πάπα Παύλου του III, που εί
χε διακηρύξει στα 1537 πως οι Ινδιάνοι ήταν "πραγματικοί
άνθρωποι". Ο πατήρ Βαρθολομαίος ντε λας Κάζας τάραξε
την αυλή της Ισπανίας καταγγέλλοντας με πάθος τις φ ρ ικα 
λεότητες των κατακτητών της Αμερικής: στα 1557, ένα
μέλος του βασιλικού Συμβουλίου του απάντησε πως οι
Ινδιάνοι καταλάμβαναν μια πολύ χαμηλή θέση στην ανθρώ
πινη κλίμακα για να μπορούν να δεχθούν την πίστη. (2) Ο

1.Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo, Μεξικό, 1960,
καθώς και Daniel Vidart, όπ. π.
2. Lewis Hanke, Colonisation et Consience chrétienne au XVI
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Λας Κάζας αφιέρωσε την ένθερμη ζωή-τσυ στην υπεράσπι
ση των Ινδιάνων απέναντι στις αδικίες των εκμεταλλευτώνencomenderos.
τους στα μεταλλεία κι απέναντι στους
Έ λεγε πως οι Ινδιάνοι προτιμούσαν χίλιες φορές να πάνε
στην Κόλαση παρά να ξαναβρούν τους χριστιανούς στον
Παράδεισο.
Με την encomienda, "εμπιστεύονταν" ιθαγενείς στους
κονκισταδόρες και στους αποικιστές προκειμένου να τους
κατηχήσουν. Μα οι Ινδιάνοι, υποχρεωμένοι καθώς ήταν να
παρέχουν στον encorne η dero προσωπικές υπηρεσίες και
να καταβάλουν φόρους, δεν είχαν και πολύ χρόνο για να
μυηθούν στο χριστιανισμό, στο δρόμο της σωτηρίας. Σε α
νταμοιβή των υπηρεσιών-του, ο Ερμάν Κορτές είχε λάβει εί
κοσι τρεις χιλιάδες υποτελείς. Μοίραζαν τους Ινδιάνους πα
ράλληλα με τις εδαφικές εκτάσεις, είτε με βασιλική διατα
γή, είτε με άμεση ιδιοποίηση. Στα 1536, οι Ινδιάνοι παραχωρήθηκαν, μαζί με τους απογόνους-των, στους encomende ros για δύο γενεές. Α π ' το 1629,το καθεστώς αυτό επεκτάθηκε στις τρεις γενεές, κι έπειτα στις τέσσερις, στα 1704.
( 1 ) To X V III αιώνα, οι επιζώντες θα εξασφάλιζαν του λο ι
πού την εύκολη ζωή σε απεριόριστο αριθμό επερχόμενων
γενεών. Οι νικητές, μιας και οι νικημένοι θεοί δεν έπαυαν να
ενοχλούν τη μνήμη-τους, δεν παρέλειπαν να χρησιμοποιούν
ιερά άλλοθι για να δικαιολογούν την ιδιοποίηση των εργατι
κών χεριών-τους: οι Ινδιάνοι, έλεγαν, ήταν ειδωλολάτρες
και δεν άξιζαν άλλη ζωή. Τέλος λοιπόν; Το Σεπτέμβρη του
1957, λίγο παραπάνω από τέσσερις αιώνες μετά τη βούλα
του Παύλου του III, το ανώτατο Δικαστήριο της Παραγουά
ης συνέταξε μια εγκύκλιο θυμίζοντας σε όλους τους δικα
στές της χώρας ότι "ο ι Ινδιάνοι είναι ανθρώπινα όντα όπως
κι οι υπόλοιποι κάτοικοι της Δημοκρατίας..." Και το κέντρο
ανθρωπολογικών μελετών του καθολικού Πανεπιστημίου
της Αζουνθιόν δεν άργησε ν ’ αρχίσει μια αποκαλυπτική έ
ρευνα στην πρωτεύουσα και στο εσωτερικό της χώρας: η έ
ρευνα απέδειξε ότι, στους δέκα Παραγουανούς, οι οχτώ π ι
στεύουν πως "ο ι Ινδιάνοι είναι όπως τα ζώα". ΣτοΚααγκου αζομ, στον Ά ν ω Παρανά και στο Τσάκο, οι Ινδιάνοι κατα
διώκονται σαν άγρια ζώα, πουλιώνται σε χαμηλή τιμή και

siècle, Παρίσι, 1957.
l.J.M. Ots Capdequi, όπ. η.
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τους εκμεταλλεύονται σαν σκλάβους. Και όμως, όλοι σχε
δόν οι Παραγουανοί έχουν αίμα ιθαγενούς μέσα στις φλέβες-τους, και η Παραγουάη δεν παύει να συνθέτει τραγού
δια, ποιήματα και λόγους προς τιμή της "ψυχής γκουαρανί".

ΤΟΥΠΑΚ ΑΜΑΡΟΥ: Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ.
Ό ταν οι Ισπανοί αποβιβάστηκαν στην Αμερική, η θεο
κρατική αυτοκρατορία των Ίνκας βρισκόταν στο απόγειότης. Η ισχύς-της επεκτεινόταν στις σημερινές περιοχές του
Περού, της Βολιβίας και του Ισημερινού, αγκάλιαζε ένα μέ
ρος της Κολομβίας και της Χιλής και έφτανε ώς τη βόρεια
Αργεντινή και το βραζιλιανό δάσος. Ο συνασπισμός των
Αζτέκων έφτανε σ ' ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας στην κοιλάδα του Μεξικού, και στο Γιουκατάν καθώς
και την κεντρική Αμερική κυριαρχούσε ο εξαίρετος πολιτι
σμός των Μάγια στους διάδοχους λαούς, που ήταν οργανω
μένοι για τη δουλειά και για τον πόλεμο.
Παρά το γεγονός ότι η λεηλασία κράτησε πάρα πολύ, οι
κοινωνίες αυτές άφησαν πολλές μαρτυρίες του μεγαλείουτους: θρησκευτικά μνημεία που στήθηκαν με περισσότερη
γνώση α π ' ό,τι οι πυραμίδες της Αιγύπτου, τεχνικές κατα
σκευές ικανές να προστατεύουν α π' τη φύση, αντικείμενα
τέχνης που αποκαλύπτουν ένα ανώτερο τάλαντο. Στο
μουσείο της Λίμα, μπορεί να δει κανείς εκατοντάδες κρανία
που ανοίχτηκαν με το τρυπάνι και ξανακλείστηκαν με
πλάκες χρυσού και ασημιού α π' τους Ίνκας χειρουργούς.
Οι Μάγια υπήρξαν μεγάλοι αστρονόμοι. Είχαν μετρήσει το
χρόνο και το χώρο με εκπληκτική ακρίβεια και ανακάλυψαν
την αξία του μηδενός πριν από κάθε άλλο λαό στην ιστορία
της ανθρωπότητας. Το αρδευτικά κανάλια και τα τεχνητά
νησιά που δημιούργησαν οι Αζτέκοι έκαναν μεγάλη εντύπω
ση στον Ερμάν Κορτές, μολονότι δεν ήταν φτιαγμένα από
χρυσό.
Η κατάκτηση αφάνισε τις βάσεις αυτών των πολιτισμών.
Η εμφύτευση μιας μεταλλειακήςοικονομίας είχε χειρότερες
συνέπειες από το αίμα και τη φωτιά του πολέμου. Τα μεταλ
λεία απαιτούσαν μεγάλες μετατοπίσεις πληθυσμού και αποδεκάτιζαν τις αγροτικές κοινότητες. Ό χ ι μόνον εξόντωναν
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πλήθος ζωές με την καταναγκαστική εργασία αλλά, εμμέ
σως, κατάστρεφαν και το συλλογικό σύστημα των καλλιερ
γειών. Οι Ινδιάνοι οδηγούνταν στις στοές των μεταλλείων,
υποταγμένοι πλήρως στην υπηρεσία των encomenderos
και υποχρεώνονταν να παραδώσουν για το τίποτα τη γη που
υποχρεωτικά εγκατέλειπαν ή δεν κάτεχαν πια. Στην ακτή
του Ειρηνικού, οι Ισπανοί κατάστρεψαν ή άφησαν να χα
θούν οι τεράστιες καλλιέργειες αραβόσιτου, μανιόκας,
μαύρων και άσπρων φασολιών, αραχίδος και γλυκοπατάτας.
Η έρημος κατάπιε γρήγορα μεγάλες εκτάσεις που τις είχαν
κάνει γόνιμες οι Ίνκας με την άρδευση. Τεσσερισήμισι
αιώνες μετά απ' την κατάκτηση, βράχια και αγριόθαμνοι
καλύπτουν τους περισσότερους δρόμους που ένωναν την
αυτοκρατορία. Μόλο που τα γιγάντια δημόσια έργα είχαν
κατά μεγάλο μέρος’ καταστραφεί α π' το χρόνο ή απ' τα
χέρια των σφετεριστών, η κορδιλλιέρα των Άνδεω ν διατη
ρεί εδώ κι εκεί τις ατέλειωτες "ταράτσες" που επέτρεπαν
και επιτρέπουν ακόμη τις καλλιέργειες στην πλαγιά των
βουνών. Ένας βορειο.-αμερικανός τεχνικός (ΐ) υπολόγιζε,
στα 1936, πως αν την ίδια εκείνη χρονιά κατασκεύαζαν με
σύγχρονες μεθόδους τις ταράτσες των Ίνκας, θα κόστιζαν
κάπου τριάντα χιλιάδες δολλάριατο εκτάριο. Στην αυτοκρα
τορία αυτή, που δε γνώριζε τον τροχό, ούτε το άλογο, ούτε
το σίδερο, μπόρεσαν να φτιαχτούν τέτοιες ταράτσες και
αρδευτικά υδραγωγεία χάρη σε μια θαυμαστή οργάνωση
και στην τεχνική τελειότητα, αποτέλεσμα μιας σοφής
κατανομής της εργασίας, αλλά και χάρη στη θρησκευτική
δύναμη που κυβερνούσε τις σχέσεις του ανθρώπου με τη
γη, η οποία ήταν ιερή και έμενε, κατά συνέπεια, πάντοτε
ζωντανή.
Οι επινοήσεις των Αζτέκων για την προστασία-τους απέ
ναντι στη φύση υπήρξαν, κι αυτές, εκπληκτικές. Οι σημερι
νοί τουρίστες, με την ονομασία "πλεούμενοι κήποι", γνωρί
ζουν τα ελάχιστα νησιά που διασώθηκαν, στην αποξηραμένη
λίμνη, όπου ορθώνεται σήμερα, πάνω στα ερείπια των ιθα
γενών, η πρωτεύουσα του Μεξικού. Τα νησιά αυτά είχαν δημιουργηθεί απ' τους Αζτέκους για να λύσουν το πρόβλημα
της έλλειψης χώματος στο μέρος που διάλεξαν για να χτί1. Μέλος της βορειο-αμερικάνικης Υπηρεσίας συντηρήσεως εδαφών,
κατά τον John Collier, όη. π.
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σουν to Τενοτστιτλάν. Οι Ινδιάνοι είχανε κουβαλήσει τερά
στιες ποσότητες λάσπης από τις όχθες της λίμνης και είχαν
κλείσει γύρω γύρω τα νησιά που σχηματίστηκαν έτσι με πυ
κνά τείχη καλαμιών, ώσπου να ριζώσουν πάνω-τους τα δέ
ντρα και τους δώσουν σταθερότητα. Ανάμεσα στις καινούρ
γιες εκτάσεις γης κυλούσαν φιδωτά τα κανάλια. Πάνω σ'
αυτά τα απίστευτα γόνιμα νησιά πήρε διαστάσεις' η ισχυρή
πρωτεύουσα των Αζτέκων, με τις μεγάλες αρτηρίες-της, τ'
ανάκτορά-της με την αυστηρή ομορφιά και τις κλιμακωτές
πυραμίδες-της: προβάλλοντας κατά τρόπο μαγικό μέσ' απ'
το τέλμα, ήτανε καταδικασμένη να εξαφανιστεί κάτω απ' τα
χτυπήματα της ξένης κατάκτησης. Το Μεξικό θα χρειαστεί
τέσσερις αιώνες για να ξανάβρει το γιγαντιαίο πληθυσμό
που είχε τότε.
Οι ιθαγενείς, για τον Darcy Ribeiro, ήταν το καύσιμο που
έδινε κίνηση στο αποικιακό παραγωγικό σύστημα. "Είναι
σχεδόν βέβαιο, γράφει o Sergio Bagú. ότι εκατοντάδες Ινδιά
νοι γλύπτες, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και αστρονόμοι ρίχτη
καν στα μεταλλεία, ανάκατα με το πλήθος των σκλάβων,
δουλεύοντας σε μια δουλειά που τους εξαντλούσε και τους
αφάνιζε. Η τεχνική κατάρτιση των ανθρώπων αυτών δεν
ενδιέφερε την αποικιακή οικονομία. Μετρούσαν απλώς ως
ανειδίκευτοι εργάτες". Μολαταύτα, δε χάθηκαν όλοι οι σπό
ροι των ρημαγμένων αυτών πολιτισμών. Η ελπίδα να ξαναβρούν την αξιοπρέπειά-τους υπέθαλψε πάρα πολλούς ξεση
κωμούς ιθαγενών. Στα 1781, ο Τούπακ Αμάρου πολιορκού
σε το Κούζκο.
Αυτός ο μιγάδας κάσικος, άμεσος απόγονος των αυτοκρατόρων Ίνκας, τέθηκε επικεφαλής ενός μεσσιανικού κι ε
παναστατικού κινήματος μεγάλης κλίμακας. Η εξέγερση ξέ
σπασε στην επαρχία Τίντα. Ανεβασμένος πάνω στο άσπρο
άλογό-του, ο Τούπακ Αμάρου μπήκε στην πλατεία Tungasuca και, στον ήχο των ταμπούρλων και των pututos (1) δια
κήρυξε πως είχε καταδικάσει σε θάνατο τον Κορρεγιδόρ
Αντόνιο Χουάν ντε Αρριάγα και απαγόρευσε την εφαρμογή
του mita στο Ποτοζί. Η επαρχία της Τίντα είχε μείνει χωρίς
πληθυσμό α π’ την υποχρεωτική δουλειά στα μεταλλεία αρ
γύρου του πλούσιου λόφου. Μερικές μέρες αργότερα, ο
Τούπακ Αμάρου δημοσίευσε νέο διάταγμα που έδινε στους
1. Κέρας που χρησίμευε για σάλπιγγα στους Ινδιάνους.
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σκλάβους την ελευθερία-τους. Κατάργησε όλους τους φ ό
ρους και την "κατανομή" της εργατικής δύναμης των ιθαγε
νών κάτω απ' όλες τις μορφές. Κατά χιλιάδες, οι αυτόχθονες έρχονταν να διογκώσουν τις γραμμές του "πατέρα όλων
των φτωχών, όλων των δυστυχισμένων και των απόκλη
ρων". Με τους γκουεριλλέρος-του, ο καουντ'ιλιο βάδισε ενα
ντίον του Κούζκο. Διακήρυττε στους λόγους-του πως όσοι
πέθαιναν κάτω α π' τις διαταγές-του σ ' αυτό τον πόλεμο θα
ανασταίνοντανγια ν ' απολαύσουν τις χαρές και τα πλούτη
που τους είχαν στερήσει οι εισβολείς. Νίκες και ήττες διαδέ
χονταν η μια την άλλη. Στο τέλος, προδομένος από κάποιον
αξιωματικό-του που τον συνέλαβε, ο Τούπακ Αμάρου παρα
δόθηκε αλυσοδεμένος στους Ισπανούς. 0 ανακριτής Areche
πήγε στο μπουντρούμι, όπου τον είχαν πεταμένο, για ν' α
παιτήσει να του πει, με υποσχέσεις, τα ονόματα των συνενό
χων της εξέγερσης. Ο Τούπακ Αμάρου, τότε, του απάντησε
περιφρονητικά: "Εδώ, δεν unàpyouv παρά μονάχα δύο συ
νένοχοι: εσύ κι εγώ. Εσύ, σαν καταπιεστής, κι εγώ σαν ελευ
θερωτής. Πρέπει και στους δυο-μας ο θάνατος", (ΐ)
Ο Τούπακ βασανίστηκε φριχτά, με τη γυναίκα-του, τα
παιδιά-του και τους κυριότερους οπαδούς-του, στη μεγάλη
πλατεία Ουακαϋπάτα, στο Κούζκο. Του έκοψαν τη γλώσσα.
Του έδεσαν χέρια και πόδια σε τέσσερα άλογα για να τον
σχίσουνε στα δύο, μα το κορμί δε θα σχιστεί. Τόνε κομμά
τιασαν στα πόδια της κρεμάλας. Έστειλαν το κεφάλι-του
στην Τίντα, το ένα χέρι-του στην Tungasuca και το άλλο
στην Καραμπάγια, το ένα πόδι-του στη Σάντα Ρόζα και το
ά λλο στη Λιβιτάκα. Ό ,τ ι απέμεινε α π' αυτόν, το έκαψαν και
έριξαν τις στάχτες-του στο Χουατανάυ. Δόθηκε διαταγή να
εξοντωθούν όλοι οι απόγονοί-του, μέχρι τετάρτου βαθμού.
Στα 1802, ένας άλλος κάσικος, απόγονος κι αυτός των
Ίνκας, ο Αστορπίλκο, δέχτηκε την επίσκεψη του Αλέξαν
δρου ντε Χούμπολντ. Ή ταν στην Καχαμάρκα, στο ίδιο ση
μείο όπου ο προπάππος-του Αταχουάλπα είχε δει τον Πιθάρρο για πρώτη -φορά. Ο γιός του κάσικου συνόδεψε το
σοφό γερμανό μέσ' από τα ερείπια του χωριού και τα λεί
ψανα του αρχαίου παλατιού των Ίνκας. Περπατώντας, του
μιλούσε για τους μυθώδεις θησαυρούς που κρύβονταν κάτω
απ' τη σκόνη και τις στάχτες. "Δ ε νιώθετε καμιά φορά τη

1. Daniel Valcárcel, La rebelión de Túpac Amaru, Μεξικό, 1947.
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διάθεση να σκάψετε για τους θησαυρούς, προκειμένου να ι
κανοποιήσετε τις ανάγκες-σας;" τον ρώτησε ο Χούμπολντ.
Κι ο νεαρός του απάντησε: "Μας είναι αδιανόητο. Ο πατέρας-μου λέει ότι θα ήταν συμφορά. Αν βρίσκαμε τα χρυσά
κλαδιά μ ' όλους τους χρυσούς καρπούς-τους, οι λευκοί γείτονές-μας θα μας μισούσαν και θα μας έκαναν κακό", (ΐ) Ο
κάσικος καλλιεργούσε ένα μικρό σταροχώραφο. Α λλά αυτό
δεν τον προστάτευε α π’ την αρπαχτική διάθεση των άλλων,
γιατί οι σφετεριστές, άπληστοι για χρυσάφι και ασήμι μα
και για χέρια σκλάβων που θα δούλευαν στα μεταλλεία, δεν
αργούσαν ποτέ να εισβάλουν στα μέρη εκείνα όταν οι καλ
λιέργειες πρόσφεραν δελεαστικά κέρδη. Η αποστέρηση εξα
κολούθησε χωρίς διακοπή και, στα 1969, όταν ανήγγειλαν
στο Περού την αγροτική μεταρρύθμιση, οι εφημερίδες ανέ
φεραν συχνά ότι οι Ινδιάνοι των ρημαγμένων κοινοτήτων
της σιέρρα εισέβαλαν πότε πότε, με τις σημαίες-τους ν ' ανεμίζουν, στις περιοχές που τους είχαν κλέψει, αυτών, ή των
προγόνων-τους, μα ο στρατός τους καταδίωκε πυροβολώντας-τους. Χρειάστηκε να περιμένουν σχεδόν δύο αιώνες έ
πειτα απ' τον Τούπακ Αμάρου, ώσπου νά 'ρθει ο εθνικιστής
στρατηγός Χουάν Βελάσκο Αλβαράδο, για να εφαρμόσει
την παρακάτω φράση του κάσικου με την αθάνατη απήχη
ση: "Χωριάτη! Τ ' αφεντικό δε θα τρώει πια τη φτώχειασου!"
'Α λ λ ο ι ήρωες που πέρασαν στην ιστορία, με την ήττατους, ήταν οι Μεξικανοί Χιδάλγο και Μορέλος. Ο Μιγέλ Χιδάλγο, που υπήρξε ώς τα πενήντα-του χρόνια ένας ήσυχος
παπάς της υπαίθρου, κάποια ωραία μέρα άρχισε να χτυπάει
μανιασμένα τις καμπάνες της εκκλησίας Ντολόρες. Καλούσε
τους Ινδιάνους ν ' αγωνιστούν για την ελευθερία-τους: " Έ 
χετε τάχα το κουράγιο να πάρετε πίσω α π' τους μισητούς
Ισπανούς τη γη που κλέψαν α π ’ τους προγόνους-σας εδώ
και τρακόσια χρόνια,·" Σήκωσε τη σημαία της Ινδιάνας παρ
θένου της Γουαδελούπης και, σε διάστημα μικρότερο από
έξι βδομάδες, ογδόντα χιλιάδες άντρες τον ακολουθούσαν,
οπλισμένοι με τσουγκράνες, με μπαστούνια, με σφεντόνες,
με τόξα και βέλη. Ο επαναστάτης παπάς κατάργησε το φό1 .Humboldt, Ansichten der Natur, τόμος II. Αναφέρεταιστο βι
βλίο του Adolf Meyer-Abkh και άλλων συγγραφέων με xixko Alejan
dro de Humboldt (1769-1969), Μπαντ Γκόντεσμπεργκ, 1969.
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ρο, μοίρασε τη γη στη Γουαδαλαχάρα, διέταξε την ελευθε
ρία των σκλάβων. Έριξε τις δυνάμεις-του πάνω στην πόλη
του Μεξικού, μα τελικά νικήθηκε και εκτελέστηκε. Πεθαίνοντας, λένε, άφησε μια παθιασμένη μαρτυρία μετανοίας.
( 1 ) Η επανάσταση δεν άργησε να βρει έναν καινούργιο
αρχηγό, τον πατέρα Χοσέ Μαρία Μορέλος, ο οποίος διεκήρυττε: "Πρέπει να θεωρήσουμε ώς εχθρούς-μας όλους τους
πλούσιους, τους ευγενείς και τους αξιωματούχους με ευθύ
νες..." Το κίνημα — ξεσηκωμός των ιθαγενών και κοινωνική
επανάσταση- κατέληξε να κερδίσει ένα μεγάλο μέρος της
μεξικάνικης επικράτειας, ·ώς την ημέρα που ο Μορέλος, με
τη σειρά-του κι αυτός, ηττήθηκε και τουφεκίστηκε. Η ανε
ξαρτησία του Μεξικού, έξι χρόνια αργότερα,"ήτανμια καθα
ρά ισπανική υπόθεση, μεταξύ των Ευρωπαίων κι αυτών που
είχαν γεννηθεί στην Αμερική... μια πολιτική μάχη μέσα
στους κόλπους της ίδιας άρχουσας τάξης", ( 2 ) όπου o en
comendero μεταμορφώθηκε σε μεγαλάόιοκτήτη. (3)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΔΙΧΩΣ ΑΝΑ
ΣΤΑΣΗ.
Στις αρχές του αιώνα-μας, τ ’ αφεντικά των pongos — Ιν 
διάνοι προορισμένοι για οικιακές εργασίες— εξακολουθούν
να προτείνουν δουλειά μέσ' από τις στήλες των εφημερίδων
της Λα Πας. Ίσαμε την επανάσταση του 1952, που απέδωσε
στους Ινδιάνους της Βολιβίας τα δικαιώματά-τους -ξ ε χ α 
σμένα ίσαμε τ ό τ ε - στην αξιοπρέπεια, οι pongas έτρωγαν
ό,τι περίσσευε από τα γεύματα των σκύλων, που πλάι-τους
κοιμόντουσαν και γονάτιζαν για ν ' απευθύνουν το λόγο
στους Λευκούς. Οι ιθαγενείς υπήρξαν υποζύγια που μετέφε
ραν στη ράχη-τους τα εργαλεία των κατακτητών, οι οποίοι
ελάχιστα ζώα διέθεταν. Μα και στην εποχή-μας μπορεί κα
νείς να δει πάνω σ ’ ολόκληρο το οροπέδιο των Ά νδεω ν χα
μάληδες αϋμάρας και κουέντσας να κουβαλάνε φορτία ακό1. Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América
Latina, Μαδρίτη, 1969.
2. Ernest Gruening, Mexico and its heritage, Ν. Υόρκη, 1928.
3. Alonso Aguilar Monteverde. Dialéctica de laeconomia mexica ·
na. Μεξικό, 1968,
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μα και με τα δόντια-τους για ένα κομμάτι σκληρό ψωμί. Η
πνευμοκονίαση υπήρξε η πρώτη ασθένεια των εργατών της
Αμερικής. Σήμερα, όταν οι μεταλλωρύχοι της Βολιβίας φτά
νουν σε ηλικία τριανταπέντε χρονών, τα πνευμόνια-τους αρνούνται να λειτουργήσουν φυσιολογικά. Η αμείλικτη σκόνη
απ' το υποξείδιο του πυριτίου εμποτίζει το δέρμα του με
ταλλωρύχου, του χαράσσει το πρόσωπο και τα χέρια, κατα
στρέφει τη γεύση-του και την όσφρησή-του κι αρχίζει να
προσβάλλει τα πνευμόνια-του, τα σκληραίνει και τα σκοτώ
νει.
Οι τουρίστες τρελαίνονται να φωτογραφίζουν τους ιθα
γενείς με τα χαρακτηριστικά-τους κοστούμια, μα αγνοούν
πως οι φορεσιές αυτές τους επιβλήθηκαν α π' τον Κάρολο
τον III στα τέλη του X V III αιώνα. Τα γυναικεία φορέματα
που οι Ισπανοί ανάγκασαν τις Ινδιάνες να φορέσουν, ήταν
ξεσηκωμένα απ' τις τοπικές φορεσιές των γυναικών της Εστρεμαδούρας, της Ανδαλουσίας και της χώρας των Βά
σκων, το ίδιο όπως κι η κόμμωσή-τους, που χώριζε τα μαλ
λιά με μια χωρίστρα στη μέση, ήταν αποτέλεσμα διαταγής
του αντιβασιλιά του Τολέδο. Αντίθετα, η χρήση της κόκας
δεν προέρχεται α π' τους Ισπανούς μιας και υπήρχε κιόλας
από την εποχή των Ίνκας. Είναι αλήθεια ότι την'μοίραζαν
με μέτρο. Η κυβέρνηση των Ίνκας είχε το μονοπώλιο της
κόκας και δεν επέτρεπε τη χρήση-της παρά μόνο για τελε
τουργικούς σκοπούς, ή για τις βαριές δουλειές των μεταλ
λείων. Οι Ισπανοί καλλιέργησαν εντατικά την ανάπτυξή-της.
Ή ταν ένα ανθηρό εμπόριο. Τον XVI αιώνα, ξόδευαν στο
Ποτοζί τόσα για φορέματα ευρωπαϊκά, για λογαριασμό των
καταπιεστών, όσα και για κόκα, για τους καταπιεζόμενους
Ινδιάνους. Τετρακόσιοι ισπανοί έμποροι ζούσαν πλουσιοπά
ροχα στο Κούζκο α π ’ την κυκλοφορία-της. Κάθε χρόνο, μέ
σα στα μεταλλεία αργύρου του Ποτοζί, έμπαιναν εκατό χ ι
λιάδες πανέρια, δηλαδή ένα εκατομμύριο κιλά φ ύλλω ν. Η
εκκλησία εισέπρατε φόρο α π' το ναρκωτικό. Ο Ίν κ α Garcllaso de la Vega μας λέει στα Β α σ ιλ ικ ά Σ χ ό λ ιά -τ ο υ ό η , το
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του αρχιεπίσκοπου, των
"κανονικώ ν" ιερέων και άλλων θεραπόντων του Υψίστου
στο Κούζκο, προέρχονταν από τους φόρους της δεκάτης
πάνω στην κόκα, κι ότι η μεταφορά και η πώληση αυτού
του προϊόντος πλούτιζαν πολλούς Ισπανούς. Οι Ινδιάνοι, με
τις πενταροδεκάρες που λάβαιναν για τη δουλειά-τους, αγό

ραζαν, αντί για τροφή, φύλλα κόκας: μασουλώντας-τα, και
συντομεύοντας μ ' αυτό τον τρόπο τη ζωή-τους, μπορούσαν
πιο εύκολα ν ' αντέχουν την απάνθρωπη δουλειά που τους
επέβαλαν. Οι ιθαγενείς κατανάλωναν ακόμη οινόπνευμα, και
τ' αφεντικα-τους ολόλυζαν για τη διάδοση των "φθοροποι
ών κακών". Στην εποχή-μας, οι ιθαγενείς του Ποτοζί εξακο
λουθούν να μασουλίζουν την κόκα για να σκοτώσουν την
πείνα και να σκοτωθούν κι οι ίδιοι, και να καίνε τα σπλάχνατους ακόμη με καθαρό οινόπνευμα. Αυτή είναι η στείρα εκ
δίκηση των καταδικασμένων. Και μες στα βολιβιανά μεταλ
λεία, οι εργάτες δεν έχουν απαλλαγές απ' την προσωνυμία
των mita στον καθορισμό του μισθού-τους.
Οι ιθαγενείς της λατινικής Αμερικής, εξόριστοι μέσα στην
ίδια τη χώρα-τους, καταδικασμένοι στην αιώνια έξοδο, απωθήθηκαν προς τις φτωχότερες ζώνες, στα άνυδρα βουνά ή
στα βάθη των ερήμων, όσο προχωρούσαν και διευρύνονταν
τα σύνορα του κυρίαρχου πολιτισμού. Οι Ινδιάνοι έχουν υποστεί και υφίστανται -σ ύνθεση του δράματος ολόκλη
ρης της λατινικής Α μ ε ρ ικ ή ς - την κατάρα του δικού-τους
πλούτου. Ό ταν ανακαλύφθηκαν τα στρώματα χρυσού οτο
ρίο Μπλιούφηλντς, στη Νικαράγουα, οι Κούρκας διώχτη
καν αμέσως α π' τα μέρη-τους στις όχθες του ποταμού. Το
ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε για τους πληθυσμούς όλων
των εύφορων πεδιάδων και των πλούσιω ν υπεδαφών στα
νότια του ρίο Μπράβο. Οι σφαγές των ιθαγενών, που άρχι
σαν με τον Κολόμβο, δεν εσταμάτησαν ποτέ. Τον περασμένο
αιώνα, στην Ουρουγουάη και στην Παταγονία, οι Ινδιάνοι
εξολοθρεύτηκαν α π' τις στρατιωτικές αποστολές που τους
καταδίωξαν μέσα στα δάση ή στην έρημο, προκειμένου να
τους εμποδίσουν να διαταράξουν το επεκτατικό σχέδιο των
μεγάλων κτηνοτροφιών. (1) Στο Μεξικό, οι Yaquis του Κρά1. Οι τελευταίοι Τσαρρούας, που είχαν επιζήσει ως τα 1832 εξοντώνο
ντας τα μοσχάρια μέσα στις άγριες εκτάσεις της βόρειας Ουρουγουά
ης, προδόθηκαν απ* τον πρόεδρο Φρουκτουόζο Ριβέρα. Φευγάτοι απ*
τα πυκνά δάση που τους προστάτευαν, έχοντας εγκαταλείπει τα ζώα
και τα όπλα-τους έπειτα από ψεύτικες υποσχέσεις φιλίας, χτυχήθηκαν
σ' ένα μέρος που λέγεται la Boca del Tigre: ”Οι σάλπιγγες σήμαναν
την έφοδο, διηγείται ο συγγραφέας Eduardo Acevedo Diaz (εφημερί
δα La Epoca, 19 Αυγούστου 1890). Η ορδή κινήθηκε απελπισμένα,
και τα ανυπόταχτα αγόρια-της έπεφταν το ένα μετά το άλλο, σαν
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τους της Σονόρα πνίγηκαν σ ' ένα λουτρό αίματος προκειμένου τα εδάφη-τους, γόνιμα ή πλούσια σε ορυκτό, να μπορέ
σουν να πουληθούν άνετα σε μερικούς βορειο-αμερικανούς
καπιταλιστές. Ό σ ο ι επέζησαν εκτοπίστηκαν στις φυτείες
του Γιουκατάν. Κι έτσι, τούτη η χερσόνησος, νεκροταφείο
των Μάγια και των αρχαίων κυρίων-τους, έγινε και νεκρο
ταφείο των Yaquis, που ήρθαν από πολύ μακρυά: στις αρχές
του αιώνα, οι πενήντα βασιλιάδες της κάναβης του Γιουκατάν είχαν στη διάθεσή-τους παραπάνω από εκατό χιλιάδες
ιθαγενείς στις φυτείες-τους. Παρά τη θαυμάσια σωματική
ρώμη αυτής της ράτσας των υπέροχων γιγάντων, τα δύο
τρίτα των Yaquis πέθαναν τον πρώτο κιόλας χρόνο δουλεύ
οντας σαν σκλάβοι. ( 1 ) Στην εποχή-μας, μόνο η ίνα της κάναβης μπορεί ν ’ ανταγωνιστεί τα συνθετικά προϊόντα που
την αντικατέστησαν, εξαιτίας του εξαιρετικά χαμηλού επιπέ
δου ζωής αυτών που την κατεργάζονται. Τα πράγματα έ
χουν αλλάξει, βέβαια, μα όχι τόσο πολύ όσο πιστεύεται,
τουλάχιστον για τους ιθαγενείς του Γιουκατάν: "Ο ι συνθή
κες ζωής αυτών των δουλευτάρηδων, γράφει ο καθηγητής
Arturo Bonilla Sánchez, μοιάζουν μ ’ αυτές των σ κλά β ω ν". (2 )
ταυρόπουλα χτυπημένα στο σβέρκο". Πάμπολλοι ήταν οι κάσικοι που
πέθαναν. Οι λίγοι Ινδιάνοι που μπόρεσαν να ξεφύγουν από τον κύκλο
της φωτιάς εκδικήθηκαν λίγο καιρό μετά. Καταδιωκόμενοι απ' τον α
δελφό του Ριβέρα, του έστησαν ενέδρα και τον έκαναν κόσκινο με τα
βέλη-τους, κι αυτόν και τους στρατιώτες-του. Ο κάσικος Σέπε "βρήκε
τη σιδερένια μύτη του βέλους-του με λίγα νεύρα απ' το πτώμα” .
Στα τέλη του περασμένου αιώνα, στην Παταγονία, οι στρατιώτες έ
παιρναν ένα πριμ για κάθε ζευγάρι όρχεων από Ινδιάνους. Το μυθιστό
ρημα του David Viñous Οι Α φ έντες της Γης (Μπουένος Άιρες,
1959) αρχίζει μ' ένα κυνηγητό Ινδιάνων. ’’Γιατί, το να σκοτώνεις, ήτανε σάμπως να βιάζεις κάποιον. Ωραίο πράγμα. Και διασκεδαστικό: έ
τρεχες, ούρλιαζες, ίδρωνες και μετά απ' αυτό πείναγες... Οι πυροβολι
σμοί αραίωναν, θά 'χε απομείνει σίγουρα κανένα πτώμα κατατρυπημένο μέσα σε κάποια κρυψώνα. Ένα ανάσκελο πτώμα Ινδιάνου μ* ένα
μαυριδερό λεκέ ανάμεσα στα σκέλια-του...”
1. John Kenneth Turner, México bárbaro, Μεξικό, 1967.

2. Arturo Bonilla Sanchez, Un problema que se agrava: la subocupación rural, στο Neolatifu ndismo y explotación,De Emi ·
liano Zapata a Anderson Clayton and Co,διάφοροι συγγρά
φεις, Μεξικό, 1968.
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Στις πλαγιές των Ά νδεω ν, κοντά στην Μπογκοτά, ο πεόν
(=εργάτης γης) αναγκάζεται να χαρίζει μερικές μέρες τζά
μπα δουλειάς για να του επιτρέψει ο τσιφλικάς να καλλιερ
γεί, τις νύχτες με το φως του φεγγαριού, τη δική-του παντουλιά γης. "Ο ι πρόγονοι αυτού του Ινδιάνου καλλιεργού
σαν ελεύθερα, χωρίς να χρεώνονται, το γόνιμο έδαφος της
κοιλάδας, που δεν ανήκε σε κανένα. Κι αυτός εδώ δουλεύει
τζάμπα για να' χει το δικαίωμα να καλλιεργεί το στείρο
βουνό". (1)
Οι ιθαγενείς που ζουν απομονωμένοι στα βάθη των δα
σών δεν έχουν πια πόρους. Στις αρχές του αιώνα, υπήρχαν
ακόμη στη Βραζιλία διακόσιες τριάντα φυλές. Ενενήντα
χάθηκαν έκτοτε, α π ’ τα πυροβόλα και τα μικρόβια. Η βία
και η αρρώστεια αποτελούν τις εμπροσθοφυλακές του
πολιτισμού: η επαφή με το Λευκό εξακολουθεί για τον
ιθαγενή να είναι επαφή με το θάνατο. Οι νόμιμες διατάξεις
οι οποίες, α π ’ τα 1537 κιόλας, προστατεύουν τους Ινδιά
νους της Βραζιλίας, έχουν στραφεί εναντίον-τους. Σύμφωνα
με το κείμενο όλων των βραζιλιάνικων συνταγμάτων, οι
Ινδιάνοι είναι "οι πρώτοι και φυσικοί κύριοι" των εδαφών
που κατέχουν. Αποδείχνεται, όμως, πως όσο περισσότερο
γίνονται πλούσιες τούτες οι παρθένες περιοχές, τόσο πιο
σοβαρός γίνεται κι ο κίνδυνος που κρέμεται πάνω απ’ τη
ζωή-τους. Η γενναιοδωρία της φύσης τους καταδικάζει
στην αποστέρηση και το θάνατο. Τα τελευταία τούτα
χρόνια, το κυνηγητό των Ινδιάνων εξαπολύθηκε άγριο και
φρικαλέο. Το πιο μεγάλο δάσος του πλανήτη-μας — ένας
γιγάντιος τροπικός χώρος ανοιχτός στο θρύλο και την
π εριπέτεια - έχει γίνει το πλαίσιο για ένα καινούργιο α μ ε ρ ι
κ ά ν ικ ο ό ν ε ιρ ο . Μ’ ένα ξέφρενο κατακτητικό ρυθμό,
άνθρωποι και εταιρίες των Ηνωμένων Πολιτειών σπεύδουν
στον Αμαζόνιο, σάμπως να ρίχνονται σ ’ ένα καινούργιο Φαρ
Ουέστ. Τούτη η βορειο-αμερικάνικη εισβολή έχει φλογίσει
όσο ποτέ την απληστία των βραζιλιάνων τυχοδιωκτών. Οι
Ινδιάνοι πεθαίνουν δίχως ν ’ αφήσουν ίχνη και οι εδαφικές
περιοχές ξεπουλιούνται σε δολλάρια στους ενδιαφερόμενους. Το χρυσάφι και τα άλλα σπουδαία ορυκτά, το ξύλο
και το καουτσούκ, πλούτη που την εμπορική αξία-τους

l.René Dumont, Terres vivantes, Παρίσι, Πλον, συλλογή‘Terre
Humaine", 1961.
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αγνοούν οι ντόπιοι, μοιάζουν άρρηκτα δεμένα με τ αποτε
λέσματα της καθεμιάς από τις σπάνιες επενδύσεις που επιχειρήθηκαν. Ξέρουμε ότι πολυβόλησαν τους ιθαγενείς από
ελικόπτερα και ελαφρά αεροπλάνα, ότι τους μετάδωσαν το
μικρόβιο της ευλογιάς, ότι έριζαν δυναμίτη πάνω στα χωριάτους κι ότι τους πρόσφεραν ζάχαρη ανακατωμένη με
στρυχνίνη και αλάτι με αρσενικό. Ο ίδιος ο διευθυντής της
Υπηρεσίας προστασίας των Ινδιάνων, διορισμένος απ 'τη
δικτατορία του Καστέλο Μπράνκο για να εξυγιάνει τη δι
οίκηση, κατηγορήθηκε, με αποδεικτικά στοιχεία, ότι διέπραξε σαράντα δύο ειδών εγκλήματα ενάντια στους Ινδιάνους.
Το σκάνδαλο ξέσπασε στα 1968.
Η ιθαγενής κοινωνία δε ζει πιά ελεύθερα μέσα στη φ ύ 
ση, δεν ξεφεύγει πια απ'το γενικό πλαίσιο της λατινοαμερικάνικης οικονομίας. Υπάρχουν ακόμη, βέβαια, βραζι
λιανές φυλές κλεισμένες μέσα στο δάσος, κοινότητες τε
λείως απομονωμένες απ'τον κόσμο πάνω στπ υψίπεδα,
καταφύγια απ'τη βαρβαρότητα στα σύνορα τ ικ Βενεζουέ
λας, αλλά, κατά κανόνα, οι ιθαγενείς έχουν ενσωματωθεί,
έμμεσα, στο παραγωγικό σύστημα κ α ι^ κ η ν καταναλωτική
αγορά. Συμμετέχουν, ως θύματα, σε μια οικονομική και
κοινωνική διάρθρωση όπου παίζουν το δύσκολο ρόλο των
ανθρώπων που τους εκμεταλλεύονται περισσότερο απ'
όλους τους εκμεταλλευόμενους. Αγοράζουν ένα μεγάλο
μέρος των ελάχιστων που καταναλώνουν και πουλάνε
ένα όχι μικρότερο μέρος αυτών που παράγουν μέσω πανί
σχυρων και αδηφάγων μεσαζόντων, οι οποίοι απαιτούν
πολλά και δίνουν ελάχιστα. Είναι με το μεροκάματο στις
φυτείες - η λιγότερο ακριβή εργατική δύναμη - και
στρατιώτες στα βουνά. Περνούν τις μέρες-τους δουλεύ
οντας για την παγκόσμια αγορά, ή μαχόμενοι για λογαρια
σμό των νικητών-τους. Σε χώρες όπως η Γουατεμάλα,
λόγου χάρη, αποτελούν τον άξονα της εθνικής οικονομικής
ζωής. Κάθε χρόνο, σε ορισμένες περιόδους, εγκαταλείπουν
την ιερή-τους γη, μικρές επιφάνειες στο μπόι ενος πτώμα
τος, για να προσφέρουν διακόσιες χιλιάδες μπράτσα για τη
συγκομιδή του καφέ, της ζάχαρης, στις χαμηλές περιο
χές. Οι εργολάβοι τους μεταφέρουν με καμιόνια, σαν τα
ζώα, και η ανάγκη δεν είναι πάντα αυτή που προστάζει:
καμιά φορά, εκείνο που αποφασίζει είναι το αλκοόλ. Οι
εργολάβοι αγκαζάρουν μια ορχήστοα μαρίμπας και μοι
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ράζουν ένα γύρο το αλκοόλ, ένα σπίρτο δυνατό και χαμη
λής ποιότητας. Ό ταν ο Ινδιάνος ξυπνά από το μεθοκόπιτου, είναι χρεωμένος μέχρι το λαιμό. Θα πληρώσει τα χρέητου δουλεύοντας σε πυρακτωμένα χώματα που δεν τα γνω
ρίζει κι απ'όπου θα ξαναγυρίσει σε μερικούς μήνες, με
μερικά ίσως centavos στην τσέπη, μα ίσως και με φυματί
ωση ή ελονοσία. 0 στρατός συνεργάζεται αποτελεσματικά
για να πείσει τους σιωπηλούς, (ΐ) Η αποστέρηση των
ιθαγενών - σφετερισμός των γαιών-τους και της εργατικήςτους δύναμης - εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται σε αρμο
νία με τη ρατσιστική περιφρόνηση, που τρέφεται με τη
σειρά-της απ'τη ραγδαία παρακμή των κατεστραμένων
απ'την κατάκτηση πολιτισμών. Οι επιπτώσεις της τελευταί
ας και η ατέλειωτη ταπεινωτική περίοδος που την παρέτεινε, περιόρισε σε ψιχία σχεδόν την πολιτιστική και κοι
νωνική ταυτότητα που είχαν αποκτήσει οι ιθαγενείς. Και
όμως, τούτη η διαμελισμένη ταυτότητα είναι η μόνη που
επιμένει στη Γουατεμάλα. ( 2 ) Επιμένει στην τραγωδία.
Στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι λιτανείες των
κληρονόμων των Μάγια είναι μια ευκαιρία τρομαχτικών
επιδείξεων ομαδικού μαζοχισμού. Σέρνουν βαριούς σταυ
ρούς, μαστιγώνουν τον Ιησού, βήμα βήμα, σ'εκείνη την
ατέλειωτη ανάβασή-του στο Γολγοθά. Με ουρλιαχτά πόνου,
μεταμορφώνουν το δικό-Του θάνατο και τη δική-Του ταφή
σε λατρεία πραγματικού θανάτου, πραγματικού ενταφια
σμού, σε εκμηδενισμό της ευτυχισμένης ζωής του μακρινού
1. Eduardo GaJeano, Guatemala, pays occupe', Παρίσι 1968.
2. Οι Μάγιας κιτσέ πίστευαν σ'ένα και μοναδικό θεό, εφάρμοζαν τη
νηστεία, τη μετάνοια, την εγκράτεια και την εξομολόγηση. Πίστευαν
στον κατακλυσμό και στο τέλος του κόσμου: ο χριστιανισμός δεν
τους έφερε μεγάλες καινοτομίες. Η θρησκευτική αποσύνθεση άρ
χισε με τον αποικισμό. Ο καθολικισμός αφομοίωσε απλώς ορισμένες
μαγικές και τοτεμικές πλευρές της θρησκείας το>ν Μάγια, στη ματαιό
δοξη προσπάθεια-του να υποτάξει την πίστη των ιθαγενών στην
ιδεολογία των καταχτητών. Η συντριβή του αρχέγονου πνευματικού
πολιτισμού άνοιξε το δρόμο στο συγκρητισμό. Οι μαρτυρίες εκ
φυλισμού κατά την πορεία αυτή είναι αρκετές στην εποχή-μας: "Ο
Δον Βολκόν ζητάει καλοψημένη ανθρώπινη σάρκα". (Carlos Guzmdn
Bóckler και Jean-Loup Herbert, Guatemala: una interpretación
histórico-social, Μεξικό, 1970).
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παρελθόντος. Η Μεγάλη Βδομάδα των Ινδιάνων της Γουα
τεμάλας τελειώνει δίχως Ανάσταση.

ΟΟΥΡΟ ΠΡΕΤΟ: ΤΟ ΠΟΤΟΖΙ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ.
Ο πυρετός του χρυσού, που εξακολουθεί να επιβάλει το
θάνατο ή τη σκλαβιά στους ιθαγενείς του Αμαζόνιου, δεν
είναι καινούργιος στη Βραζιλία. Τουλάχιστον, όχι πιο
καινούργιος απ'τις καταστροφές-της.
Τους δυο αιώνες που ακολούθησαν την ανακάλυψήτου, το βραζιλιανό έδαφος αρνήθηκε με σθένος τα μέταλλά-του στους Πορτογάλους ιδιοκτήτες. Η εκμετάλλευση
του ξύλου, "το δέντρο της Βραζιλίας", κάλυψε την πρώτη
περίοδο αποίκησης των ακτών, και, σε λίγο, τεράστιες φ υ 
τείες ζαχαροκάλαμου απλώθηκαν στα Βορειο-Ανατολικά.
Αντίθετα απ'ό,τι η ισπανική Αμερική, η Βραζιλία έδειχνε
να μην κρύβει χρυσάφι, ούτε ασήμι. Στη Βραζιλία, οι
Πορτογάλοι δεν είχαν συναντήσει υψηλά ανεπτυγμένους
αυτόχθονες πολιτισμούς, μα άγριες και διασκορπισμένες
φυλές. Οι ντόπιοι αγνοούσαν τα μέταλλα. Οι Πορτογάλοι
ήταν αυτοί που έπρεπε ν ’ανακαλύψουν, για δικό-τους λο
γαριασμό, τα μέρη όπου βρίσκονταν οι χρυσοφόρες προ
σχώσεις πάνω στις απέραντες περιοχές που άνοιγαν η ήττα
και η εξόντωση των ιθαγενών μπρος στην κατακτητική
προέλασή-τους.
Οι bandeirantes (ΐ) της περιοχής του Σάο Πάολο είχαν
διασχίσει την τεράστια ζώνη που βρίσκεται ανάμεσα στη
Σέρρα ντε Μαντικέιρα και στις πηγές του ρίο Σάο Φρανθίσκο, κι είχαν ανακαλύψει ότι οι κοίτες και οι άμμοι των
διαφόρων μικρών και μεγάλων ποταμών περιείχαν ίχνη
χρυσού απ'τις προσχώσεις σε μικρές ορατές ποσότητες.
Η χιλιόχρονη δράση των βροχών είχε φάει τις φλέβες
χρυσού απ'τους βράχους και τις είχε εναποθέσει μέσα στα
ποτάμια, στο βάθος των πεδιάδων και στα κοιλώματα των
βουνών. Κάτω απ'τα στρώματα της άμμου, του χώματος
και του αργίλου, το χαλικόστρωτο υπέδαφος έκλεινε μέσα1. Οι bandeiras ήταν περιπλανώμίνες συμμορίες, παραστρατιωτικές
οργανώσεις ποικίλου αριθμού. Οι αποστολές-τους μέσα στο δάσος
έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην εσωτερική αποίκηση της Βραζιλίας.
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του βώλους χρυσού που ήταν εύκολο να τους βγάλουν
α π'το cascalho του χαλαζία. Οι μέθοδοι εξαγωγής γίνονταν
πιο περίπλοκοι όσο τα αποθέματα που ισοπέδωναν εξα
ντλούνταν. Έτσι, η περιοχή Minas Gerais εισέβαλε ορμητικά
στην ιστορία: η μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού που ανακα
λύφθηκε ώς τότε στον κόσμο αποσπάστηκε απ'τη γη μέσα
στο μικρότερο χρονικό διάστημα.
"Τ ο χρυσάφι εδώ ήτανε δάσος, μου λέει ένας ζητιά
νος, και το βλέμμα-του καθυστερεί πάνω στους πύργους
των εκκλησιών. Το χρυσάφι πλημμύριζε τα πεζοδρόμια,
φύτρωνε σαν το χορτάρι στα χωράφ ια". Ο άνθρωπος
είναι εβδομήντα πέντε χρονών και θεωρείται σαν επιβίωση
της Μαριάνα (RibeirSo do Carmo), της μικρής μεταλλουρ
γικής πόλης κοντά στο Ό ουρο Πρέτο, που διατηρείται,
όπως και το τελευταίο, ακίνητη και παγωμένη μέσα στο
χρόνο. "Ο θάνατος είναι βέβαιος, η ώρα αβέβαιη. Είναι
γραμμένος για τον καθένα", συνεχίζει ο ζητιάνος. Φτύ
νει πάνω στη μικρή πέτρινη σκάλα και κουνάει το κεφάλι:
"Είχαν πολλά λεφτά, διηγείται, σάμπως να τους είχε γνωρί
σει από παλιά. Δεν ήξεραν πως να τα ξοδέψουν. Έ φτιαχναν
λοιπόν εκκλησιές, τη μια πάνω στην άλλη".
’ Αλλοτε, τούτη η επαρχία ήταν η σπουδαιότερη της
Βραζιλίας. " Ό χ ι πια σήμερα, μου λέει ο γέρος. Σήμερα
δεν υπάρχει πια καμιά ζωή. Εδώ δεν υπάρχουν πια νιάτα.
Οι νέοι φεύγουνε". Περπατά ξυπόλητος στο πλάι-μου, με
βήμα σιγανό, κάτω α π ’ τον καφτό ήλιο του απογεύματος:
"Βλέπετε; Στη φάτσα αυτής της εκκλησιάς, έχετε τον
ήλιο και το φεγγάρι. Παναπεί πως οι εργάτες δουλεύουνε
νυχθημερόν. Η εκκλησιά τούτη χτίστηκε α π’ τους νέγρους.
Εκείνη η άλλη α π ’τους Λευκούς. Εκεί, είναι το σπίτι του
αρχιεπίσκοπου Α λίπιο, που πέθανε όταν έγινε ενενήντα
ενιά χρονών".
Σ ’όλο το διάστημα του X V III αιώ να, η βραζιλιάνικη
παραγωγή του ζηλευτού μετάλλου ξεπέρασε το συνολικό
όγκο του χρυσού που είχε βγάλει η Ισπανία α π’τις αποικίες-της ολόκληρους τους δύο προηγούμενους αιώνες,
(ΐ) Οι τυχοδιώκτες και οι καιροσκόποι μυρμήγκιαζαν. Η
Βραζιλία μετρούσε τρακόσιες χιλιάδες κατοίκους στα
1. Celso Furtado, ônji.
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1700. Έναν αιώνα αργότερα, στα τέλη της εποχής του
χρυσού, ο πληθυσμός ήταν έντεκα φορές μεγαλύτερος.
Τρακόσιες χιλιάδες Πορτογάλοι τουλάχιστον μετανάστευσαν στη Βραζιλία κατά το X V III αιώνα, "αριθμός... πολύ
πιο^μεγάλος απ'αυτόν που είχε στείλει η Ισπανία σε όλες
μαζί τις αμερικάνικεΓ αποικίες-της".(ΐ) Υπολογίζουν σε με
ρικές δεκάδες εκατομμύρια το σύνολο των σκλάβων που
έφεραν απ'την Α φρική, απ'την εποχή της κατάκτησης της
Βραζιλίας ώς την κατάργηση της δουλείας: μπορε'ι να μην
έχουμε ακριβείς αριθμούς αναφορικά με το X V III αιώνα,
ξέρουμε όμως ότι ο κύκλος του χρυσού απορρόφησε μια
τεράσια ποσότητα μαύρων εργατικών χεριών.
Το Σαλβαδόρ ντε Μπαχία υπήρξε η βραζιλιάνικη πρω
τεύουσα την εποχή που ανθούσε το εμπόριο της ζάχαρης,
στα βορειο-ανατολικά μα ο "χρυσός αιώνας" του Mima
Gerais μετέφερε στο νότο τον οικονομικό και πολιτικό
άξονα της χώρας κι έκανε το λιμάνι του Ρίο ντε Τζανέιρο
νέα πρωτεύουσα της Βραζιλίας, απ'το 1763. Στο δυναμικό
επίκεντρο της εύρωστης μεταλλευτικής οικονομίας ξεπετάγονταν οι πόλεις, οικισμοί ολόκληροι, αποτέλεσμα του
μ π ο υ μ , που ευφραίνονταν άξαφνα μέσα στον ίλιγγο του
εύκολου πλούτου, "ιερά για δολοφόνους, θεομπαίχτες
και λογής κατεργαραίους", σύμφωνα με τις αβρές κου
βέντες μιας αποικιακής αυθεντίας της εποχής. Η Βίλα Ρίκα
του Ό ουρο Πρέτο είχε κατακτήσει τον τίτλο της πόλης
στα 1711. Γεννημένη από την έφοδο των μεταλλορύχων,
ήταν η πεμπτουσία του πολιτισμού του χρυσού. Περιγράφοντάς-την, είκοσι τρία χρόνια αργότερα, ο Σιμάο Φερέιρα
Ματσάδο, έλεγε ότι η δύναμη των εμπόρων του Ό ουρο
Πρέτο ξεπερνούσε χίλιες φορές τη δύναμη των πιο πλού
σιων εμπόρων της Λισαβόνας: "Σ'α υτή την πόλη, σάμπως
σε λιμάνι, κατευθύνονται και εναποθηκεύονται στο βασι
λικό Οίκο του Νομίσματος οι μυθικές ποσότητες χρυσού
όλων των μεταλλείων. Στεγάζει τους ανθρώπους με την κα
λύτερη ανατροφή, είτε λαϊκοί είν'αυτοί, είτε εκκλησιαστι
κοί. Αποτελεί την έδρα των ευγενών και την ισχυρή βάση
των στρατιω τικών. Λ όγω φυσικής θέσεως, είναι η κεφαλή
ολόκληρου του κορμού της Αμερικής και τα μυθώδη
πλούτη-της την καθιστούν πολύτιμο μαργαριτάρι της
1. Celso Furtado, La formation économique du Brésil, Χάγη, 1972.

Βραζιλίας". Ένας άλλος συγγραφέας, ο Φρανθίσκο Ταβά·
ρες ντε Μπρίτο, ονόμαζε το Ό ουρο Πρέτο, στα 1732,
"Ποτοζί του χρυσού", (ΐ)
Παράπονα και διαμαρτυρίες έφταναν συχνά στη Λισα
βόνα, απ'α φορμή την ακόλαστη ζωή που έκαναν στο Ό ο υ 
ρο Πρέτο, στις πόλεις Sabara. Sáo Joào d 'E l Rei,
Ribeirào
do Carmo και μέσα σ ολόκληρη την κοχλάζουσα περιοχή
των μεταλλείων. Εκεί, οι περιουσίες δημιουργούνταν και
χάνονταν στο λεφτό. Ο πατήρ Αντονίλ κατάγγελνε τους
αναρίθμητους ιδιοκτήτες που ήταν έτοιμοι να πληρώσουν
ολόκληρη περιουσία για ένα νέγρο τρομπετίστα, κι ακόμη
περισσότερα για μια έγχρωμη πόρνη, "για να παραδοθούν
μαζί-της σε συνεχείς και σκανδαλώδειςς αμαρτίες", αλλά
ο κλήρος δεν ήταν διόλου πιο καθαρός: πλήθος μαρτυρίες
μπορούμε ν αντλήσουμε απ'την επίσημη αλληλογραφία
της εποχής ενάντια στους "απατεώνες παπάδες" που μάστι
ζαν την περιοχή. Τους κατηγορούσαν ότι εκμεταλλεύονταν
την ασυλία-τους για να βγάζουν χρυσάφι λαθραία, που το
έκρυβαν μέσα σε μικρά ξύλινα αγάλματα αγίων. Στα 1705,
βεβαίωναν πως δεν υπήρχε στο Minas Gênais μήτε ένας
παπάς που να ενδιαφέρεται για τη χριστιανική πίστη του
λαού. Έ ξι χρόνια αργότερα, το Στέμμα έφτασε στο σημείο
ν'απαγορεύσει την εγκατάσταση οποιοσδήποτε θρησκευ
τικής αρχής στη μεταλλευτική περιοχή.
Μολαταύτα, αυξάνονταν και πληθύνονταν οι επιδει
κτικές εκκλησίες, που τις έφτιαχναν και τις διακοσμού
σαν με το χαρακτηριστικό μπαρόκ στυλ της περιοχής. Το
Minas Gerais τραβούσε τους καλύτερους τεχνίτες. Εξωτε
ρικά, οι εκκλησίες έμοιαζαν σκοτεινές, απογυμνωμένες.
Στο εσωτερικό, όμως, άστραφτε το καθαρό χρυσάφι
στις άγιες τράπεζες, στα βάθρα, στις κολόνες και στα ανά
γλυφα. Δεν τσιγκουνεύονταν τα πολύτιμα μέταλλα, για να
μπορούν οι εκκλησίες να φτάνουν "κ ι αυτές τα πλούτη του
Ουρανού", όπως συμβούλευε ο αδελφός Μιγέλ ντε Σάο
Φ ρανθίσκο στα 1710. Οι θρησκευτικές λειτουργίες έφτα
ναν σε εξωφρενικές τιμές, μα όλα ήταν απίστευτα ακριβά
στα ορυχεία. Το Ό ουρο Πρέτο, όπως και πριν το Ποτοζί,
ριχνόταν στη σπατάλη του άξαφνου πλούτου που απόκτη/. C. R. Boxer. The Golden Age o f Brasil (1695 - 1750), Καλ*φόρνια, 1969.

σε. Οι λιτανείες και τα θεάματα ήσαν προσχήματα για να
επιδεικνύουν τουαλέτες και ασιατικά στολίδια πολυτελείας.
Στα 1733, μια θρησκευτική πανήγυρις θα κρατήσει πάνω
από μια βδομάδα. Υπήρχαν όχι μόνο λιτανείες πεζή, με άλο
γο, με άρματα από σεντέφι, μετάξι και χρυσό, με φανταιζίστικα κοστούμια και εμφανείς αλληγορίες, αλλά και
ιπποδρομίες, ταυρομαχίες και χοροί μέσα στους δρόμους,
κάτω απ'τον ήχο του φλάουτου, της γκάιτας και της
κιθάρας, (ΐ)
Οι εκμεταλλευτές των ορυχείων καταφρονούσαν την
καλλιέργεια της γης και η περιοχή, σε πλήρη οικονομική
ευημερία, γνώρισε την πείνα τις χρονιές 1700 και 1713:
οι εκατομμυριούχοι αναγκάστηκαν να φάνε γάτες, σκυλιά,
ποντίκια, μυρμήγκια, γεράκια. Οι σκλάβοι εξαντλούσαν τις
δυνάμεις και τις μέρες-τους μέσα στα πλυντήρια. Ο Λούις
Γκομπές Φερρέιρα έγραφε: "Ε κεί δουλεύουν, εκεί τρώνε
κι εκεί κοιμούνται πολύ συχνά. Κι όπως, δουλεύοντας,
πλέουν μες στον ιδρώτα-τους, με τα πόδια-τους πάντα πά
νω στο κρύο χώμα, τις πέτρες ή μέσα στο νερό, όταν ξε
κουράζονται ή τρώνε, οι πόροι-τους ξανακλείνουν και
παγώνουν, εκθέτοντάς-τους σε πλήθος επικίνδυνες αρρώστειες, όπως η πλευρίτιδα, η αποπληξία, οι σπασμοί, η πα
ραλυσία, η πνευμονία και πολλές άλλες". ( 2 ) Η αρρώστεια
ήταν μια ευλογία των ουρανών που συντόμευε την ώρα του
θανάτου. Οι capitáes do
mato
του Minas Gênais έταζαν
χρυσές ανταμοιβές για κάθε κομμένο κεφάλι σκλάβου που
δραπέτευε.
Οι σκλάβοι ονομάζονταν "κομμάτια Ινδιάνων" τη στιγμή
που τους μετρούσαν, τους ζύγιζαν και τους μπαρκάριζαν
για τη Λουάντα. Ό σ ο ι γλίτωναν απ'το ταξίδι του Ωκεα
νού γίνονταν, στη Βραζιλία, "τα χεροπόδαρα'' του λευκού
αφέντη. Η Α γκόλα έκανε εξαγωγή σε σκλάβους μπαντού
και σε χαυλιόδοντες ελεφάντων με αντάλλαγμα υφάσμα
τα, ποτά και πυροβόλα όπλα. Μα οι ιδιοκτήτες του Ό ουρο
Πρέτο προτιμούσαν τους Μαύρους που έφταναν α π’τη
μικρή ακτή τουΟυάυνταχ της Γουινέας, γιατί ήταν πιο
ρωμαλέοι, κάπως πιο ανθεκτικοί, και είχαν μαγικές ικανο
ί. Augusto de Lima Junior, Vila Rica de Ouro Preto. Sin tese
histórica e descri ti va, Belo Horizonte, 1957.
2. CJi.Boxer, on. n.

90

τητες ν'ανακαλύπτουν ίο χρυσάφι. Κάθε εκμεταλλευτής
των ορυχείων είχε εξάλλου ανάγκη από μια μαύρη παλ
λακίδα του Ουάυνταχ για να τον συνοδεύει η τύχη στις εξερευνήσεις-του.(ΐ) Η εντατική εξόρυξη του χρυσού όχι μό
νον αύξησε τη σημασία των σκλάβων, αλλ'αφαίρεσε και
μια σημαντική αναλογία των μαύρων εργατικών χεριών
απ'τις φυτείες ζαχαροκάλαμου και καπνού των άλλων
περιοχών της Βραζιλίας. Έ να βασιλικό διάταγμα του
1711 απαγόρευσε την πώληση των σκλάβων που απασχο
λούνταν σε αγροτικά έργα, με εξαίρεση όσους έδειχναν
"διεστραμμένο χαρακτήρα". Η δίψα των σκλάβων του
Ό ουρο Πρέτο ήταν ακόρεστη. Οι Μαύροι πέθαιναν γρήγο
ρα. Σπάνιοι ήταν αυτοί που μπορούσαν να υπομείνουν ε
φτά συνεχή χρόνια δουλειάς. Βέβαια, οι Πορτογάλοι φρό
ντιζαν να τους βαφτίζουν όλους πριν τους μπαρκάρουν για
να διασχίσουν τον Ωκεανό. Και στη Βραζιλία, ήταν υπο
χρεωμένοι να παρακάθονται στη θεία λειτουργία, αν και
τους ήταν απαγορευμένο να μπαίνουν στις εκκλησίες ή
να κάθονται πάνω στα στασίδια.
Στα χρόνια της δεκαετίας 1750, πολλοί μεταλλορύχοι
είχαν κιόλας μεταναστεύσει στη Σέρρα ντο Φρ'ιο ψάχνοντας
για διαμάντια. Οι κρυστάλλινες πέτρες που τις πετούσαν
καταμέρος οι χρυσοθήρες ενώ εξερευνούσαν τις κοίτες
των ποταμών
ήταν, στην πραγματικότητα, όπως έμαθαν
αργότερα, διαμάντια. To Minas Gerais πρόσφερε χρυσάφι
και διαμάντια με την ίδια γενναιοδωρία. Η ακμάζουσα κατα
σκήνωση του Tijuco
έγινε το κέντρο εξόρυξης πολύτι
μων πετραδιών και, όπως στο Ό ουρο Πρέτο, οι πλούσιοι
ντύνονταν με την τελευταία λέξη της ευρωπαϊκής μόδας
κι έκαναν τις παραγγελίες-τους σε ρουχισμό, όπλα και
πολυτελή έπιπλα, στην άλλη μεριά του ωκεανού: ήταν
η εποχή του παραληρήματος και της ξέφρενης σπατάλης.
1. C.R.Boxer, όπ. π. Στην Κούβα, απέδιδαν θεραπευτικές ιδιότητες
στις σκλάβες γυναίκες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Esteban Μοηtejo, "υπήρχε κι ένα είδος ασθένειας που θέριζε τους Λευκούς. Ήταν

μια αρρώστεια που έπληττενς φλέβες και τους άρχεις. Οι Λευκοί θε
ραπεύονταν πλαγιάζοντας με μια Νέγρα. Η Νέγρα κολούσε την αρρώστεια κι έτσι Εκείνοι απαλλάσονταν” . (Miguel Barnet, Esclave a
Cuba, biographie d’un "cimarrón’’ μετάφραση του ClaudeCouffon,
Παρίσι, 1967).
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Μια σκλάβα μιγάς, η Φρανθίσκα ντα ΣΙλβα, κέρδισε την
ελευθερία-της με το να γίνει παλλακίδα του βαθύπλουτου
Ζοάο Φερνάντες ντε Ολιβέιρα, πραγματικού άρχοντα του
Tijuco, Ήταν άσχημη και μητέρα κιόλας δύο παιδιών:
έγινε μολαταύτα η Xica que manda. (1) Καθώς δεν είχε
δει ποτέ τη θάλασσα κι ήθελε να την έχει κοντά-της ο κύ
ριος και αφέντης-της, έβαλε κι έφτιαξαν για χάρη-της
μια μεγάλη τεχνητή λίμνη, όπου έπλεε ένα πλοίο μαζί με
το πλήρωμά-του. Στις πλαγιές της σιέρρα του Σάο Φραν
θίσκο έχτισε για χάρη-της ένα πύργο μ'ένα κήπο εξωτικό
και με καταρράχτες. Οργάνωσε προς τιμή-της επιδεικτικά
συμπόσια, όπου έρρεσν άφθονα τα καλύτερα κρασιά,
ατέλειωτες χοροεσπερίδες, θεατρικές παραστάσεις και
συναυλίες. Ακόμη και στα 1818, το Tijuco γιόρτασε με
μεγαλοπρέπεια το γάμο του πρίγκηπα της πορτογαλι
κής Αυλής. Δέκα- χρόνια νωρίτερα, ο Τζον Μόουι, ένας
Ά γ γ λ ο ς που έκανε επίσκεψη στο Ό ουρο Πρέτο, είχε
μείνει κυτάπληκτος απ'τη φτώχεια-του. Είχε βρει άδεια σπί
τια, χωρίς καμιά αξία, που τα στόλιζαν απέξω άχρηστα
πωλητήρια, και είχε γευματίσει με ακάθαρτα και καθόλου
άφθονα φαγητά. ( 2 ) Η επανάσταση του 1789 είχε συμπέσει
με την κρίση σ ’αυτή την περιοχή του χρυσού. Ο Χοακίμ
Χοσέ ντα Σίλβα Ξαβιέ, "O Tirandenttes "(i) είχε κρεμαστεί
και κομματιαστεί, κ ι . οι άλλοι αγωνιστές της ανεξαρτησίας
είχαν εγκαταλείψει το Ό ουρο Πρέτο για τη φυλακή ή την
εξορία.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Το χρυσάφι είχε πάρει την πάνω βόλτα τη στιγμή
ακριβώς που η Πορτογαλία υπέγραφε το σύμφωνο Μέθιουεν με την Α γγλία, στα 1703. Το σύμφωνο αυτό υ1. Joaquim Felkio dos Santos, Memorias do Distrito Diamanti
no, Pío ντε Τζανέιρο, 1956.
2. Augusto de Lima Júnior, όπ. π.

3. "Ξερίζωδάντης”, παρατσούκλι που δόθηκε στον πατριώτη ντα
Σίλβα Ξαβιέ (1748-1792), επειδή ήταν οδοντογιατρός. Αρχηγός
της συνωμοσίας, εκτελέστηκε στο Όουρο Πρέτο.
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πήρξε το επιστέγασμα μιας ατελεύτητης σειράς προνομίων
που απέσπασαν απ' την Πορτογαλία οι άγγλοι έμποροι. Η
Πορτογαλία, με αντάλλαγμα ορισμένα πλεονεκτήματα για
τα κρασιά-της στην αγγλική αγορά, άνοιγε την εσωτερικήτης αγορά *<αι την αγορά των αποικιών-της στα βρετανικά
εργοστάσια. Το μέτρο αυτό, αν λάβουμε υπόψη το χαμηλό
επίπεδο βιομηχανικής ανάπτυξης αυτής της εποχής, συνεπα
γόταν μια καταδίκη σε αφανισμό της ντόπιας βιομηχανίας.
Δεν ήταν με το κρασί που θα πλήρωναν τα αγγλικά υφάσμα
τα, αλλά με το χρυσάφι, το χρυσάφι της Βραζιλίας, γιατί οι
Πορτογάλοι υφαντουργοί ήταν καταδικασμένοι σε απραξία.
Η Πορτογαλία δεν περιορίστηκε να στραγγαλίσει εν τη γενέσει-της τη δική-της βιομηχανία, αλλά κατέστρεψε και τα
σπέρματα κάθε βιομηχανικής ανάπτυξης στη Βραζιλία. Το
Ρασίλειο απαγόρευσε τη λειτουργία των διυλιστηρίων ζάχα
ρης στα 1715. Στα 1729, κήρυξε "εγκληματική" τη διάνοιξη
νέων επικοινωνιακών δρόμων στη μεταλλευτική περιοχή.
Στα 1785, διέταξε να καούν τα υφαντουργεία και τα κλω 
στήρια της Βραζιλίας.
Η Αγγλία και η Ολλανδία, πρωτοπόροι στο λαθρεμπόριο
του χρυσού και των σκλάβων, έχοντας συσσωρεύσει τερά
στια πλούτη α π' την παράνομη εμπορία τ η ς ε β έ ν ιν η ς σ ά ρ 
κας, σφετερίζονταν με μέσα αθέμιτα παραπάνω απ' το μισό
του μετάλλου που αναλογούσε στο δασμό του "βασιλικού
πέμπτου", το οποίο έπρεπε να λαμβάνει α π' τη Βραζιλία το
πορτογαλικό Στέμμα. Η Αγγλία, όμως, δεν είχε ανάγκη να
καταφεύγει στο παράνομο εμπόριο για να διοχετεύει στο
Λονδίνο το βραζιλιανό χρυσάφι. Οι νόμιμες οδοί ήταν κι
αυτές δικές-της. Η πρόκληση του χρυσού, που έκανε τον
πορτογαλέζικο πληθυσμό να συρρέει κατά χιλιάδες σ το Μ nas Gerais, τόνωσε ζωηρά την αποικιακή ζήτηση σε βιομηχα
νικά προϊόντα και, ταυτόχρονα, εξασφάλισε τα μέσα πληρώμής-τους. Κατά τον ίδιο τρόπο που το ασήμι του Ποτοζί, μ'
ένα "γ κ ε λ " στο έδαφος της Ισπανίας, αναχωρούσε γΓ αλ
λού, έτσι και το χρυσάφι του Minas Gerais δε χρησιμοποι
ούσε την Πορτογαλία παρά μονάχα ως διαμετακομιστικό κέ
ντρο. Η μητρόπολη μεταμορφώθηκε σε απλό μεσίτη. Στα
1775, ο μαρκήσιος ντε Πόμπαλ, Πορτογάλος Πρωθυπουρ
γός, αποπειράθηκε ν ' αποκαταστήσει μια προστατευτική πο
λιτική, μα ήταν ήδη πολύ αργά: κατάγγειλε το γεγονός ότι
οι Ά γ γ λ ο ι είχαν κατακτήσει την Πορτογαλία με αθέμιτα μέ

93

σα, ότι αντλούοαν τα δύο τρίτα των αναγκών-της κι ότι οι
βρετανοί πράκτορες ήταν οι πραγματικοί κύριοι ολόκληρου
του πορτογαλικού εμπορίου. Η Πορτογαλία, στην πράξη,
δεν παρήγαγε τίποτε, κι ο πλούτος-της σε χρυσό ήταν τόσο
απατηλός, ώστε ακόμα κι οι αφρικανοί σκλάβοι, που δού
λευαν στα μεταλλεία της αποικίας, ντύνονταν α π' τους Ά γ 
γλους. ( 1 )
O Celso Furtado βεβαιώνει ( 2 ) ότι η Αγγλία,που ασκούσε
μια σαφή πολιτική στο ζήτημα της βιομηχανικής αναπτυξης,
χρησιμοποίησε το χρυσάφι της Βραζιλίας για να πληρώνει
τις βασικές εισαγωγές-της και μπόρεσε έτσι να συγκεντρώ
σει τις επενδύσεις-της στα εργοστάσια. Χάρη σ ' αυτή την
ιστορική αβρότητα της Πορτογαλίας, μπόρεσαν να εφαρμο
στούν γρήγορες και αποτελεσματικές τεχνολογικές καινο
τομίες. Η οικονομική έδρα της Ευρώπης μετατοπίστηκε απ'
το Άμστερνταμ στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τις βρετανικές
πηγές, οι εισαγωγές του βραζιλιάνικου χρυσού στο Λονδίνο
έφταναν σεορισμένες περιόδους τις πενήντα χιλιάδες λίβρες
τη βδομάδα. Δίχως αυτή την πρωτάκουστη συσσώρευση
πλούτου, η Α γγλία δε θα ήταν σε θέση ν ' αντιμετωπίσει,
πιο έπειτα, τον Ναπολέοντα.
Πέρα από τους ναούς και τα έργα τέχνης, τίποτε δεν έμει
νε πάνω στο βραζιλιάνικο έδαφος α π ' τη δυναμική ώθηση
που έδωσε το χρυσάφι. Στα τέλη του XVI Μου αιώνα, και
μολονότι τα ορυχεία διαμαντιών δεν είχαν ακόμα εξαντλη
θεί, η πόλη τελμάιωνε. Τα ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα
των τριών και πλέον εκατομμυρίων Βραζιλιάνων δεν ξεπερνούσε, κατά τους υπολογισμούς του Furtado. τα
πενήντα
δολλάρια της πραγματικής αγοραστικής αξίας. Το επίπεδο
αυτό ήταν το χαμηλότερο σε ολόκληρη την αποικιοκρατική
περίοδο. To Minas Gerais κατρακύλησε σε μια βαθια άβυσ
σο παρακμής και αφανισμού. Είναι απίστευτο, και όμως έ
νας βραζιλιανός, κατευχαριστημένος, ισχυρίζεται ότι το αγ
γ λικό κεφάλαιο που προέκυψε α π' το Minas Gerais "χρησ ί
μεψε για το τεράστιο τραπεζικό δίκτυο που ευνόησε το ε
μπόριο μεταξύ των εθνών κι έκανε δυνατή την άνοδο του

1. Allan Κ. Manchester, British Preeminence in Brazil: its Rise
and Fall, Chapel Hill, Βόρεια Καρολίνα, 19J3.
2. Cebo Furtado. on. n.
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επιπέδου ζωής των ικανών για πρόοδο λαών". (ΐ) Καταδι
κασμένοι αθερύπευταστηφτώχεια για χάρη της ξένης προό
δου, οι λαοί των ορυχείων, "αδύναμοι", παρέμειναν απο
μονωμένοι και αναγκάστηκαν να παραιτηθούν απ' την ιδέα
ν ' αποσπάσουν την τροφή-τους απ' τα φτωχά εδάφη-τους,
στερημένα πια απ' τα πολύτιμα μέταλλά-τους και τις πολύτι
μες πέτρες-τους. Η γεωργία ειδών διατροφής αντικατέστη
σε τη μεταλλευτική οικονομία. ( 2 ) Την εποχή-μας, οι κάμποι
του Minas Gerais, όπως κι αυτοί της βορειο-ανατολικής πε
ριοχής, είναι το βασίλειο των μεγαλοτσιφλικάδων και των
"συνταγματαρχών της hacienda", αδιάβατα οχυρά της απο
τελμάτωσης. Η πώληση εργατών mineiros στους hacien das άλλων Κρατών είναι σχεδόν τόσο συχνή όσο κι η εμπο
ρία σκλάβων α π ' την οποία υποφέρουν οι Βορειο-ανατολικοί πληθυσμοί. Πριν από λίγον καιρό, ο Φρανκλίνος ντε 0 λιβέιρα διέτρεξε ολόκληρο το Minas Gerais. Είδε εκεί ξύλι
να σπίτια που κατέρεαν, χωριά χωρίς νερό και φως, πόρνες
δεκατριών περίπου χρονών πάνω στο δρόμο της κοιλάδας
Jequitinhonha, τρελούς και πεινασμένους στα ρείθρα των
δρόμων. Το αναφέρει στο βιβλίο-του A tragedia da reno
vando brasiieira. Σωστά είχε πει ο Henri Gorceix πως το
Minas Gerais είχε μια καρδιά χρυσή σ ' ένα στήθος σιδερέ
νιο, (J ) αλλά το ξακουστό σιδηρούχο τετράπλευρό-του το
εκμεταλλεύεται σήμερα η Hanna Mining Co, και η Bethle hem Steel, συνασπισμένες για την περίσταση: τα στρώματα
τους παραδόθηκαν στα 1964, με μια τερατώδη συμφωνία. Ο
σίδηρος, στα ξένα χέρια, δε θ ' αφήνει τίποτε, όπως τίποτε
δεν είχε αφήσει το χρυσάφι.
Πέρα α π' τις τρύπες των εξορύξεων και τα μικρά εγκατα
λειμμένα χωριά, δεν έχει απομείνει παρά μόνον η εκρηκτική
άνθιση της τέχνης ως ανάμνηση του ίλιγγου που προκαλούσε το χρυσάφι. Η Πορτογαλία δεν μπόρεσε να περισώσει
1. Augousto de Lima Júnior,όπ.π.O συγγραφέαςπανηγυρίζειγιρ την
"εξάπλωση του αποικιοκρατικού ιμπεριαλισμού που οι αδαείς της εποχής-μας, όργανα των αφεντάδων-τους της Μόσχας, χαρακτηρίζουν ως
έγκλημα” .
2.Roberto C. Simonsen. História económica do Brasil (15001820), Σάο Πάουλο, 1962.
3. Eponina Ruas, Ouro Preto, Sua história, seus templos e mo
numentos. Ρίο ντε Τζανέιρο, 1950.
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άλλη δημιουργική δύναμη εκτός α π' την αισθητική επανά
σταση. Το μοναστήρι της Μάφρα, καύχημα του δον Joâo V,
έβγαλε την Πορτογαλία απ' την καλλιτεχνική παρακμή: το
χρυσάφι του Minas Gerais λάμπει ακόμη στις κωδωνοκρου
σίες των τριάντα εφτά καμπαναριών-του, στα βάζα-του και
στους πολυελαίους-του με το συμπαγές χρυσάφι. Οι εκκλη
σίες του Minas Gerais λεηλατήθηκαν και τα φορητά ιερά
αντικείμενα εξαφανίστηκαν σχεδόν όλα. Ωστόσο, πάνω απ'
τα αποικιακά ερείπια, τα μνημειώδη μπαρόκ έργα, τα ανά
γλυφα και οι άμβωνες, τα βάθρα, οι εξέδρες, οι ανθρώπινες
μορφές τις οποίες σχεδίασε, χάραξε ή σκάλισε ο Αντόνιο
Φρανθίσκο Λισμπόα, o Aleijadinho. ο "Σακάτης", ο μεγα
λοφυής γιος μιας μαύρης σκλάβας κι ενός τεχνίτη ξακου
στού, θα μείνουνε για πάντα. Τέλειωνε o X V III αιώνας όταν
ο "Σακάτης" ανάλαβε να σκαλίσει στην πέτρα ένα σύνολο
μεγάλων ιερών μορφών, στους πρόποδες του ιερού Bom
Jesus de Matosinhos. στο Congonhas do Campo. H ευφο
ρία του χρυσού δεν ήταν πια παρά ανάμνηση: το έργο ονο
μαζόταν Ο ι Π ρ ο φ ή τ ε ς , μα δεν απόμενε καμιά δόξα για
να προφητέψουν. Η αισιοδοξία κι η χαρά είχαν χαθεί χωρίς
ελπίδα επιστροφής. Το δραματικό τέλος, μεγαλειώδες σαν
τις κηδείες που οδηγούσαν στον τάφο τούτο τον πρόσκαιρο
πολιτισμό του χρυσού, τον γεννημένο για να πεθόνει, γρά
φτηκε για τους μεταγενέστερους α π' τον πλέον ταλαντούχο
καλλιτέχνη της Βραζιλίας. Ο "Σακάτης", παραμορφωμένος
και μισερός από τη λέπρα, έφτιαξε το αριστούργημά-του
χρησιμοποιώντας σκαρπέλο και σφυρί με χέρια δίχως δά
χτυλα, συρόμενος στα γόνατα, ξεκινώντας κάθε αυγή για το
ατελιέ-του.
Ο θρύλος λέει ότι στην εκκλησία Nossa Senhora das Mer ces e Misericordia του Minas Gerais, οι πεθαμένοι μεταλλω
ρύχοι τελούν ακόμα τη λειτουργία τις παγωμένες βροχερές
νύχτες. Όταν, στην άγια τράπεζα, ο παπάς στρέφει και ση
κώνει τα χέρια-του στον Κύριο, τότε φαίνεται και το πρόσωπό-του : είναι το κεφάλι ενός νεκρού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α ΖΑΧΑΡΗ ΚΙ Α ΛΛ Ο Ι ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
ΜΟΝΑΡΧΕΣ

ΟΙ ΦΥΤΕΙΕΣ,ΤΑ ΛΑΤΙΦΟΥΝΤΙΑΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ
Η αναζήτηση του χρυσού και του άργυρου υπήρξε αναμ
φίβολα το κίνητρο της κατάκτησης. Μα ο Χριστόφορος Κολόμβος, στο δεύτερο ταξίδι-του, έφερε απ' τα Κανάρια νη
σιά τις πρώτες ρίζες ζαχαροκάλαμου και τις φύτεψε στις
περιοχές που ανήκουν σήμερα στη Δομηνικανή Δημοκρατία.
Γρήγορα έπιασαν ρίζες, προς μεγάλη ικανοποίηση του
ναύαρχου. (ΐ) Το ζαχαροκάλαμο το καλλιεργούσαν σε μι
κρές ποσότητες στη Σικελία, στα νησιά Μαδέρα και στο
Πράσινο Ακρωτήριο, κι η ζάχαρη πουλιόταν στην τιμή του
χρυσού στην Ανατολή. Ηταν ένα είδος που το ζήλευαν τό
σο πολύ οι Ευρωπαίοι, ώστε έφτασε στο σημείο να φαντάζει
σαν αναπόσπαστο μέρος απ' τα προικιά των βασιλισσών.
Την πουλούσαν με το γραμμάριο στα φαρμακεία. ( 2 ) Σχε
δόν τρεις αιώνες μετά την ανακάλυψη της Αμερικής, δεν υ
πήρχε, για το ευρωπαϊκό εμπόριο, σημαντικότερο αγροτικό
προϊόν απ' το ζαχαροκάλαμο που καλλιεργούσαν εκεί πέρα.
Οι φυτείες κάλυψαν την υγρή και ζεστή παραθαλάσσια πε
ριοχή στα βορειο-ανατολικά της Βραζιλίας. Αργότερα, τα
νησιά της Καραϊβικής, η Τζαμάικα, η Αϊτή, η Γουαδελούπη,
η Κούβα, ο Ά γ ιο ς Δομήνικος, το Πόρτο Ρϊκο καθώς κι η
Βερακρούζ, με την περουβιανή ακτή, έγιναν οι ευνοούμενες
περιοχές εκμετάλλευσης σε μεγάλη κλίμακα του "λευκού
χρυσού". Αναρίθμητες λεγεώνες σκλάβων κατέφθαναν απ'
την Α φ ρ ική για να προσφέρουν στη βασίλισσα Ζάχαρη τα

1. Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azú
car, Αβάνα, 1963.
2. Caio Prado Júnior, Historia económica del Brasil, Mji. Άιρες
1960.
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εργατικά χέρια, τη δωρεάν ενεργητική δύναμη, το ανθρώπι
νο καύσιμο που απαιτούσε. Τα εδάφη ερημώθηκαν απ' αυ
τό το εγωιστικό φυτό που πλημμύρισε το Νέο Κόσμο, καταστρέφοντας τα δάση, ρημάζοντας τη γονιμότητα της φ ύ 
σης και εξαντλώντας τους χυμούς που έκρυβαν τα χώματα.
Ο μεγάλος κύκλος της ζάχαρης δημιούργησε στη λατινική
Αμερική περιόδους ευημερίας το ίδιο πρόσκαιρες και αβέ
βαιες όπως κι αυτές που γέννησαν τη φρενίτιδα του χρυσού
και του ασημιού στο Ποτοζί, στο Ό ουρο Πρέτο, στο Ζακα
τέκας και στο Γουαναχουάτο. Ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα
έδωσε αποφασιστική ώθηση στη βιομηχανική ανάπτυξη της
Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και των Ηνωμένων
Πολιτειών.
Η φυτεία, δημιούργημα της ευρωπαϊκής ζήτησης, ήταν
μια επιχείρηση που τη ζωογονούσε το δέλεαρ του κέρδους
για τον ιδιοκτήτη-της, και ήταν στην υπηρεσία της αγοράς
που διεύθυνε η Ευρώπη σ ' ολόκληρο τον κόσμο. Εντούτοις,
αν λάβουμε υπόψη ότι ήταν αυτάρκης σ ' ένα μεγάλο ποσο
στό, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως παρουσίαζε στην ε
σωτερική δομή-της ορισμένα α π' τα χαρακτηριστικό που κυ
ριαρχούσαν στο φεουδαλικό καθεστώς. Από την άλλη, οι
εργάτες που δούλευαν σ ' αυτήν, ήταν σκλάβοι. Τρεις δια
φορετικές ιστορικές εποχές - ο κερδοσκοπισμός, ο φεουδα
λισμός και η δ ο υ λ ε ία - συνενώθηκαν λοιπόν σε μια και μόνη
ο ικονομική και κοινωνική ενότητα, αλλά στο επίκεντρο του
αστερισμού της εξουσίας, όπου ενσωματώθηκε ταχέως το
σύστημα της φυτείας, βρίσκονταν η παγκόσμια αγορά.
Το σημερινό λατιφ ούντιο κατάγεται άμεσα α π ' την αποικιοκρατική φυτεία, που υπόκειταν στην ξένη ζήτηση και
χρηματοδοτούνταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, α π' το
εξωτερικό. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα α π’ τα στοιχεία
στραγγαλισμού της οικονομικής προόδου της λατινικής Α 
μερικής κι ένας από τους κύριους παράγοντες που εξώθη
σαν στο περιθώριο και στη φτώχεια τις λατινο-αμερικάνικες
μάζες. Το λατιφ ούντιο, αρκούντως μηχανικό ώστε να πολ
λαπλασιάζει τα πλεονάσματα των εργατικών χεριών, διαθέ
τει άφθονη και φτηνή εργατική δύναμη. Δεν εξαρτάται πλέ
ον α π' την εισαγωγή αφρικανών σκλάβων ούτε α π ' το en
comienda. Το λατιφ ούντιο αρκείται στο να πληρώνει εξευ
τελιστικούς μισθούς, όποτε δεν πληρώνει σε είδος, ή όποτε
δεν εξασφαλίζει τζάμπα δουλειά έναντι μιας μικρής λουρί

δας γης που την παραχωρεί προς εκμετάλλευση. Τρέφεται
απ' την επικαρπία των μινιφούντιω ν, που δημιουργούνται
απ' τη δική-του εξάπλωση κι απ' την αδιάκοπη εσωτερική
μετανάστευση στρατιών ολάκερων από εργάτες, οι οποίοι
μετατοπίζονται, σπρωγμένοι από την πείνα, με το ρυθμό
της συνεχούς συγκομιδής.
Η σύνθετη δομή της φυτείας λειτουργούσε όπως λει
τουργεί σήμερα το λατιφούντιο — δηλαδή σαν κόσκινο που
άφηνε να περνούν από μέσα-του τα φυσικά πλούτη. Ο κάθε
τομέας, ενσωματωνόμενος στην παγκόσμια αγορά, γνώρισε
ένα δυναμικό κύκλο. Κατόπιν, ήρθε η παρακμή, και αιτία ή
ταν ο ανταγωνισμός άλλων παρεμφερών προϊόντων, ή η ε
ξάντληση της γης, ή η εμφάνιση άλλων εδαφών που πρόσφεραν καλύτερους όρους καλλιέργειας. Εκείνο που διαδέ
χεται, με τον καιρό, την αρχική ορμή παραγωγής, είναι η
καλλιέργεια της φτώχειας, η οικονομία της διατροφής και ο
λήθαργος. Η βορειο-ανατολική ήταν η πιο πλούσια περιοχή
της Βραζιλίας και σήμερα είναι η φτωχότερη. Στη Μπαρ
μπάντο και την Αϊτή κατοικούν ανθρώπινες μυρμηγκοφω
λιές καταδικασμένες στην εξαθλίωση. Η ζάχαρη έγινε το
κλειδί της κυριαρχίας της Κούβας α π' τις Ηνωμένες Π ολι
τείες, με αποτέλεσμα τη μονοκαλλιέργεια και την αμείλικτη
εξασθένιση του εδάφους.
Στην ιστορία της ζάχαρης, θα έπρεπε να προσθέσουμε και
την ιστορία του κακάο, που γέμισε τα θησαυροφυλάκια της
ολιγαρχίας του Καράκας, την ιστορία του βαμβακιού του
Maranháo, που έλαμψε ξαφνικά και έσβησε το ίδιο γρήρορα, την ιστορία των φυτειών καουτσούκ στον Αμαζόνιο,
που γίνηκαν νεκροταφεία για τους εργάτες των βορειο-ανατολικών περιοχών, οι οποίοι επιστρατεύτηκαν έναντι ψ ι
χίων, την ιστορία των δασών του κουεμπράτσο, στα βόρεια
της Αργεντινής και της Παραγουάης, ρημαγμένων σήμερα,
καθώς και την εκμετάλλευση του σισάλ (το φυτό αγαύη η
άκαμπτος) στο Γιουκατάν, όπου στάλθηκαν για εξόντωση οι
υπέροχοι Γιάκις. Υπάρχει ακόμη η ιστορία του καφέ, ο ο
ποίος προχωρεί αφήνοντας πίσω-του την ερήμωση, καθώς
κι η ιστορία των φρουτοκαλλιεργειών στη Βραζιλία, στην
Κολομβία, στον Ισημερινό και στις δυστυχισμένες χώρες
της κεντρικής Αμερικής. Μικρότερης ή μεγαλύτερης σημα
σίας, το κάθε προϊόν μεταμορφώνεται σε μοίρα, πρόσκαιρη
τις περισσότερες φορές για τη χώρα, για τις περιοχές και

τους ανθρώπους. Τις ίδιες μεταλλαγές γνώρισαν κι οι
ζώνες με τα ορυκτά πλούτη. Ό σο περισσότερη είναι η ζή
τηση ενός προϊόντος απ'την παγκόσμια αγορά, τόσο οδυ
νηρότερο το βάρος της δυστυχίας για το λατινο-αμερικάνικο λαό που το παράγει, με τη θυσία-του. Λιγότερο θιγμέ
νο απ'αυτόν τον ατσάλινο νόμο, το Ρίο ντε λα Πλάτα, που
πλημμύριζε τις παγκόσμιες αγορές με δέρματα, κι αργό
τερα με κρέας και με μαλλί, δεν μπόρεσε μολαταύτα να
ξεφύγει απ'το κλουβί της υπανάπτυξης.

II ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ THE ΓΗΣ LTH ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Τα μέταλλα ήταν το κύριο προϊόν των ισπανικών αποι
κιών. Εκεί ανακαλύφθηκαν γρήρορα οι θησαυροί και οι
φλέβες χρυσού. Η ζάχαρη, υποβιβασμένη σε δεύτερο
πλάνο, ήταν το προϊόν που καλλιεργούσαν στον Ά γ ιο
Δομήνικο, κατόπιν στη Βερακρούζ και, αργότερα, στην
περουβιανή ακτή και στην Κούβα. Αντίθετα, ώς τα μέσα
του X V II αιώνα, η Βραζιλία υπήρξε ο κύριος παραγωγός
ζαχάρεως, κι η πορτογαλική αποικία, απ'αυτό το γεγονός,
είχε γίνει η βασική αγορά σκλάβων. Η σπανιότατη εργα
τική δύναμη των ιθαγενών έσβηνε γρήγορα, ρημαγμένη
απ'τα καταναγκαστικά τούτα έργα, και η ζάχαρη απαιτούσε
τεράστιες εφεδρείες εργατών για να καθαρίζουν και να
προετοιμάζουν τα καλλιεργίσιμα εδάφη, να φυτεύουν,
να κόβουν και να μεταφέρουν το ζαχαροκάλαμο και, τέλος,
να το αλέθουν και να το λαγαρίζουν. Η βραζιλιάνικη αποι
κιακή κοινωνία, υποπροϊόν της ζάχαρης, άνθισε στη Μπαχία και στο Πέρναμπουκ, ώς την ημέρα όπου η ανακά
λυψη του χρυσού έκανε το Minas Gerais κέντρο του ενδιαφέροντός-της.
Το πορτογαλικό Στέμμα παραχώρησε την επικαρπία
των γαιών στους μεγάλους γαιοκτήμονες της Βραζιλίας.
Το κατόρθωμα της κατάκτησης έπρεπε να συνοδευθεί απ'
την οργάνωση της παραγωγής. Δώδεκα μόνο "καπετά
ν ιοι" έλαβαν ως δωρητήριο την απέραντη ανεξερεύνητη
έκταση (1) για να την εκμεταλλευθούν προς χάρη του
1. Sergio Bagú. Economía de ta sociedad colonial. Ensayo de
historia comparada de América Latina, Μπ. Άιρες, 1949.
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μονάρχη. Εφόσον, όμως, τα αναγκαία κεφάλαια τα παρα
χώρησε, κατά μέγα μέρος, ο Ολλανδία, η όλη επιχείρηση
ωφέλησε πολύ περισσότερο τους Φλαμανδούς παρά τους
Πορτογάλους. Οι ολλανδικές επιχειρήσεις δε συμμετείχαν
μόνο στην εγκατάσταση των διυλιστηρίων και στην εισα
γωγή των σκλάβων, μα ήταν κι αυτές που παραλάβαιναν την
ακατέργαστη ζάχαρη στη Λισαβόνα, τη ραφιναριζαν (μ ένα
κέρδος που αντιπροσώπευε το τρίτο της αξίας του προ
ϊόντος) και την πουλούσαν στην Ευρώπη.(ΐ) Στα 1630,
η Dutch West India
Company (ολλανδική εταιρία) έβαλε
χέρι στη βορειο-ανατολική ακτή της Βραζιλίας, για να
ελέγχει άμεσα την παραγωγή. Έπρεπε να πολλαπλασιάσουν
τις πηγές της ζάχαρης αν ήθελαν να πολλαπλασιάσουν τα
κέρδη, κι ήταν η ίδια εταιρία που πρόσφερε στους Ά γ 
γλους της Μπαρμπάντε όλες τις ευκολίες για ν αρχίσουν
στις Αντίλλες την εντατική καλλιέργεια του ζαχαροκά
λαμου. Έστειλε στη Βραζιλία γεωργούς απ'τα νησιά της
Καραϊβικής προκειμένου ν'αποκτήσουν στις νέες κτήσειςτης τις τεχνικές γνώσεις και την οργανωτική πείρα. Όταν
εκδιώχθηκαν τελικά οι Ολλανδοί απ'τη βορειο-ανατολική
Βραζιλία, στα 1654, είχαν ήδη ρίξει στη Μπαρμπάντε
τις βάσεις που θα επέτρεπαν στο νησί ν'αποδυθεί σ'ένα
λυσσαλέο και μοιραίο ανταγωνισμό. Είχαν μεταφέρει
Μαύρους και ρίζες ζαχαροκάλαμου, είχαν κατασκευάσει
και εξοπλίσει διυλιστήρια. Οι βραζιλιάνικες εξαγωγές
έπεσαν απότομα στο μισό, καθώς και το συνάλλαγμα,
στα τέλη του X V II αιώνα. Ο μαύρος πληθυσμός της Μπαρ
μπάντε διπλασιάστηκε μέσα σε είκοσι χρόνια. Οι Αντίλλες
βρίσκονταν κοντύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, η Μπαρ
μπάντε πρόσφερε ακόμη παρθένα εδάφη κι ένα καλύτερο
τεχνικό επίπεδο, ενώ εξαντλούνταν το βραζιλιάνικο έδα
φος. Οι πάμπολλες επαναστάσεις σκλάβων στη Βραζιλία
και η εμφάνιση του χρυσού, που αφαιρούσε απ'τις φ υ 
τείες εργατικά χέρια, επιτάχυνε την κρίση της ζάχαρης
στη βορειο-ανατολική ακτή. Υπήρξε μια κρίση δίχως λύση,
που εξακολουθεί ώς την εποχή-μας, έτσι που σέρνεται
οδυνηρά από αιώνα σε αιώνα.
Η ζάχαρη είχε ρημάξει τη βορειο ανατολική ακτή. Οι
1. Celso Furtado, La Formation économique du Brésil, Paris
La Haye. 1972.
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προσχώσεις απ'τη βροχή την είχαν κάνει ένα μεγάλης γο
νιμότητας έδαφος, πλούσιο σε χυμούς και άλατα, και
την είχαν σκεπάσει με δάση, απ'τη Μπαχία ώς τη Σεαρά.
Τούτη η δασώδης τροπική περιοχή μεταμορφώθηκε, όπως
βεβαιώνει ο Josue de Castro, σε μια έκταση απέραντων
λιμώνων. (ΐ) Προορισμένη από τη φύση-της να χρησιμέ
ψει για την παραγωγή οσπρίων και οπωροκηπευτικών,
κατάντησε ζώνη πείνας και θανάτου. Εκεί όπου όλα φύτρω
ναν πλούσια και καταπράσινα, το λατιφούντιο της ζάχα
ρης άπλωσε τη συμφορά-του και δεν άφησε παρά μόνον
άγονα βράχια, απογυμνωμένα εδάφη και διαβρωμένες
εκτάσεις. Οι προηγούμενες καλλιέργειες, πορτοκαλιές
και μανταρινιές, "εγκαταλείφθηκαν στη μοίρα-τους και
συρικνώθηκαν σε μικρές συστάδες που περιέβαλαν το σπί
τι του αφεντικού του διυλιστήριου, προς αποκλειστική
χρήση της οικογένειας του λευκού α ποίκου".( 2 ) Η καμέ
νη γη, που απελευθέρωνε εκτάσεις για τις φυτείες του
ζαχαροκάλαμου, ρήμαξε τη χλωρίδα και την πανίδα. Ελά
φια, αγριογούρουνα, μαστοφόρα, κουνέλια, πάκας και
τατού εξαφανίστηκαν όλα, βορρά και θυσία στους βωμούς
της μονοκαλλιέργειας, του ζαχαροκάλαμου. Η εκτεταμένη
καλλιέργεια εξάντλησε γρήγορα τα εδάφη.
Στα τέλη του XV I αιώνα, δεν υπήρχαν λιγότερα από
εκατόν είκοσι διυλιστήρια στη Βραζιλία. Αντιπροσώπευαν
ένα κεφάλαιο δύο περίπου εκατομμυρίων λιρών, αλλά οι
κάτοχοί-τους, που διέθεταν καλύτερα εδάφη, δεν κα λλι
εργούσαν προϊόντα διατροφής. Τα έφερναν απ έξω, καθώς
και μια τεράστια κλίμακα ειδών πολυτελείας που έφταναν
από παντού, όπως οι σκλάβοι και τα σακιά με το αλάτι. Η
ευημερία και η αφθονία πήγαιναν χέρι-χέρι, ακόμα μια
φορά, με τη στέρηση του μεγαλύτερου τμήματος του
πληθυσμού, που ζούσε σε κατάσταση μόνιμου υποσιτι
σμού. Η κτηνοτροφία απωθήθηκε στις έρημες εκτάσεις του
εσωτερικού, μακριά απ'τα υγρά εδάφη της παραλιακής
ζώνης: στο sertâo, το οποίο, με δυο βόδια σε κάθε τετρα
γωνικό χιλιόμετρο, απέδιδε (και αποδίδει) ένα κρέας όχι
μόνο σκληρό και άνοστο, αλλά και λιγοστό.
Α π ’αυτή την αποικιακή εποχή προήλθε η συνήθεια,
1. Josue'de Castro, Ge’ographie de la faim, Παρίοι, 1949.
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που υπάρχει πάντα, να τρώνε χώμα. Η έλλειψη σιδήρου
επιφέρει την αναιμία, και το ένστικτο ωθεί τα παιδιά των
βορειο-ανατολικών περιοχών να αντισταθμίζουν με χώμα
τα ορυκτά άλατα που δε βρίσκουν στην κανονική τροφήτους, τροφή που περιορίζεται σε αλεύρι από μανιόκ, σε
μαύρα φασόλια και, αν είναι τυχερά, σε tasajo (κρέας πα
στό). Ά λ λ ο τ ε , τιμωρούσαν αυτή την "αφρικανική βδελυγ
μία" των παιδιών φιμώνοντάς-τα ή κρεμώντας-τα μέσα
σε πανέρια λυγαριάς πολύ ψηλά απ'το έδαφος, (ΐ)
Η βορειο-ανατολική Βραζιλία είναι σήμερα η πλέον
υπανάπτυκτη περιοχή του δυτικού ημισφ αίριου.(2) Ένα
γιγαντιαίο στρατόπεδο συγκέντρωσης, για τριάντα εκατομ
μύρια ψυχές, υπομένει σήμερα την κληρονομιά της μονο
καλλιέργειας του ζαχαροκάλαμου. Οι εκτάσεις-της ήταν η
αφορμή του επικερδέστερου εμπορίου της αποικιακής αγρο
τικής οικονομίας στη λατινική Αμερική. Στην εποχή-μας,
κάτι λιγότερο από το ένα πέμπτο της υγρής ζώνης του
Περναμπούκ αφιερώνεται στην καλλιέργεια του ζαχαρο
κάλαμου, και το υπόλοιπο μένει α ν ε κ μ ετά λλευ το ι) οι
ιδιοκτήτες των μεγάλων κεντρικών διυλιστήριων, που είναι
οι σπουδαιότεροι καλλιεργητές ζαχαροκάλαμου, παρέχουν
στον εαυτό-τους την πολυτέλεια ν'α φήνουν χέρσα τ'απέ
ραντα λατιφούντιά-τους. Εκεί όπου οι άνθρωποι τρώνε πο
λύ άσχημα, δεν είναι οι άγονες ή ημι-άγονες ζώνες στο
εσωτερικό της Βορειο-ανατολικής περιοχής, όπως κακώς
1. Αυτ.: Ένας άγγλος περιηγητής, ο Χένρυ Κόστερ, απέδιδε τη
συνήθεια να τρώνε χώμα στην επαφή των λευκών παιδιών με τους
μικρούς Μαύρους οι οποίοι ’’τους μεταβιβάζουν την αφρικανική
αχρειότητα” .
2. Η βορειο-ανατολική περιοχή υφίσταται, από διάφορους δρόμους,
κάτι σαν εσωτερικό αποικισμό προς όφελος του βιομηχανοποιημένου
Νότου. Ταυτόχρονα, η περιοχή του sertáo εξαρτόται απ'τη ζώνη
ζαχάρεως την οποία ανεφοδιάζει, και τα μεγάλα κτήματα του ζαχα
ροκάλαμου είναι εξαρτώμενα απ’τις μεταποιητικές-της βιομηχανίες.
Ο παλιός θεσμός του senhor de engenho γνωρίζει κρίση, και οι
φυτείες καταπίνουν τους κεντρικούς μύλους.
3. Όπως προκύπτει από τις έρευνες του Ινστιτούτου Joaquim Nabuco
de Pesquisas Sociais του Περναμπούκ, που αναφέρει ο Κιτ Σιμς Ταίυλορ στο “El Nordeste bmsüeño: azúcar y plusvalía". Monthly Re
vie w, No 63, Σαντιάγο της Χιλής, Ιούνιος 1969.
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πιστεύεται. Το sertâo. έρημος από πέτρες και θαμνόδεντρα
δίχως φύλλα, με ισχνή βλάστηση, πάσχει από περιοδικούς
λιμούς: ο ανελέητος ήλιος της ξηρασίας που κάνει τη γη
να σκάει πέφτει διαβρωτικός πάνω-της και τη μεταμορφώ
νει σε τοπίο σεληνιακό. Εξαναγκάζει τους ανθρώπους σε
φυγή και σπέρνει σταυρούς στα ρείθρα των δρόμων. Εκεί
όμως που μαίνεται η ενδημική πείνα είναι η παραθαλάσσια
περιοχή της εύφορης ζώνης. Εκεί όπου ο μέγας πλούτος
απλώνεται με τη μεγαλύτερη επιδεικτική μανία, εκεί είναι
πιο χτυπητή κι η εξαθλίωση. Η περιοχή που διαλέχτηκε
απ'τη φύση για να παράγει όλα τ'αγαθά, τα αρνείται συλ
λήβδην: τούτη η παραθαλάσσια λουρίδα, γνωστή ακόμη
και σήμερα, τί ειρωνεία της γλώσσας!, σαν zona de mata,
"η ζώνη των δασών", τιμητική αναφορά στο μακρινό παρελ
θόν και στα άθλια υπολείμματα της δασώδους περιοχής
που επιζούσε την εποχή της ζάχαρης, δεν παράγει τίποτε.
Το λατιφούντιο της ζάχαρης, εστία κατασπατάλησης,
είναι υποχρεωμένο να προμηθεύεται τα τρόφιμά-του από
άλλες περιοχές, κυρίως απ'το νότιο κέντρο της χώρας,
σε τιμές καθημερινά μεγαλύτερες. Το κόστος ζωής στη
Ρεσίφη είναι το υψηλότερο σε όλη τη Βραζιλία. Ξεπερνά,
και σε μεγάλη απόσταση, το κόστος ζωής στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τα μαύρα φασόλια κοστίζουν πιο ακριβά στη βορειο
ανατολική περιοχή παρά στην πολυτελή πλαζ της Ιπανέμα. Μια λίβρα φαρίνας μανιόκ ισοδυναμεί με το μεροκά
ματο ενός ενήλικου ανθρώπου που δουλεύει απ'τα χα
ράματα στη φυτεία του ζαχαροκάλαμου: αν ο εργάτης διαμαρτυρηθεί,ο αρχιτεχνίτης στέλνει να φωνάξουν το μαρα
γκό για να του πάρει μέτρα, ύψος, φάρδος, και να του
φτιάξει το φέρετρό-του. Η τακτική τέτοιων "μέτρων"
υφίσταται σε πολλά μέρη για τους ιδιοκτήτες ή τους διοι
κητικούς εκπροσώπους-τους. Το ένα τρίτο του πληθυσμού
της Ρεσίφης επιβιώνει, περιθωριακά, μέσα στις καλύβες
του υπόκοσμου. Στη συνοικία Κάζα Αμαρέλα, τα μισά
παιδιά και παραπάνω πεθαίνουν πριν α π ’τα πρώτα-τους
γενέθλια, (ΐ) Η παιδική πορνεία — κοριτσάκια δέκα με
δώδεκα χρονών, που τα πουλάνε οι γονείς-τους - είναι
συχνή μέσα στις πόλεις της βορειο-ανατολικής περιοχής.
1.Franklin de Oliveira. Revolución y contrarrevolución en el
Brasil, Μπ. Άιρες, I96S.
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Σε ορισμένες φυτείες, οι εργάτες πληρώνονται πολύ φθη
νότερα κι απ'τον πιο κακοπληριυμένο εργάτη της Ινδίας.
Μια έκθεση-ντοκουμέντο της F.A.O. βεβαίωνε στα 1957
ότι, στην τοπική κοινότητα της Βικτώρια, κοντά στη Ρεσίφη, η έλλειψη πρωτεϊνών προκαλούσε "στα παιδιά μιάν
απώλεια
βάρους κατά 40% μεγαλύτερη απ αυτήν που
παρατηρείται στην Α φ ρ ική". Οι ιδιωτικές φυλακές υπάρ
χουν ακόμη σε αρκετές φυτείες, "μα εκεί μέσα δεν κλείνονται οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων του υποσιτισμού, λέει
ο Ρενέ Ντυμόν, γιατί αυτοί είναι που έχουν τα κλειδιά ".(1)
Η παραγωγή της ζάχαρης στο Περναμπούκ αντιπροσω
πεύει κάτι λιγότερο α π’ το μισό της παραγωγής του Κρά
τους του Σάο Πάολο, και με απόδοση πολύ κατώτερη κατά
εκτάριο. Μολαταύτα, το Περναμπούκ ζει από τη ζάχαρη,
όπως ακριβώς κι οι κάτοικοί-του που συνωστίζονται στην
υγρή περιοχή, ενώ το Κράτος του Σάο Πάολο κατέχει το
δυναμικότερο βιομηχανικό κέντρο της λατινικής Αμερικής.
Στη βορειο-ανατολική περιοχή, η ίδια η πρόοδος δεν είναι
διόλου προοδευτική, επειδή βρίσκεται κι αυτή στα χέρια
μερικών ιδιοκτητών. Η τροφή των λίγω ν κάνει τους πολ
λούς να λιμοκτονούν. Α π'το 1870 κι έπειτα, η βιομηχανία
της ζάχαρης θα εκσυγχρονισθεί σημαντικά χάρη στην ε
γκατάσταση μεγάλων κεντρικών μύλων, πράγμα που είχε
σαν αποτέλεσμα "ν'α υξηθεί ανησυχητικά η απορρόφηση
των εδαφών απ'το λατιφ ούντιο, εντείνοντας ακόμα περισ
σότερο την εξαθλιωτική έλλειψη τροφίμων αυτής της
περιοχής". ( 2 ) Στη δεκαετία 1950-1960, η ορμή της εκβιο
μηχάνισης αύξησε την κατανάλωση ζάχαρης στη Βραζι
λία. Η παραγωγή της βορειο-ανατολικής περιοχής γνώ
ρισε μεγάλη ώθηση, χωρίς ωστόσο να βελτιώσει την από
δοση κατά εκτάριο. Ενσωμάτωσαν νέες εδαφικές περιο
χές, κατώτερης ποιότητας, στις φυτείες ζαχαροκάλαμου,
και η ζάχαρη καταβρόχθισε και πάλι τα ελάχιστα μέρη
που προορίζονταν για καλλιέργειες δημητριακών και
οπωροκηπευτικών.
Με το να γίνει μεροκαματιάρης ο χωρικός, που καλλι
εργούσε το δικό-του κομμάτι γης, είδε να πέφτει το επί
πεδο ζωής-του εφόσον δεν κερδίζει αρκετά για ν'αγοράσει
1. René Dumont, Terres vivantes. Pion, Παρίσι, 1961.
2. Josué de Castro, on. η.
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την τροφή που παρήγαγε (ΐ) προηγουμένως. Ό πως συνή
θως, η εξάπλωση πλαταίνει την πείνα.

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ
Οι Αντίλλες ήταν τα Sugar ¡stands, τα νησιά της ζάχα
ρης: ενσωματωμένα διαδοχικά στην παγκόσμια αγορά ως
παραγωγικές μονάδες ζάχαρης, έμειναν καταδικασμένα
στο ρόλο αυτό ώς την εποχή-μας. Ονομάζονται: Μπαρμπά
ντε, τα νησιά Σού λε βαν, Τρινιτέ, Τομπάγκο, Γουαδελούπη,
Πόρτο Ρίκο και Δομηνικανή Δημοκρατία. Αιχμάλωτοι
της μονοκαλλιέργειας στα λατιφ ούντιο των τεράστιων
εξαντλημένων εδαφών, γνωρίζουν την ανεργία και τη φ τώ 
χεια: η ζάχαρη εδώ καλλιεργείται σε μεγάλη κλίμακα, και
σε μεγάλη κλίμακα ακτινοβολεί τη συμφορά-της. Η Κούβα
παραμένει κι αυτή εξαρτώμενη των πωλήσεών-της σε
ζάχαρη, αλλ'α πό την αγροτική μεταρρύθμιση του 1959,
μια εντατική διαδικασία διαφοροποίησης της οικονομίας
του νησιού τερμάτισε την ανεργία: σήμερα, οι Κουβανοί δεν
εργάζονται πια μόνο πέντε μήνες το χρόνο στη συγκομι
δή της ζάχαρης, αλλά ολόκληρο το χρόνο στην αδιάκοπη
και ασφαλώς δύσκολη οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας.
"Θα σκεφθείτε ίσως, κύριοι, έλεγε ο Καρλ Μαρξ στα
1848, ότι η παραγωγή του καφέ και της ζάχαρης είναι η
φ υσική μοίρα των δυτικών Ινδιών. Εδώ και δυο αιώνες
τώρα, η φύση, που ελάχιστα γνωρίζει από εμπόριο, δε φ ύ 
τεψε εκεί ούτε την καφέα, ούτε το ζαχαροκάλαμο".(2 ) Η
παγκόσμια κατανομή της εργασίας δεν πραγματοποιήθηκε
χάρη στο Ά γ ιο Πνεύμα. Υπήρξε έργο των ανθρώπων ή,
ακριβέστερα, της παγκόσμιας ανάπτυξης του καπιταλισμού.
Η Μπαρμπάντε ήταν το πρώτο νησί της Καραιβικής
που καλλιέργησε τη ζάχαρη για μαζική εξαγωγή, απ'το
1641, μολονότι οι Ισπανοί είχαν φυτέψει το ζαχαροκάλαμο
στο Ισπανικό Νησί και στην Κούβα πριν απ'αυτή τη χρονο
λογία. Οι Ολλανδοί ήταν αυτοί, όπως είδαμε, που εισήγαγαν
1. Celso Furtado, Dialética do desenvolvimento. Pío ντε Τζανέιρο, 1964.
2. Karl Marx, "Discours sur le libre · échange", στο Α θλιότητα της
φ ιλοσοφ ίας”, Μόσχα.
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τις φυτείες στη μικροσκοπική αυτή βρετανική αποικία. Στα
1666, υπήρχαν ήδη στη Μπαρμπάντε οκτακόσιες φυτείες
ζάχαρης και πάνω από ογδόντα χιλιάδες σκλάβοι. Η Μπαρ
μπάντε, κατειλημμένη απ'το δημιουργούμενο λατιφούντιο,
δεν είχε μεγαλύτερη τύχη απ'τη βορειο ανατολική περιοχή
της Βραζιλίας. Προηγούμενα, εφάρμοζαν εκεί την πολυ
καλλιέργεια. Οι μικρές μονάδες κατασκεύαζαν μπαμπάκι,
καπνό, πορτοκάλια, και έτρεφαν αγελάδες και χοίρους. Οι
φυτείες του ζαχαροκάλαμου καταβρόχθισαν τις γεωργικές
καλλιέργειες και ερήμωσαν τα δάση, στο όνομα μιας ώθη
σης που αποδείχτηκε εφήμερη. Το νησί ανακάλυψε γρή
γορα ότι είχε εξαντλήσει τα εδάφη-του, ότι δεν είχε πια με
τί να θρέψει τον πληθυσμό-του κι ότι παρήγαγε ζάχαρη σε
μη συναγωνίσιμες τιμές. ( 1)
Η ζάχαρη διαδόθηκε στα υπόλοιπα νησιά, φτάνοντας ώς
το αρχιπέλαγος Σού λε βαν, τη Τζαμάικα και την ηπειρωτι
κή χώρα τηςΓουιάνας.
Στις αρχές του X V III αιώνα, στην
Τζαμάικα, οι δούλοι ήταν δέκα φορές περισσότεροι απ'
τους λευκούς αποίκους. Τα εδάφη-της εξαντλήθηκαν κι
εδώ πολύ γρήγορα. Στο δεύτερο μισό του αιώνα, η κα
λύτερη ζάχαρη του κόσμου έβγαινε απ'το σπογγώδες έδα
φος της ακτής της Αϊτής, μια γαλλική κτήση που τότε
ονομαζόταν Ά γ ιο ς Δομήνικος. Ο βορράς και η δυτική
πλευρά της Αϊτής γίνηκαν οχετοί σκλάβων: η ζάχαρη
απαιτούσε όλο και περισσότερα χέρια. Στα 1786, είκοσι
επτά χιλιάδες σκλάβοι έφτασαν στην αποικία και σαράντα
χιλιάδες την επόμενη χρονιά.
Το φθινόπωρο του 1791, ξεσπούσε η επανάσταση. Μέ
σα στο Σεπτέμβριο μόνο, διακόσιες φυτείες ζαχαροκάλα
μου γίνηκαν παρανάλωμα της φωτιάς. Πυρκαγιές και
μάχες διαδέχονταν η μια την άλλη χωρίς διακοπή, ενώ οι
ξεσηκωμένοι σκλάβοι απωθούσαν προς τον Ωκεανό τα
γαλλικά στρατεύματα. Ο πόλεμος προκάλεσε ποταμούς
αίματος και αφάνισε τις φυτείες. Θα κρατήσει πολύ. Η καταστραμμένη χώρα παράλυσε. Στα τέλη του αιώνα, η
παραγωγή είχε καταρρεύσει τελείως "Το Νοέμβρη του
1803, σχεδόν ολόκληρη η αποικία, ανθηρή άλλοτε, δεν
ήταν πια τίποτ'ά λλο παρά ένα τεράστιο νεκροταφείο γε-

1. Vincent Τ. Hariow, A History o f Barbados, Οξφόρδη, 1926.
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μάτο στάχτες κι ερείπια", γράφει ο Λεπκόφσκι. (ΐ). Η αϊτινή επανάσταση είχε συμπέσει - κι όχι μόνο χρονικά - με
τη γαλλική Επανάσταση, κι η Αϊτή αναγκάστηκε κι αυτή
να υποφέρει απ'τον αποκλεισμό του παγκόσμιου συνασπι
σμού ενάντια στη Γαλλία: η Αγγλία διαφέντευε τις θάλασ
σες. Κι ενώ η πορεία της ανεξαρτησίας-της γινόταν αναπό φευκτή, χρειάστηκε να υπομείνει τον αποκλεισμό της Γαλ
λίας. Υποχωρώντας στη γαλλική πίεση, το Κονγκρέσσο των
Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευσε το εμπόριο με το νησί,
στα 1806. Στα 1825, η Γαλλία αναγνώρισε την ανεξαρτη
σία της πρώην αποικίας-της, απαιτώντας όμως μια τεράστια
αποζημίωση. Στα 1802, λίγο μετά αφότου αιχμαλωτίστηκε
ο στρατηγός Τουσσαίν-Λουβερτύρ, αρχηγός της εθνο
φρουράς των σκλάβων, ο στρατηγός Λεκλέρκ έγραφε απ'
το νησί στο Ναπολέοντα, το γαμπρό-του: "Ιδού η γνώμημου για τη χώρα τούτη: πρέπει να εξολοθρεύσομε όλους
τους νέγρους α π ’τα βουνά, άντρες και γυναίκες, και να κρα
τήσομε μόνο τα παιδιά κάτω των δώδεκα ετών, να εξοντώσομε το ήμισυ των Μαύρων απ'τις πεδιάδες και να μην
αφήσομε στην αποικία μήτε ένα μιγάδα με γαλόνια".( 2 )
Το τροπικό κλίμα εκδικήθηκε τον Λεκλέρκ. "Προσβληθείς
από "vomito negro" πέθανε, παρά τους μαγικούς εξορκισμούς της Παυλίνας Βοναπάρτη(3), χωρίς να μπορέσει
να πραγματοποιήσει το σχέδιό-του. Το χρέος, όμως, ήταν
πέτρα ασήκωτη για τους ώμους των ανεξάρτητων Αϊτινών
που είχαν επιζήσει των λουτρών αίματος που προκάλεσαν
οι σταλμένες εναντίον-τους στρατιωτικές αποστολές. Η
χώρα γεννήθηκε μες στην καταστροφή και δε μεγάλωσε:
σήμερα είναι η φτωχότερη της λατινικής Αμερικής.
Η κρίση στην Αϊτή ευνόησε το άλμα που σημείωσε η
ζάχαρη στην Κούβα, και το σημερινό νησί του Κάστρο έγινε ο πρώτος προμηθευτής του κόσμου. Η κουβανέζικη πα1. Tadeusz Lepkowski, Haiti, τόμος I, Αβάνα, 1968.
2. Αυτ.
3. Πάνω σ'αυτή την παραισθητική περίοδο της αϊτινής ζωής, μπορεϊ να διαβάσει κανείς το υπέροχο μυθιστόρημα του Alejo Carpentier.
Το Βασίλειο τούτου του κόσμου, μετάφραση René Durand,
Παρίαι 1954. Ο κουβανός μυθιστοριογράφος αποδίδει έξοχα στο βι
βλίο αυτό τις περιπέτειες της Παυλίνας και του συζύγον-της στα
νησιά της Καραϊβικής.
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ραγωγή
καφέ, εξίσου πολυζήτητο είδος απ' τις υπερπό
ντιες χώρες, ευνοήθηκε κι αυτή από την πτώση της αϊτινής
παραγωγής, όμως η ζάχαρη ακολούθησε το δρόμο της
μονοκαλλιέργειας: στα 1682, η Κούβα βρέθηκε αναγκασμέ
νη να εισαγάγει καφέ. Ένα διακεκριμένο μέλος της κουβα
νέζικης βιομηχανίας ζάχαρης μίλησε κάποτε για τα "σίγου
ρα πλεονεκτήματα που μπορεί κανείς να κερδίζει απ' τη
δυστυχία των άλλων", (ΐ) Μετά απ' την αίτινή επανάσταση,
γνώρισαν τις πλέον μυθικές τιμές στην ιστορία της ζάχαρης
στην ευρωπαϊκή αγορά και, στα 1806, η Κούβα είχε κιόλας
διπλασιάσει τον αριθμό των διυλιστηρίων και τον αριθμό
της παραγωγής-της.

ΠΥΡΓΟΙ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
Οι Ά γ γ λ ο ι κατέλαβαν την ΑΙ,σνα στα 1762. Την εποχή
αυτή, οι βάσεις της αγροτικής οικονομίας του νησιού ήταν
οι μικρές φυτείες καπνού και η κτηνοτροφία. Η Αβάνα,
σπουδαίο στρατηγικό σημείο, απολάμβανε μια σημαντική α
νάπτυξη της βιοτεχνίας, διέθετε αξιόλογο χυτήριο που κα
τασκεύαζε κανόνια, και τα ναυπηγεία-της, τα πρώτα της λα
τινικής Αμερικής, της επέτρεπαν να φτιάχνει μεγάλης κλί
μακας εμπορικά και πολεμικά σκάφη. Έντεκα μήνες ήταν
αρκετοί για τους κατακτητές βρετανούς να μπάσουν στο νη
σί μια ποσότητα σκλάβων ίση μ ' αυτήν που θά ' φερνε φ υσ ι
ολογικά η Κούβα σε δεκαπέντε χρόνια. Α π ' τη χρονολογία
εκείνη κι έπειτα, η κουβανέζικη οικονομία συμβάδισε με τις
ανάγκες των ξένων σε ζάχαρη: σι σκλάβοι ήταν υποχρεωμέ
νοι να παράγουν το ζητούμενο εμπόρευμα, προορισμένο για
την παγκόσμια αγορά, και την ουσιαστική-τους υπεραξία θα
τη λυμαίνονταν στο εξής η τοπική ολιγαρχία και τα ιμπερια
λιστικά συμφέροντα.
O Moreno fng/nab περιέγραψε, με τη βοήθεια εύγλωττων
ντοκουμέντων, τη βίαιη ορμή της ζάχαρης στα χρόνια που
ακολούθησαν τη βρετανική κατοχή. Το ισπανικό εμπορικό
μονοπώλιο είχε στην πραγματικότητα τιναχθεί στον αέρα.
Επιπλέον, τα φρένα που έλεγχαν την είσοδο των σκλάβων
είχαν πάψει να λειτουργούν. Τα διυλιστήρια τ ’ απορροφού-

1. Manuel Moreno Fraginals, El ingenio, Αβάνα, 1964.
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σαν όλα, ανθρώπους και γη. Οι εργάτες των ναυπηγείων,
του χυτηρίου και των αναρίθμητων βιοτεχνιών, των οποίων
η προσφορά θα ήταν θεμελιώδης για την ανάπτυξη των βιο
μηχανιών, στρατολογούνταν στα ingeniosADOi μικροαγρότες που καλλιεργούσαν τον καπνό στις πεδιάδες ή τα φρού
τα στους δεντρόκηπους, θύματα κι αυτοί της βίαιης απορρό
φησης των εδαφών απ' το ζαχαροκάλαμο, τοποθετήθηκαν
στην υπηρεσία της ζαχαροπαραγωγής. Οι επεκτεινόμενες
φυτείες εξαντλούσαν τη γονιμότητα του εδάφους. Στην
ύπαιθρο, πολλαπλασιάζονταν οι καμινάδες των διυλιστήριων και κάθε ingenio απαιτούσε όλο και περισσότερο χώρο.
Η φωτιά καταβρόχθιζε τα φυτά του καπνού, τα δάση και
τα βοσκοτόπια. Στα 1792, το tasajo, παστό κρέας, που
πριν από λίγα χρόνια ήταν προϊόν εξαγωγής για την Κούβα,
ερχόταν α π ' το εξωτερικό σε μεγάλες ποσότητες, κι η Κού
βα δε θα πάψει πια να το εισάγει. (2) Τα ναυπηγεία και το
χυτήριο έφθιναν, η παραγωγή του καπνού κατέρρεε. Οι
σκλάβοι δούλευαν στη ζάχαρη είκοσι ώρες μονοκοπανιάς.
Πάνω στη γη που κάπνιζε ακόμη στερεωνόταν η εξουσία
της "ζαχαροκρατίας". Στα τέλη του X V III αιώνα, μέσα στην
ευφορία της παγκόσμιας χρηματιστηριακής ροής, μαινόταν
1.Διυλιστήρια, ζαχαρόμυλοι.
2. Τα saladeros (σφαγεία και εργοστάσια παστών), είχαν κιόλας ε
γκατασταθεί στο Ρίο ντε λα Πλάτα. Η Αργεντινή και η Ουρουγουάη,
που δεν υπήρχαν τότε σαν ξέχωρες χώρες, κι ούτε ονομάζονταν έτσι,
είχαν προσαρμόσει την οικονομία-τσυς στη μαζική εξαγωγή παστού
και αλατισμένου κρέατος, δερμάτων, λίπους και ξυγκιού. Η Βραζιλία
και η Κούβα, τα δυο μεγάλα σκλαβοπάζαρα του XIX αιώνα, υπήρξαν
εξαίρετες αγορές για το tasajo, μια τροφή πολύ χαμηλής τιμής, εύ
κολο να μεταφερθεί και να διατηρηθεί επειδή δε σάπιζε στην τροπι
κή ζέστη. Οι Κουβανοί εξακολουθούν να ονομάζουν "Μοντεβίδεο" το
tasajo, μολονότι η Ουρουγουάη έχει σταματήσει την πώλησή-του στα
196S, υποτασσόμενη στον αποκλεισμό που επέβαλε ο ΟΛ.Κ. (Οργανι
σμός Αμερικανικών Κρατών) εναντίον της Κούβας. Έτσι, η χώρα αυ
τή έχασε ηλιθίως την τελευταία αγορά που της απόμενε γι' αυτό το
προϊόν. Η Κούβα υπήρξε, στα τέλη του XVIII αιώνα, η πρώτη αγορά
που ήταν ανοιχτή στο κρέας της Ουρουγουάης, που το πουλούσε σε
λεπτές ξεραμένες φέτες. Απ’ το βιβλίο των Zose Pedro Barran και

Benjamín Nahum, Historia rural del Uruguay moderno (1851
1885), Μοντεβίδεο, 1967.
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η κερδοσκοπία: η τιμή της γης πολλαπλασιαζόταν κατά εί
κοσι γκινέες. Στην Αβάνα, το πραγματικό κέρδος του χρή
ματος ήταν οχτώ φορές ανώτερο του νόμιμου κέρδους. Μέ
σα σ ' ολόκληρη την Κούβα, οι αμοιβές που απαιτούσαν για
τις βαφτίσεις, τις κηδείες και τις γιορτές συναγωνίζονταν με
τις μυθικές τιμές που πρόσφεραν για την αγορά Μαύρων
και βοδιών.
Οι χρονικογράφοι του παρελθόντος βεβαίωναν ότι μπο
ρούσες να διασχίσεις την Κούβα, σ ' ολάκερο το μήκος-της,
περνώντας κάτω α π ' τη σκιά γιγάντιων φοινικόδεντρων,
μέσ' από πυκνά δάση όπου αφθονούσαν οι κέδροι και τα μα
όνια, οι έβενοι και τα </β£βιπ«.(ΐ)Μπορούμε ακόμη να θαυ
μάζουμε τα πολύτιμα ξύλα της Κούβας: είναι αυτά που έδω
σαν τα τραπέζια και τα παράθυρα του Εσκόριαλ ή τις πόρ
τες του βασιλικού παλατιού της Μαδρίτης. Η εισβολή, ό
μως, της ζάχαρης, αφάνισε με απανωτές φωτιές τα ομορφώτερα δάση που σκέπαζαν το έδαφος του νησιού. Την ίδια
στιγμή που εξολόθρευε τα δάση-της, η Κούβα γινόταν ο βα
σικός αγοραστής ξύλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκτε
ταμένη καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου, καλλιέργεια καταβροχθιστική, είχε ως συνέπεια όχι μόνο την εξαφάνιση του
δάσους αλλά και, μακροπρόθεσμα, "το θάνατο της τρομα
χτικής γονιμότητας του νησιού". (2) Τα δάση είχαν παραδο
θεί στις φλόγες και η διάβρωση δεν αργούσε να πλήξει το
ανυπεράσπιστο έδαφος. Χιλιάδες ρυάκια ξεράθηκαν. Η από
δοση ανά εκτάριο των ζαχαροφυτειών της Κούβας είναι αυ
τή τη στιγμή τρεις φορές πιο χαμηλή α π' αυτήν του Περού
και τεσσερισήμισι φορές κατώτερη απ'αυτήν της Χαβάης Ο)
1. Δέντρα με γυμνό κορμό, χωρίς κλαδιά, ψηλά και με σκληρό ξύλο,
της Κούβας.
2. Manuel Moreno Fraginals, όπ. π. Μέχρι πριν από λίγο καιρό κυκλο
φορούσαν ακόμη στο pío Σαγκούαοιpalanqueros: "Είναι εφοδια
σμένοι μ' ένα μακρύ καμάκι που έχει σιδερένια άκρη. Εξερευνούν μ’
αυτό την κοίτη του ποταμού ώσπου να συναντήσουν ένα κομμάτι ξύ
λο... Βγάζουν έτσι απ' το βάθος του νερού, μέρα με τη μέρα, τα υπο
λείμματα των δέντρων που είχε κάψει η ζάχαρη. Ζούνε με πτώματα
του δάσους”.
ΐ. Celso Furtado, La economía latinoamericana desde ¡a Con ·
quista ibérica hasta la revolución cubana, Σαντιάγο, 1969,
Μεξικό 1969.
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Η άρδευση και η γονιμοποίηση των εδαφών αποτελούν
πρωταρχικές μέριμνες για την κουβανική επανάσταση.
Πληθαίνουν τα φράγματα κάθε μεγέθους, ποτίζονται οι
αγροί και λιπαίνονται οι φτωχές γαίες.
Η "ζαχαροκρατία " έκανε επίδειξη του δόλιου
πλούτου-της ενώ την ίδια στιγμή απαλλοτρίωνε την ανεξαρτησία
της Κούβας σε μια διακεκριμένη βιομηχανία, της οποίας η
οικονομία παρέμεινε άρρωστη. Ανάμεσα σ ’ αυτούς που ρή
μαξαν τα πιο εύφορα εδάφη βρίσκονταν άνθρωποι ερωτευ
μένοι με τη λεπτή ευρωπαϊκή κουλτούρα, που ήξεραν ν'
αναγνωρίζουν έναν αυθεντικό πίνακα του Μπρέγκελκαι μπο
ρούσαν να τον αγοράσουν. Γυρίζοντας α π ’ τα συχνά ταξίδιατους στο Παρίσι, έφερναν μαζί-τους ετρουσκικά κεραμικά
και ελληνικούς αμφορείς, τάπητες Γκομπλέν και παραβάν
μίνγκ, τοπία και πορτραίτα των πιο ακριβών βρετανών ζω
γράφων. Με έκπληξη ανακάλυψαμέσαστην κουζίναενόςσπι τιού της Αβάνας ένα γιγάντιο χρηματοκιβώτιο με μυστικό
συνδυασμό που χρησιμοποιούσε μια κόμισσα για να φ υλά
γει τα κατσαρολικά-της. Ίσαμε το 1959, δεν κατασκεύαζαν
εργοστάσια, αλλά παλάτια από ζάχαρη : η ζάχαρη ανεβοκα
τέβαζε τις δικτατορίες, έδινε ή αρνιόταν να δώσει δουλειά
στους εργάτες, αποφάσιζε για το ρυθμό του χορού των εκα
τομμυρίων και των έντονων κρίσεων. Η πόλη του Τρινιδάδ
είναι σήμερα ένα λαμπερό πτώμα. Στα 1850, διέθετε παρα
πάνω από σαράντα διυλιστήρια που παρήγαγαν εφτακόσιες
χιλιάδες αρρόμπες(ΐ)ζάχαρη.Οι φτω χο ί χω ρικοί που κα λλι
εργούσαν τον καπνό είχαν οδηγηθεί στη στέρηση από τη βία
κ ι αυτή η περιοχή, που είχε επιδοθεί στην κτηνοτροφία κι
έκανε εξαγωγές στα προ'ιόντα-της, έτρωγε κρέας από εισα
γωγές. Α ποικιακά ανάκτορα είχαν ξεπηδήσει, με τις περί
πλοκες σκιερές καμάρες-τους, με τα ψηλοτάβανα διαμερίσματά-τους,τους πολυέλαιους με το κρύσταλλο να πέφτει
καταρράκτης, με τα περσικά χαλιά-τους, μια βελούδινη σιγή
που τήνε τάραζαν μόνον οι νότες κάποιου μενουέτου, και
σαλόνια με καθρέφτες που αντανακλούσαν την εικόνα κυ
ρίων που φορούσαν περούκες και παπούτσια με αγκράφες.
Α π ' όλα τούτα, δεν απομένει τίποτ’ άλλο παρά η μαρτυρία
των μεγάλων μαρμάρινων και πέτρινων σκελετών, η περη1.Μονάδα μέτρησης που ισχύει στην Κούβα. Ισούται με 11,502 κιλά.
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φόνεια των βουβών καμπαναριών, οι άμαξες που πνίγηκαν
στα αγριόχορτα. Ονομάζουν Τρινιδάδ "την πόλη εκείνου
που υπήρξε", γιατί οι λευκοί κάτοικοί-του που επέζησαν μι
λούν διαρκώς για ένα πρόγονο που διέθετε εκεί, κάποτε,
δύναμη και δόξα. Η κρίση, όμως, του 1857 έριξε τις τιμές
της ζάχαρης κι η πόλη τις ακολούθησε σ ' αυτή τηνπτώση,
για να μην ξανασηκωθεί ποτέ. (1)
Έναν αιώνα αργότερα, όταν οι γκουεριλλέρος της Σιέρρα Μαέστρα κατέκτησαν την εξουσία, η μοίρα της Κούβας
έμενε δεμένη με τη ροή της ζάχαρης. "Ο λαός που εμπιστεύ
εται τη διατροφή-του σ ' ένα και μόνο προϊόν αυτοκτονεί",
είχε προφητέψει ο εθνικός-της ήρωας Χοσέ Μαρτί. Στα
1920, με τη ζάχαρη στην τιμή των είκοσι δύο σεντάβος τη
λίβρα, η Κούβα έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των εξαγωγών
ανά κάτοικο, ξεπερνώντας ακόμη και την Αγγλία, και γνώρι
σε το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της λατινικής Α 
μερικής. Ό μως, το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς, η τιμή της
ζάχαρης έπεσε στα τέσσερα σεντάβος και, στα 1921, ξέσπα
σε η θύελλα της κρίσης: πλείστα όσα ζαχαροκομικά κέντρα
έπεσαν έξω και αγοράστηκαν από βορειο-αμερικάνικα τράστ
ενώ το κραχ έπλητε τις κουβανικές ή ισπανικές τράπεζες,
περιλαμβανόμενης και της εθνικής Τράπεζας. Επιβίωσαν μό
νο τα υποκαταστήματα των τραπεζών που ανήκαν στις Ηνω
μένες Πολιτείες. ( 2 ) Μια τόσο ευάλωτη και τόσο εξαρτημέ
νη οικονομία δεν μπόρεσε να ξεφύγει α π’ την τρομαχτική
επίδραση της κρίσης του 1929 στην Αμερική: η τιμή της
ζάχαρης πολύ πιο κάτω απ' το ένα σεντάβος στα 1932 και,
έπεσε σε τρία χρόνια, το ύψος των εξαγωγών περιορίστηκε
στο τέταρτο της αξίας-της. Ο δείκτης της ανεργίας στην
1. O Moreno Fraginals δικαίως παρατήρησε ότι τα ονόματα των διυλι
στηρίων του XIX αιώνα αντανακλούσαν τις ανόδους και τις πτώσεις
της καμπύλης της ζάχαρης: Esperanza (Προσδοκία), Nueva Espe
ranza (Νέα Προσδοκία),Atrevido (ο Τολμηρός), Casualidad (Τυ
χαίο), Aspirante (ο Δόκιμος), Conquista (Κατάκτηση), Confian
za (Εμπιστοσύνη), El Buen Suceso (Το Ευτυχές Γεγονός), Apuro
(Ανέχεια), Angustia (Αγωνία), Desengaño (Απογοήτευση). Υπήρ
χαν τέσσερα διυλιστήρια που ονομάζονταν, προαγγεληκά, Desenga

ño.
2. Rene Dumont, Cuba,socialisme et développement, Παρίσι,
1964.
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Κούβα "δύσκολα θα μπορούσε να βρεθεί σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα" ( 1 ) Τη συμφορά του 1921 είχε προκαλέσει η
πτώση της τιμής της ζάχαρης στην αγορά των Ηνωμένων
Πολιτειών και, α π' αυτές ακριβώς τις Ηνωμένες Πολιτείες,
δεν άργησε να φθάσει ένα δάνειοπενήντα εκατομμυρίων δολλαρίων. Μαζί με το δάνειο, όμως, κατέφθασε κι ο στρατη
γός Κράουντερ, ο οποίος, με το πρόσχημα ότι θα ελέγχει τη
χρησιμοποίηση των κεφαλαίων, θα κυβερνούσε στην πραγ
ματικότητα τη χώρα. Χάρη στις καλές-του υπηρεσίες, η δι
κτατορία του Ματσάδο εγκαταστάθηκε στην εξουσία το
1924. Ωστόσο, η μεγάλη πίεση της δεκαετίας του 30 ήταν
αυτή που οδήγησε την Κούβα, παράλυτη απ' τη γενική α
περγία, σ ’ αυτό το καθεστώς της φωτιάς και του αίματος.
Ό ,τι συνέβαινε με τις τιμές επαναλαμβανόταν με τον κύ
ριο όγκο των εξαγωγών. Α π ’ το 1948 κι έπειτα, η Κούβα
ξαναβρήκε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να καλύπτει σε
ζάχαρη το ένα τρίτο της αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών,
σε τιμές κατώτερες α π' αυτές που όριζαν οι βορειο-αμερικάνοι παραγωγοί, αλλά ανώτερες και πιο σταθερές α π’ τις
τιμές της παγκόσμιας αγοράς. Ή δη, από το παρελθόν, οι
Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ελαττώσει το φόρο των εισαγω
γών κουβανέζικης ζάχαρης σε αντάλλαγμα ανάλογων προ
νομίων σε εισαγόμενα στην Κούβα βορειο-αμερικάνικα είδη.
Ό λες αυτές οι χ ά ρ ε ς σταθεροποίησαν την εξάρτηση. "Η
χώρα που αγοράζει διατάσσει, η χώρα που πουλά βρίσκεται
στην υπηρεσία-της. Πρέπει να εξισορροπείται το εμπόριο για
να εξασφαλίζεται η ελευθερία. Η χώρα που θέλει να πεθάνει, πουλά σ ’ ένα μονάχα έθνος. Η χώρα που θέλει να ζήσει
πουλά σε πολλές χώρες", είχε πει ο Μαρτί, και ο Τ σ ε Γκεβάρα το επανέλαβε στη διάσκεψη του Ο. Ε. Α. , που έγινε
στα 1961 στην Πούντα ντελ Έστε. Η παραγωγή περιοριζό
ταν αυθαίρετα α π ’ τις ανάγκες της Ουάσινγκτον. Τα πέντε
περίπου εκατομμύρια τόννοι που μαζεύονταν στα 1925
παρέμειναν ο μέσος αριθμητικός όρος των ετών της δεκαε
τίας του 50: ο δικτάτορας Μπατίστα πήρε την εξουσία στα
1952, τη στιγμή της καλύτερης ζ ά φ ρ α (2 )π ο υ είχε ώς τότε
επιτευχθεί, με επτά εκατομμύρια τόννους επιπλέον, έχοντας
ως αποστολή να εμποδίσει την άνοδο της συγκομιδής. Τον

1. Celso Furtado, La economía latin oamericana...,ôn. π.
2. Συγκομιδή του ζαχαροκάλαμου.
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επόμενο χρόνο, η παραγωγή, υπακούοντας στη ζήτηση του
Βορρά, έπεσε στα 4 εκατομμύρια τόννους. (ΐ)

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΗΜΠΟΡ1ΑΣ
Η γεωγραφική εγγύτητα και η εμφάνιση της ζάχαρης α
πό κοκκινογούλια, που παρατηρήθηκε στα εδάφη της Γαλ
λίας και της Γερμανίας στη διάρκεια των ναπολεόντειων πο
λέμων, ανέδειξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον υπ’αριθ
μόν ένα πελάτη για τη ζάχαρη των Αντιλλών. Ή δη, στα
1850, κυριαρχούσαν στο ένα τρίτο του εμπορίου της Κού
βας, της πουλούσαν και της αγόραζαν πιο πολλά απ' όσα η
Ισπανία, μολονότι το νησί υπήρξε αποικία ισπανική, κι η ρι
γωτή σημαία με το αστέρι κυμάτιζε στα μισά και παραπάνω
α π' τα καράβια που ελλιμένιζε εκεί. Ένας ισπανός ταξιδιώ
της ξεχώρισε, στα 1859, στην καρδιά της υπαίθρου, μέσα σε
μικρά χαμένα χωριά, ραπτομηχανές κατασκευασμένες στη
βόρεια Αμερική. ( 2 ) Οι βασικές οδικές αρτηρίες της Αβάνας
λιθοστρώθηκαν με γρανίτη της Βοστόνης.
Στις αρχές του ΧΧου αιώνα, μπορούσε να διαβάσει κα
νείς στο Louisiana Planter: "Ο λόκληρο το νησί της Κού
βας περνά σιγά σιγά στα χέρια αμερικανών πολιτών. Είναι ο
πιο απλός και πιο σίγουρος τρόπος για να πετύχει την προ
σάρτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες". Στη Γερουσία της Βό
ρειας Αμερικής μιλούσαν κιόλας για ένα καινούργιο άστρο
στην αμερικάνικη σημαία. Την ίδια στιγμή, σι Φιλιππίνες και
το Πόρτο Ρίκο έπεφταν κάτω α π ’ την κυριαρχία των Ηνωμέ
νων Πολιτειών. (3) "Μας τα παραχώρησε ο πόλεμος, έλεγε
1. Ο διευθυντής προγραμματισμού της ζάχαρης στο Υπουργείο Γεωρ
γίας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε έπειτα απ' την κουβανέζικη ε
πανάσταση: ”Αφ' ης στιγμής η Κούβα εγκατέλειψε τη σκηνή, δεν υπο
λογίζουμε πλέον στην ασφάλεια της χώρας αυτής, του μεγαλύτερου εξαγωγέα στον κόσμο, μιας και διέθετε πάντοτε αποθέματα για να τρο
φοδοτεί την αγορά-μας, όποτε ήταν αναγκαίο”. (Enrique Ruiz García,
América latina: anatomía de una revolución, Μαδρίτη, 1966).
2. Leland H. Jenks.Nuestra colonia de Cuba, Μπ. Άιρες, 1960.
3. Το Πόρτο Ρίκο, άλλο ζαχαρο-εργοστάσιο, έμεινε αιχμάλωτο. Κατά
την αμερικανική άποψη, οι Πορτορικανοί δεν είναι αρκετά ώριμοι για
να έχουν δική-τους πατρίδα. Αντίθετα, ήταν ώριμοι για να πεθάνουν
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ο πρόεδρος Μακ Κίνλεν. Και με τη βοήθεια του Θεού και
στ' όνομα της προόδου της ανθρωπότητας και του πολιτι
σμού, καθήκον-μας είναι ν ' ανταποκριθούμε σ ' αυτό το με
γάλο έργο". Στα 1902, ο Τομάς Εστράντα Πάλμα χρειάστη
κε ν ' απαρνηθεί τη βορειο-αμερικάνικη υπηκοότητα που
είχε πάρει στην εξορία: τα βορειο-αμερικάνικα στρατεύματα
κατοχής τον έκαναν πρώτο πρόεδρο της Κούβας. Στα
1960, ο πρώην αμερικανός πρέσβυς στην Κούβα, Ερλ Σμιθ,
δήλωσε ενώπιον μιας υπο-επιτροπής της Γερουσίας:"'Ωςτην
άνοδο του Κάστρο στην εξουσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες
είχαν στην Κούβα τέτοια επίδραση, ώστε ο πρεσβευτής-τους
ήταν η δεύτερη προσωπικότητα της χώρας, κι ίσως ακόμη
σημαντικότερη α π ' τον κουβανέζο πρόεδρο".
στο Βιετνάμ στο όνομα μιας πατρίδας που δεν ήταν δική-τους. Ανάλο
γα με τους πληθυσμούς-τους, το’’ελεύθερο συνασπισμένο Κράτος”
του Πόρτο Ρΐκο αριθμούσε περισσότερους μαχητές στη νοτιο-ανατολική Ασία απ' τις υπόλοιπες Ηνωμένες Πολιτείες. Έστελναν για πέντε
χρόνια στις φυλακές της Ατλάντα τους Πορτορικανούς πούνταν εχ
θρικοί απέναντι στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στο Βιετνάμ.
Δεν έφτανε μόνο η υπηρέτηση στο βορειο-αμερικάνικο στρατό, σ’ αυ
τό προστίθενται κι άλλες ταπεινώσεις κληρονομημένες απ' την εισβο
λή του 1898 και ενθαρρυνόμενες από το νόμο (το νόμο του Κογκρέ
σου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου το Πόρτο Ρίκο έχει μια συμβολι
κή αντιπροσώπευση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και πρακτικά χωρίς φω
νή). Το καταστατικό<ου είναι αποικιακό: το Πόρτο Ρίκο είχε, ώς τη
βορειο-αμερικάνικη κατοχή, δικό-του νόμισμα και διατηρούσε ένα αν
θηρό εμπόριο με τις βασικές αγορές. Σήμερα, νόμισμά-του είναιτο δολτ
λάριο, και τα τελωνειακά-του τιμολόγια καταρτίζονταιστην Ουάσινγκτον, όπου αποφασίζεται οτιδήποτε αφορά στο εξωτερικό ή εσωτε
ρικό εμπόριο του νησιού. Το ίδιο ισχύει και για τις εξωτερικές υποθέ
σεις τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, τους μισθούς και τις συνθήκες
δουλειάς. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είν*
αυτό που δικάζει τους Πορτορικανούς. Ο τοπικός στρατός αποτελεί
μέρος του στρατού του Βορρά. Η βιομηχανία και το εμπόριο βρίσκο
νται στα χέρια ιδιωτικών βορειο-αμερικάνικων συμφερόντων. Η απώ
λεια του εθνικού χαρακτήρα γίνεται ολοκληρωτική με τη μετανάστευ
ση: η εξαθλίωση έσπρωξε παραπάνω από ένα εκατομμύριο Πορτορικανούς ν' αναζητήσουν την τύχη-τους στη Νέα Υόρκη, κινδυνεύοντας να
χάσουν εκεί την εθνική-τους ταυτότητα. Αποτελούν ένα υπο-προλεταριάτο που συνωθείται μέσα στις πιο άθλιες συνοικίες.

116

Τη στιγμή της πτώσης του Μπατίστα, η Κούβα πουλούσε
σχεδόν ολόκληρη την παραγωγή-της r.z ζάχαρη στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες. Πέντε χρόνια νωρίτερα, ένας νέος επαναστά
της δικηγόρος δίκαια είχε προφητέψει, μπροστά σ ' εκεί
νους που τον δίκαζαν επειδή επιτέθηκε στο στρατώνα Μονκάδα, ότι η Ιστορία θα τον δικαίωνε. Μες στη γεμάτη παλμό
συνηγορία-του, είχε δηλώσει: "η Κούβα εξακολουθεί να εί
ναι ένα εργοστάσιο παραγωγής πρώτης ύλης. Εξάγει ζάχα
ρη για να εισάγει καραμέλες..." (ΐ) Η Κούβα αγόραζε απ'
τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο τ' αυτοκίνητά-της και τα
μηχανήματά-της, τα χημικά-της προϊόντα, το χαρτί-της και
τα ρούχα-της, αλλά και ρύζι και μαύρα φασόλια, σκόρδα
και κρεμμύδια, λίπη, κρέας και μπαμπάκι. Τα παγωτά έρχο
νταν απ' το Μαϊάμι, το ψ ωμί α π' την Ατλάντα και ορισμένα
πολυτελή γεύματα απ' το Παρίσι. Η χώρα της ζάχαρης έκα
νε εισαγωγή τα μισά σχεδόν από τα φρούτα και τα λαχανικά
που κατανάλωνε, ενώ το ένα τρίτο μόνο του πληθυσμού-της
εργαζόταν σε μόνιμη βάση και ήταν χέροες οι μισές απ' τις
περιοχές των κεντρικών ζαχαρώνων. ( 2 ) Τρία διυλιστήρια
της Βόρειας Αμερικής είχαν στην κατοχή-τους πάνω α π' το
47% των φυτειών και κέρδιζαν σε κάθε συγκομιδή κάπου ε
κατόν ογδόντα εκατομμύριαδολλάρια. Ο πλούτος του υπε
δάφους -ν ίκ ε λ , σίδερο, χαλκός, μαγνήσιο, χρώμιο, τουγκσ τ έ ν ιο - αποτελούσε μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων
των Ηνωμένων Πολιτειών, που οι επιχειρήσεις-τους δεν εκ
μεταλλεύονταν τα ορυχεία παρά μόνον σύμφωνα με τις
ποικίλες απαιτήσεις του στρατού και της βιομηχανίας του
Βορρά. Στα 1958, υπήρχαν στην Κούβα καταγραμμένες πε
ρισσότερες πόρνες από μεταλλωρύχους. (3) Ενάμισι εκα
τομμύριο Κουβανοί ήταν σε μερική ή ολική ανεργία, σύμ
φωνα με τις μελέτες των Seuret και Pino, που αναφέρει ο
Núñez Χιμένεθ.
Η οικονομία της χώρας υπάκουε στο ρυθμό της συγκομι
δής της ζάχαρης. Η αγοραστική δύναμη των κουβανέζικων
εξαγωγών μεταξύ του 1952 και 1956 δεν ξεπερνούσε το επί
πεδο που είχε τριάντα χρόνια νωρίτερα, (4) μολονότι οι συ-

1. FideI Castro, L 'histoire m ’ absoudra, Αβάνα, 1954.
2. A. Núñez Jiménez, Geografía de Cuba, Αβάνα, 1959.
3. René Dumont, on. η.
4. Dudley Seets, Andrés Bianchi, Richard Jolly και Mur Nolff, Cuba,
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ναλλαγματικές ανάγκες υπήρξαν πολύ μεγαλύτερες. Στα
χρόνια της δεκαετίας του 30, όταν η κρίση ενέτεινε την ε
ξάρτηση της κουβανέζικης οικονομίας αντί να συμβάλλει
στην απελευθέρωσή-της, είχαν φτάσει στο σημείο να ξηλώ 
νουν τα προσφάτως εγκατεστημένα εργοστάσια για να τα
πουλήσουν σε ξένες χώρες. Ό ταν θριάμβευσε η επανάστα
ση, την 1η του Γενάρη 1959, η βιομηχανική ανάπτυξη της
Κούβας ήταν αργή και χαμηλή. Παραπάνω απ' το μισό της
παραγωγής συγκεντρώνονταν στην Αβάνα και τα λίγα σύγ
χρονα εργοστάσια διευθύνονταν από τις Ηνωμένες Πολιτεί
ες. Ένας κουβανός οικονομολόγος, o Regino Boti,αναφέ
ρει το παράδειγμα μιας θυγατρικής της Νεστλέ, που παρήγαγε συμπυκνωμένο γάλα στο Μπαγιάμο: "Σε περίπτωση
βλάβης, ο τεχνικός τηλεφωνούσε στο Κοννέκτικατ και τους
έλεγε ότι, στο τμήμα-του, τούτο ή εκείνο το πράγμα δε λει
τουργούσε. Του έδιναν αμέσως οδηγίες για το τί έπρεπε να
κάνει, κι αυτός τις εκτελούσε μηχανικά χωρίς ν' ανησυχεί
για "θεωρίες". Αν δεν πετύχαινε η επιχείρηση, τέσσερις
ώρες αργότερα κατέφθανε ένα αεροπλάνο μεταφέροντας
ένα επιτελείο ειδικών που τα κανόνιζε όλα. Έ πειτα α π’ την
εθνικοποίηση, δεν μπορούσαν πια να τηλεφωνούν για να
ζητήσουν βοήθεια και οι σπάνιοι τεχνικοί που θα μπορούσαν
να επιδιορθώσουν τις δευτερεύουσες βλάβες είχονφύγει".
( 1 ). Η μαρτυρία τούτη φωτίζει τέλεια τις δυσκολίες που
συνάντησε η Επανάσταση μόλις μπήκε στην περιπέτεια να
μεταμορφώσει την αποικία σε πατρίδα.
Η Κούβα είχε κομμένα τα πόδια-της απ' το καταστατικό
εξάρτησης και δεν της ήταν εύκολο να ξαναρχίσει να περπα
τάει με τα δικά-της μέσα. Στα 1958, ο μισός αριθμός των
παιδιών της Κούβας δεν πήγαινε στο σχολείο, αλλά η ά
γνοια ήταν, όπως συχνά κατάγγειλε ο Κάστρο, πολύ πιο με
γάλη και σοβαρή α π' τον αναλφαβητισμό. Η μορφωτική εκ
στρατεία του 1961 κινητοποίησε μια στρατιά νεαρών εθελο
ντών για να διδάξουν σε όλους τους Κουβανούς να γρά
φουν και να διαβάζουν και τα αποτελέσματα άφησαν έκπλη
κτο τον κόσμο: σύμφωνα με το διεθνές μορφωτικό Γραφείο
της Ουνέσκο, η Κούβα αυτή τη στιγμή αριθμεί το χαμηλότε-

theEconomic and Social Revolution, Βόρεια Καρολίνα, 1964.
/. K. S. Karol, Les guérilleros au pouvoir. L' itinéraire politi
que de la révolution cubaine, Παρίσι, 1970.
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ρο ποσοστό αναλφάβητων, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει τον
υψηλότερο αριθμό σπουδάζοντος πληθυσμού, σπουδές
δημοτικού και γυμνασίου, ολόκληρης της Λατινικής Αμε
ρικής. Βέβαια, η καταραμένη κληρονομιά της αμάθειας
δεν ξεπερνιέται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, ούτε μέσα
σε λίγα χρόνια. Η έλλειψη επαρκών τεχνικών στελεχών,
η αδυναμία της διοίκησης και η αποδιοργάνωση του συ
στήματος παραγωγής, ο γραφειοκρατικός φόβος της δημι
ουργικής φαντασίας και της ελευθερίας αποφάσεων, ε
ξακολουθούν να στήνουν εμπόδια στην εξέλιξη του σοσια
λισμού. Μολαταύτα, παρά το δίχτυ ανικανότητας και
ανημπόριας που έφτιαξαν τεσσερισήμισι αιώνες καταπι
εστικής ιστορίας, η Κούβα ξαναγεννιέται με ενθουσιασμό
που δε μειώνεται: μετρά τις δ υνά μ ε ις-τη ς, με χαρά και
έξαρση, απέναντι στα εμπόδια.

Η ΖΑΧΑΡΗ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Ο
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
"Τ ί αξίζει καλύτερα;" αναρωτιόταν ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ,
στην Κούβα, το 1960, "να χτίζεις πάνω στη ζάχαρη ή να
χτίζεις πάνω στην άμμο;"
Πάνω στην προκυμαία του λιμανιού του Γκουαγιαμπάλ,
που εξάγει τη ζάχαρη χύμα οι πελεκάνοι πετούν πάνω από
ένα γιγάντιο υπόστεγο. Μπαίνω και αντικρύζω, κατάπλη
κτος, μια χρυσή πυραμίδα από ζάχαρη. Μόλις ανοίγουν οι
κάτω χτυπητήρες για να φέρουν τα σ καφίδια το φόρτωμα
προς τα πλοία, νέοι χρυσοί καταρράχτες, καταρράχτες από
ζάχαρη, που φτάνουν απ'τους μύλους του διυλιστήριου,
πέφτουν από το στόμιο του στέγαστρου. Η διαφάνεια του
ήλιου φιλτράρεται και τους κάνει ν'αστράφτουν. Τούτο το
ζεστό βουνό που αγγίζω και το βλέμμα-μου δεν κατορ
θώνει ν'α γκαλιάσει ολόκληρο, αξίζει κάπου τέσσερα εκα
τομμύρια δολλάρια. Συλλογίζομαι ότι το θέαμα τούτο
συνοψίζει την ευφορία και το δράμα αυτής της συγκομιδής-ρεκόρ του 1970 που ήθελε να φτάσει, χωρίς να το κα
τορθώσει, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια, στα δέκα
εκατομμύρια τόννους. Με τη ζάχαρη αναβιώνει κάτω α π'
τα μάτια-μου μια πολύ πιο μεγάλη ιστορία. Ξαναβλέπω το
βασίλειο της Francisco Sugar Co., την επιχείρηση του 'Αλ-
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λεν Ντάλλες, όπου πέρασα μια εβδομάδα ακούγοντας
τις αφηγήσεις του παρελθόντος παραστεκόμενος στη γέννη
ση του μέλλοντος: η Ζοζεφίνα, κόρη του Caridad Rodri
guez, κάνει μάθημα σε μια τάξη που ήταν η φυλακή του
στρατώνα, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου ο πατέρας-της
φυλακίστηκε και βασανίστηκε πριν πεθάνει. Ο Αντόνιο
Μπαστίδας, ο γερο-νέγρος των εβδομήντα χρονών, ένα
ωραίο πρωί εκείνης της χρονιάς, κρεμάστηκε με τα δυοτου χέρια απ'τη λαβή της σειρήνας - γιατί το διυλιστήριο
είχε ξεπεράσει τις προβλέψεις - και φώναξε: "Θεέ-μου,
αυτό ήταν! Θεέ-μου, τα καταφέραμε!", χωρίς κανείς να
μπορεί ν'αποσπάσει απ'τη σειρήνα τις σφιγμένες γροθιέςτου: η σειρήνα που είχε ξυπνήσει το χωριό θα ξυπνούσε
κ ι ολόκληρη την Κούβα. Μου μιλάνε για παλιές υποθέ
σεις εξώσεων, μεθυσιού, δολοφονιών, για την πείνα και
για τα παράξενα επαγγέλματα που γεννούσε η αναγκαστική,
πάνω απ'το μισό χρόνο, ανεργία: το επάγγελμα, ας πούμε,
του κυνηγού γρύλων μέσα στα φυτώρια. Η δυστυχία
είχε πρησμένη κοιλιά. Το ξέρουμε, τώρα, δεν είναι μάταια
νεκροί οι νεκροί: ο Αμάνθιο Ροδρίγες, λόγου χάρη, που
έγινε κόσκινο απ'τις σφαίρες των απεργοσπαστών σε μια
συνέλευση. Όταν ήρθαν οι σύντροφοί-του να τον βάλουν
στο φέρετρο, ανακάλυψαν ότι δεν είχε σώβρακο ούτε κάλ
τσες για το τελευταίο-του ταξίδι. Ή , ακόμα, ο Πέδρο Πλάζα, είκοσι χρονών, που πιάστηκε και οδήγησε το καμιόνι με
τους στρατιώτες ώς τα φουρνέλα που είχε τοποθετήσει ο
ίδιος και ανατινάχτηκε μαζί-τους. Και τόσοι άλλοι, κι εκεί
και αλλού: "Εδώ, οι οικογένειες αγαπούν πολύ τους μάρτυ
ρες, μου είπε ένας γέρος εργάτης των φυτειών. Αλλά με
τά το θάνατό-τους. Ίσαμε τότε, απλώς τους θρηνούν".
Δεν είναι τυχαίο που ο Φιντέλ Κάστρο στρατολόγησε τα
τρία τέταρτα των ανταρτών-του ανάμεσα στους χωρικούς
και τους άντρες που δούλευαν στη ζάχαρη, κι ούτε τυχαίο
είναι το ότι η επαρχία Οριέντε υπήρξε η καλύτερη περιοχή
παραγωγής σε ζάχαρη και, ταυτόχρονα, σε εξεγέρσεις.
Μετά από τόση πίκρα συσσωρευμένη, και μετά α π’ τη
θρυλική συγκομιδή του 1961, η επανάσταση διάλεξε να εκ
δικηθεί τη ζάχαρη. Η ζάχαρη ήταν η ζωντανή μνήμη της
ταπείνωσης. Ή ταν τάχα και πεπρωμένο; Έγινε άραγε πιο
μετά τιμωρία; Μπορεί άραγε να γίνει σήμερα ένα εφαλτή
ριο, ο καταπέλτης της οικονομικής ανάπτυξης; Η επανάστα
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ση, μέσα σε μια δικαιολογημένη ορμή ανυπομονησίας,
κατάστρεψε πάρα πολλές φυτείες και θέλησε απ'τη μια
μέρα στην άλλη να μεταβάλει την αγροτική παραγωγή:
δεν έπεσε στο συνηθισμένο λάθος να κατανείμει τα λατιφούντια σε μικρές, μη-παραγωγικές, περιουσίες, αλλά κά
θε τομέας, σοσιαλιστικοποιημένος, αφοσιώθηκε σε καλ
λιέργειες τελείως διαφορετικές. Έπρεπε να κάνει εισαγω
γές σε μεγάλη κλίμακα για την εκβιομηχάνιση της χώρας,
να αυξήσει τη γεωργική παραγωγή και να ικανοποιήσει
τις πλείστες καταναλωτικές απαιτήσεις, που είχε επιτείνει
σε τεράστιο βαθμό η επανάσταση με την ανακατανομή του
πλούτου. Και, χωρίς τις μεγάλες ποσότητες συγκομιδής
του ζαχαροκάλαμου, πώς να προμηθευτούν τους αναγκαί
ους συναλλαγματικούς πόρους για τις εισαγωγές αυτές;
Η ανάπτυξη των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, κυρίως του
νίκελ, απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, που βρίσκονται στο
δρόμο της πραγματοποίησης. Η αλιεία έχει γίνει οχτώ
φορές πιο σημαντική χάρη στην ανάπτυξη, μετά από γιγάντια προσπάθεια, του στόλου. Καταστρώνονται φιλόδοξα
σχέδια παραγωγής δημητριακών, αλλά τα χρόνια που χω 
ρίζουν τη σπορά απ'τη συγκομιδή επιβάλλουν υπομονή. Η
επανάσταση, λοιπόν, ανακάλυψε ότι είχε μπερδέψει το μα
χαίρι με το δολοφόνο. Η ζάχαρη, παράγοντας υπανάπτυ
ξης στο παρελθόν, θα μεταμορφωνόταν σε όργανο ανά
πτυξης. Δεν υπήρχε άλλο φάρμακο παρά να χρησιμο
ποιήσει τους καρπούς της μονοκαλλιέργειας και της εξάρ
τησης, που γεννήθηκαν από την ενσωμάτωση της Κούβας
στην παγκόσμια αγορά, για να συντρίψει ακριβώς τη μονο
καλλιέργεια και την εξάρτηση. Επειδή τα εισοδήματα που
παρέχει η ζάχαρη δε χρησιμεύουν πια για να σταθεροποι
ούνται οι δομές της υποταγής.( 1) Το οικονομικό πλεό1. Η σταθερή τιμή της ζάχαρης, εγγυημένη απ'τις σοσιαλιστικές
χώρες, έπαιξε ρόλο αποφασιστικό. Επίσης, ο τερματισμός του απο
κλεισμού που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες: η εντατικοποίηση των
εμπορικών ανταλλαγών με τις χώρες της δυτικής Ευρώπης τον
εξουδετέρωσε εντελώς. Το ένα τρίτο των κουβανικών εξαγωγο>ν
αποφέρει δολλάρια, δηλαδή ανταλλάξιμα είδη. Το υπόλοιπο χρησι
μοποιείται στις ανταλλαγές με τη Σοβιετική Ένωση. Το τελευταίο
τούτο σύστημα εμπεριέχει κάποιες δυσκολίες: οι σοβιετικές τουρ
μπίνες για τα θερμο-ηλεκτρικά κέντρα είναι εξαίρετης ποιότητας,
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νασμα που αφήνει επιτρέπει την ανάπτυξη βασικών βιομη
χανιών, την αξιοποίηση όλων των χέρσων, ώς τώρα, εδα
φών, και τη χρησιμοποίηση όλων των εργατών. Οι εισα
γωγές μηχανών και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αυξή
θηκαν σε 40% απ'το 1958. Ό ταν ανατράπηκε η δικτατο
ρία του Μπατίστα, υπήρχαν στην Κούβα πέντε χιλιάδες
τρακτέρ και σήμερα υπάρχουν πενήντα χιλιάδες, μόλο που,
πολύ συχνά είν'α λήθεια, υφίστανται τις συνέπειες σοβα
ρών οργανωτικών λαθών. Από τρακόσιες χιλιάδες αυτο
κίνητα της εποχής, μοντέλα πολυτελείας κατά μεγάλο μέ
ρος, δεν απομένουν πια παρά ελάχιστα μόνο δείγματα
αντάξια για το μουσείο των σιδερικών. Η βιομηχανία τσι
μέντου και τα ηλεκτροπαραγωγικά κέντρα αναπτύχθηκαν
εκπληκτικά. Τα εργοστάσια χημικών προϊόντων που έ
φτιαξε η επανάσταση επέτρεψαν τη χρησιμοποίηση πέντε
φορές περισσότερου λιπάσματος απ'ό,τιστα 1958. Τα φράγ
ματα, που κατασκευάστηκαν π ¿νω σ'ολόκληρη την επι
κράτεια, συγκροτούν μια ποσότητα νερού εβδομήντα
τρεις φορές ανώτερη απ'αυτήν της ίδιας χρονιάς του
1958 ( 1) και οι αρδευόμενες επιφάνειες πληθαίνουν με
ραγδαίο ρυθμό. Νέοι δρόμοι κατάργησαν την απομόνωση
όπου φαινόταν νά'ναι οριστικά καταδικασμένες πάρα
πολλές περιοχές. Για ν ’αυξήσουν την ισχνή παραγωγή
γάλακτος του ινδικού βοδιού, έκαναν εισαγωγή ταύρων
Χολστάιν. Χάρη σ'αυτούς, και στην τεχνητή γονιμοποί
ηση, οχτακόσιες χιλιάδες αγελάδες γεννήθηκαν στο νησί.
Νέες επινοήσεις, κουβανικές κατά μεγάλο μέρος, επέ
τρεψαν σημαντικές προόδους στη μηχανική κοπή του ζα
χαροκάλαμου και στη μηχανοποιημένη καλλιέργειά-του,
μα είναι ακόμη ανεπαρκής. Μια νέα οργάνωση της εργα
σίας καταστρώνεται, όχι χωρίς δυσκολίες, για ν'αντικατα
στήσει το παλιό σύστημα που διαταράχτηκε απ'τις αλλα
γές τις οποίες επέφερε η επανάσταση. Οι επαγγελματίες
όπως και όλα τα βαριά εξαρτήματα που παράγοντα» απ'τη Σοβιετική
Ένωση, μα δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τα καταναλωτικά
είδη της ελαφράς ή μεσαίας βιομηχανίας.
1. Διακοίνωση της Κούβας στην XI περιφερειακή Συνδιάσκεψη του
F.A.O. (Food and Agriculture Organization, Ρώμη. Οργάνωση για
τη διατροφή και τη Γεωργία), στο Presse latine, της 13 Οκτώβρη 1970.
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macheteros, οι κατάδικοι της ζάχαρης, είν'ένα είδος που
έχει εξαφανισθεί στην Κούβα: η επανάσταση τους έδωσε
την ελευθερία να διαλέξουν άλλα επαγγέλματα, λιγάτερο
εξαντλητικά, και τα παιδιά-τους έχουν στο εξής τη δυνα
τότητα να κερδίζουν υποτροφίες για να σπουδάζουν στις
πόλεις. Η απελευθέρωση των κατάδικων του ζαχαροκά
λαμου είχε σαν αναπόφευκτη συνέπεια ν'ανατραπεί σοβαρά
η οικονομία του νησιού. Στα 1970, η Κούβα αναγκάστηκε
να χρησιμοποιήσει για τη συγκομιδή την τριπλάσια πο
σότητα εργατικών χεριών, επί το πλείστον εθελοντές,
στρατιώτες, εργάτες από άλλους τομείς, πράγμα που
απογύμνωσε τις άλλες γεωργικές επιδόσεις και μείωσε
το ρυθμό παραγωγής στα εργοστάσια. Πρέπει ακόμη να
λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι, σε μια σοσιαλιστική κοινω
νία, τελείως διαφορετικά απ'ό,τι στην καπιταλιστική κοινω
νία, οι εργάτες δεν κινούνται α·(ό το φόβο της ανεργίας
ή απ'τη ζήλεια. Ά λ λ α κίνητρα τρέπει να δρουν: η αλλη
λεγγύη, η συλλογική ευθύνη, η συνειδητοποίηση των καθη
κόντων και των δικαιωμάτων που οδηγούν τον άνθρωπο
πέρα από τον εγωισμό. Και η συνείδηση ενός ολόκληρου
λαού δε διαφοροποιείται απ'τη μια στιγμή στην άλλη.
Σύμφωνα με τα λόγια του Φιντέλ Κάστρο, όταν η επανάστα
ση πήρε την εξουσία, οι περισσότεροι Κουβανοί δεν ήταν
καν αντι-ιμπεριαλιστές.
Οι Κουβανοί επικύρωσαν την επανάστασή-τους, όσο οι
προκλήσεις και οι αποκρούσεις διαδέχονταν η μια την
άλλη, τα χτυπήματα και τα αντιχτυπήματα μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας, κι ενώ οι υποσχέσεις για kc νωνική
δικαιοσύνη της επανάστασης γίνονταν χειροπιαστά επιτεύγ
ματα. Έφτιαξαν εκατόν εβδομήντα νοσοκομεία κι άλλες
τόσες πολυκλινικές, και το Κράτος πρόσφερε δωρεάν
ιατρική περίθαλψη. Ο αριθμός των σπουδαστών σ'όλους
τους κλάδους τριπλασιάστηκε και η παιδεία παρέχεται κι
αυτή δωρεάν. Πάνω από τρακόσιες χιλιάδες παιδιά και νέοι
απολαμβάνουν το ευεργέτημα των υποτροφιών, και τα
οικοτροφεία, όπως και τα βρεφοκομεία, πολλαπλασιάζονται. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν πληρώνει
ενοίκιο, το δε νερό, το ηλεκτρικό, το τηλέφωνο, οι κηδείες,
παρέχονται δωρεάν, όπως και οι αθλητικές συγκεντρώσεις.
Μέσα σε λίγα χρόνια, οι δαπάνες για τις κοινωνικές υπη
ρεσίες πενταπλασιάστηκαν. Αυτή τη στιγμή, όμως, που όλος
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ο κόσμος πηγαίνει στο σχολείο και φοράει παπούτσια, οι
ανάγκες πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο ενώ
η παραγωγή δεν μπορεί ν αυξηθεί παρα μόνο με αριθμητι
κή πρόοδο. Η πίεση της κατανάλωσης, την οποία στο εξής
απολαμβάνουν όλοι κι όχι μονάχα μερικοί, υποχρεώνει κι
αυτή την Κούβα να αυξήσει τις εξαγωγές-της και η ζάχαρη
παραμένει η κολύτερη πηγή οικονομικών πόρων.
Είναι αλήθεια ότι η επανασταση περνάει δύσκολες οτιγμές, μια μεταβατική περίοδο θυσιών. Οι ίδιοι οι Κουβανοί
βεβαίωσαν ότι ο σοσιαλισμός χτιζόταν με σφιγμένα ία δό
ντια κι ότι η επανάσταση δεν ήταν περίπατος. Τς> μέλλον δε
θα υπήρχε αν έφτανε ως δώρο. Μερικό προϊόντα λείπουν,
είναι βέβαιο: στα 1970 (ΐ), υπάρχει έλλειψη ρούχων, φρού
των και ψυγείων. Οι ουρές, πολύ συχνές, δεν είναι μόνον
αποτέλεσμα της αποδιοργάνωσης της διανομής. Η βασική
αιτία της σπανιότητας των προϊόντων είναι ο αυξημένος
αριθμός των καταναλωτών: τώρα η χώρα ανήκει αε όλους.
Πρόκειται για μια έλλειψη που προκαλείται από συνθήκες
ακριβώς αντίθετες προς αυτές που οδηγούν στην πείνα τις
άλλες χώρες της λατινικής Αμερικής.
Η εθνική άμυνα παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα. Η επανα
σταση είναι αναγκασμένη να κοιμάται με τα μάτια ανοιχτά,
πράγμα που, οικονομικά μιλώντας, της έρχεται πολύ ακρι
βά. Τούτη η κυνηγημένη επανάσταση, που χρειάστηκε
να υπομείνει ατέλειωτες επιδρομές και σαμποτάζ, δεν υπο
κύπτει: είναι μια πρωτότυπη δικτατορία, που προστατεύε
ται από τον ένοπλο λαό-της. Οι εξοβελισμένοι σφετεριστές
του νησιού δεν εννοούν να το βάλουν κάτω και να παρα
δεχτούν την ήττα-τους. Τον Απρίλη του 1961, η ταξιαρχία
που έκανε απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων δεν ήταν
συγκροτημένη μοναχά από παλιούς στρατιωτικούς ή αστυ
νόμους του Μπατίστα, μα κι από πρώην μεγαλοκτηματίες
που είχαν στην κατοχή-τους πάνω από τρακόσιες εβδομήντα
χιλιάδες εκτάρια γης, από πρώην ιδιοκτήτες δέκα χ ιλιά 
δων κτηρίων, εβδομήντα εργοστασίων, δέκα ζαχαροκομικών κέντρων, τριών τραπεζών, πέντε ορυχείων και δώδεκα
καμπαρέ. Ο δικτάτορας της Γουατεμάλας, Miguel
Ydigoras,
παραχώρησε εόάφη εκπαίδευσης σ'αυτούς που θα έκαναν
την απόβαση έναντι ορισμένων υποσχέσεων που του έδω1. Χρονολογία όπου γράφτηκαν οι σελίδες αυτές.
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σαν οι Βορειο-Αμερικάνοι, όπωι; ομολόγησε αργότερα ο
ίδιος: χρήματα που δεν του δόθηκαν ποτέ και αύξηση του
όγκου της γουατεμαλέζικης ζάχαρης στην αγορά των
Ηνωμένων Πολιτειών.
Στα 1965, ένα άλλο ζαχαρο-παραγωγό έθνος, η Δ ομι
νικανή Δημοκρατία, κατακλύστηκε από σαράντα περίπου
χιλιάδες πλοία για να "εγκατασταθούν για αόριστο χρονι
κό διάστημα στη χώρα απ'την επικρατούσα σύγχυση",
όπως δήλωσε ο αρχηγός-τους, στρατηγός Μπρους Πάλμερ. Η αγανάκτηση μπροστά στην κάθετη πτώση των πωλήσεων της ζάχαρης ήταν απ'τις αιτίες της λαϊκής έκρη
ξης. Ο λαός ξεσηκώθηκε ενάντια στη στρατιωτική δικτατο
ρία. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν άργησαν ν'αποκαταστήσουν την τάξη. Τέσσερις χιλιάδες νεκροί έπεσαν στις
μάχες που έδωσαν οι πατριώτες σώμα με σώμα σε μια πολιορκημένη συνοικία της πόλης του Ά γ ιο υ Δομίνικου,
κλεισμένη ανάμεσα στην Οζάμα και τη θάλασσα. (1) Η
Οργάνωση των αμερικανικών Κρατών — που έχει μνήμη
γαϊδάρου επειδή ποτέ δεν ξεχνά σε ποιό λιβάδι βόσκει ευλόγησε την εισβολή και την ενίσχυσε με νέες δυνάμεις.
Έπρεπε ν'αφανιστεί το σπέρμα μιας δεύτερης Κούβας.
1. Ο Έλσγουερθ Μπάνκερ, πρόεδρος της National Sugar Refining
Co., ήταν ο ειδικός απεσταλμένος τον Λύντον Τζόνσον στη Δομι
νικανή Δημοκρατία μετά την επέμβαση. Τα συμφέροντα της Natio
nal Sugar στη μικρή τούτη χώρα διασώθηκαν κάτυι απ’το άγρυπνο
βλέμμα του Μπάνκερ: τα στρατεύματα κατοχής αποσύρθηκαν αφή
νοντας στην εξουσία, έπειτα από δημοκρατικότατες εκλογές, τον
Χοακίν Μπαλαγκέρ, που υπήρξε το δεξί χέρι του Τρουχίλο σ'όλη
τη διάρκεια της φρικιαστικής δικτατορίας-του. Ο πληθυσμός του
Σαιν-Ντομίνγκ είχε πολεμήσει μέσα στους δρόμους και στις ταράτσες
των σπιτών, με ξύλα, πέτρες και τουφέκια ενάντια στα τανκς, τα
μπαζούκας και τα ελικόπτερα των ξένων δυνάμεων, διεκδικώντας
την επιστροφή στην εξουσία του συνταγματικά εκλεγμένου προέδρου.
Χουάν Μπος, που είχε ανατραπεί μ’ένα στρατιωτικό πραξικόπημα.
Η χλευαστική ιστορία παίζει με τις προφητείες. Τη μέρα όπου ο
Χουάν Μπος εγκαινίαζε τη βραχύβια προεδρία-του, μετά τριάντα
χρόνια τυραννίας του Τρουχίλο, ο Λύντον Τζόνσον, αντιπρόεδρος
τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, παρέδωσε στον Άγιο Δομίνικο
το επίσημο δώρο της κυβέρνησής-του: ήταν ένα νοσοκομειακό αυ
τοκίνητο.
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Η ΘΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ ΕΠΕΤΡΕΦΕ ΝΑ ΔΟΥΝ
ΤΟ ΦΩΣ Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΒΑΤΤ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
Η υπανάπτυξη, έλεγε ο Τ σ ε Γκεβάρα, είν'ένας νάνος με
πελώριο κεφάλι και μ'ολοστρόγγυλη κοιλιά: τα ισχνά
πόδια-του και τα κοντά χέρια-του δεν εναρμονίζονται με το
υπόλοιπο κορμί-του. Η Αβάνα άστραφτε, οι κάντιλλακ
βοούσαν μες στις πολυτελείς λεωφόρους-της και μέσα στο
μεγαλύτερο καμπαρέ του κόσμου οι ομορφότερες βεντέ
τες λικνίζονταν στο ρθυμό των τραγουδιών του Lecuoaa.
Ταυτόχρονα, στην κουβανέζικη ύπαιθρο, ένας μόνον αγροτοεργάτης στους δέκα μπορούσε να πιει γάλα, μόλις το 4%
του πληθυσμού έτρωγε κρέας και, σύμφωνα με το Εθνικό
Συμβούλιο της Οικονομίας, τα τρία πέμπτα των εργατών
αμοίβοντσν με μισθούς τρεις ή τέσσερις φορές κατώτερους
από το κόστος ζωής.
Η ζάχαρη δε δημιούργησε παρά νάνους. Γέννησε επίσης
και γίγαντες ή, τουλάχιστον, συνέβαλε στην αύξησή-τους
σε μεγάλο βαθμό. Η ζάχαρη της τροπικής λατινικής Αμε
ρικής συνέβαλε τεράστια στη συσσώρευση κεφαλαίων που
επέτρεψαν τη βιομηχανική ανάπτυξη της Αγγλίας, της Γαλ
λίας, της Ολλανδίας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αντίθετα, σακάτεψε την οικονομία της βορειο-ανατολικής
Βραζιλίας και των Αντιλλών και αποφάσισε την ιστορική
καταστροφή της Αφρικής. Το εμπορικό τρίγωνο μεταξύ
Ευρώπης, Α φρικής και Αμερικής είχε ως κίνητρο το εμπό
ριο των σκλάβων που προορίζονταν για τις ζαχαροφυτείες.
"Η ιστορία μερικών κρυστάλλων ζάχαρης είναι ολόκληρη
ένα μάθημα πολιτικής οικονομίας, πολιτικής αλλά καί
ηθικής" έλεγε ο Auguste Cochin.
Οι φυλές της δυτικής Αφρικής περνούσαν τον καιρότους πολεμώντας μεταξύ-τους για ν'αυξήσουν, με τους
αιχμάλωτους του πολέμου, τα αποθέματά-τους σε σκλά
βους. Ανήκαν στα αποικιακά εδάφη της Πορτογαλίας, αλλά
οι Πορτογάλοι δε διέθεταν ούτε πλοία ούτε βιομηχανικά
είδη να προσφέρουν την εποχή όπου άνθιζε το εμπόριο
των Μαύρων και μεταμορφώθηκαν σε απλούς μεσίτες
ανάμεσα στους δουλέμπορους άλλων δυνάμεων και στους
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αφρικανούς βασιλίσκους. Η Αγγλία, στο μέτρο των αναγκών-της, υπήρξε ο μεγάλος πρωταθλητής της αγοράς και
της πώλησης ανθρώπινης σάρκας. Οι Ολλανδοί είχαν,
βέβαια, μια πιο μακρόχρονη παράδοση σ'αυτού του είδους
το εμπόριο, επειδή ο Κάρολος ο Πέμπτος τους είχε παρα
χωρήσει το μονοπώλιο της μεταφοράς Μαύρων προς την
Αμερική προτού η Α γγλία αποκτήσει το δικαίωμα να ει
σάγει σκλάβους στις ξένες αποικίες. Στη Γαλλία, ο Λου
δοβίκος X IV , ο Βασιλιάς-Ήλιος, μοιραζόταν με το βα
σιλιά της Ισπανίας το ήμισυ των οικονομικών πόρων της
Εταιρίας της Γουινέας, που ιδρύθηκε στα 1701 για να με
ταφέρει τους σκλάβους στην Αμερική. Κι ο υπουργόςτου Κολμπέρ, δημιουργός της εθνικής εκβιομηχάνισης,
είχε λόγους να βεβαιώνει ότι το δουλεμπόριο των νέγρων
ήταν το μόνο κατάλληλο "να προωθήσει αλματωδώς το
εθνικό εμπορικό ναυτικό".(ΐ)
Ο Ά ντα μ Σμιθ έλεγε ότι η ανακάλυψη της Αμερικής
είχε "ανυψώσει το κερδοσκοπικό σύστημα σ'ένα βαθμό
μεγαλείου και δόξας όπου δεν είχε φτάσει ποτέ προη
γουμένως".
Κατά την άποψη του Sergio Bagú, ο τρομαχτικότερος μη
χανισμός συσσώρευσης του ευρωπαϊκού κερδοσκοπικού
κεφαλαίου υπήρξε η αμερικάνικη δουλεία. Με τη σειρά-του
το κεφάλαιο έγινε "ο ακρογωνιαίος λίθος όπου οικοδομήθηκε το γιγάντιο βιομηχανικό κεφάλαιο της σύγχρονης
εποχής". (2)
Η ανάσταση της ελληνο-ρωμαϊκής σκλαβιάς
του Νέου Κόσμου είχε θαυμαστά αποτελέσματα: πολλα
πλασίασε τα καράβια, τα εργοστάσια, τους σιδηρόδρομους
και τις τράπεζες ξένων χωρών αρχικά για κακή μοίρα των
σκλάβων που διέσχιζαν τον Ατλαντικό. Ανάμεσα στις αρχές
του XVI αιώνα και στα τέλη του X IX αιώνα, πολλά εκα
τομμύρια Αφρικανών - δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα — πέρασαν τον Ωκεανό. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι υπήρξαν πολύ
περισσότεροι απ τούς λευκούς ευρωπαίους μετανάστες και
ακόμη ότι, βέβαια, πολύ λιγότεροι επέζησαν. Από το Πότομακ ώς το Ρίο ντε λα Πλάτα, οι σκλάβοι ήταν αυτοί που
έχτισαν τα σπίτια των αφεντικών-τους, αποψίλωσαν τα
εδάφη, έκοψαν και άλεσαν το ζαχαροκάλαμο, φύτεψαν
1. L. Capitón και Henry Lorin, όπ. π.
2. Sergio Bagú, όπ. π.
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μπαμπάκι, καλλιέργησαν κακάο, μάζεψαν τον καφέ και το
κακάο, και εξερεύνησαν τις κοίτες των ποταμών ψάχνο
ντας για χρυσάφι. Πόσες άραγε Χιροσίμα αντιπροσω
πεύουν αυτές οι απανωτές εξολοθρεύσεις; Ένας Ά γ γλο ς
άποικος, ιδιοκτήτης φυτείας στη Τζαμάικα, βεβαίωνε:
"Είναι πιο εύκολο ν'αγοράζεις Μαύρους παρά να τους
τρέφεις". O Caio Prado υπολογίζει ότι, ώς τις αρχές του
X IX αιώνα, πέντε με έξι εκατομμύρια Αφρικανών έφτασαν
στη Βραζιλία. Η Κούβα ήτανε τότε μια αγορά σκλάβων το
ίδιο σημαντική όσο ήταν προηγουμένως ολόκληρο το
δυτικό ημισφαίριο (1).
Στα 1562, ο κυβερνήτης Τζον Χόουκινς είχε απολύσει
τρακόσιους Μαύρους που είχαν μεταφερθεί με λαθρεμπό
ριο στην πορτογαλική Γουινέα. Φρύαξε η βασίλισσα Ελι
σάβετ: "Εκδίκηση!- Το πράγμα ζητά σκληρή εκδίκηση!",
κραύγασε. Ο Χόουκινς, όμως, της είπε ότι, σ'αντάλλαγμα
των σκλάβων, είχε αποκτήσει ένα φορτίο ζάχαρη καιδέρ ματα, μαργαριτάρια και πιπερόριζα. Η βασίλισσα συγχώρεσε
τον πειρατή και έγινε εμπορικός συνεταίρος-του. Έναν
αιώνα αργότερα, ο δούκας του Γιόρκ αποτύπωνε με κόκκινο
σίδερο τα αρχικά-του DY πάνω στον αριστερό γλουτό
ή το στήθος τριών χιλιάδων Μαύρων τους οποίους μετέφε
ρε κάθε χρόνο στα "νησιά της ζάχαρης" η επιχείρησή-του.
Η Real Compañía Africana, την οποία ο Κάρολος o II
είχε συμπεριλάβει ανάμεσα στους μετόχους-του, πρόσφερε
300% μερίσματα. Ωστόσο, σε αριθμό εβδομήνταχιλιάδων
σκλάβων που φόρτωσε μεταξύ του 1680 και 1688, μόνο
σαράντα έξι χιλιάδες επέζησαν του ταξιδιού. Αναρίθμητοι
Αφρικανοί πέθαιναν στη μεταφορά, θύματα επιδημιών ή
υποσιτισμού. Ορισμένοι αυτοκτονούσαν αρνούμενοι να φάνε,
άλλοι κρεμιόντουσαν από τις αλυσίδες-τους ή έπεφταν στη
θάλασσα, όπου αφθονούσαν οι καρχαρίες. Αργά, αλλά στα
θερά, η Α γγλία αφαιρούσε α π ’ την Ολλανδία την ηγεμονία
του δουλεμπορίου των Μαύρων. Η South Sea Company υ
πήρξε ο κύριος επικαρπωτής του "δικαιώματος προμή
θειας" που παραχώρησε η Ισπανία στους Ά γ γλους , και
ενδιαφέρθηκαν γ ι’αυτήν οι πιο εξέχουσες προσωπικότητες
της βρετανικής πολιτικής και της βρετανικής οικονομίας.
1. Daniel P. Mannix και Μ. Cowley, Historia de la trata de los
negros, Μαδρίτη, 1962.
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Ένας καλόγερος υποχρεώνει μια Ινδιάνα να υφάνει. (Χρονικό της Πόμα ντε Αγιάλα (Α ρ χ εία S n a r k )

Σύλληψη του Ίνκα Αταχουάλπα απ' τον Πιξάρρο. (Σ υ λ λ ο γ ή R ogerV io llet)

Ουζμάλ (Μεξικό). (Φωτ. R en e B u rri/ M ognuffi)

Δουλειά και εκμετάλλευση των Ινδιάνων στο Μεξικό. (Λ επ το μ έρ εια
μ ια ς τ ο ιχ ο γ ρ α φ ία ς του D. de R iv e r a / Α ρ χ εία S n a r k )

Πάνω: Πώληση σκλάβων σ' ένα μαγαζί της Βραζιλίας. (Α ρ χ εία
Sn ark)

Μεταλλείο αργύρου στο Ποτοζί. (Α ρ χ εία S n a r k )

Χαμάλης σ’ ένα δρόμο της Λα Πας (Βολιβία) (Φ ω τ. D ann y L y o n /
M agnum )

Πάντσο Βίλλα (Μεξικό). (Α ρ χ εία Snark)

Τιμωρία των σκλάβων της Βραζιλίας. (Α ρ χ εία S n a r k )

Σιμόν Μπολιβάρ (1783-1830). (Π ρ α κ το ρ είο Γάμμα).

Γιορτασμός των εορτών του Πάσχα στα προάστια της Μπογκοτά
(Κολομβία). (Φ ω τ. C h as G erretse n /G a m m a )

Κατασκευή του υπεραμαξονιακού. (Π ρ α κ τ ο ρ είο R a p h o )

Βολιβιανοί μεταλλωρύχοι. (Φ ω τ. S a lg a d o /M agnum ).

Σαν Σαλβαδόρ. (Φ ω τ. C o rn e ll C apa/M agn um )

Το εμπόριο αυτό, πιο προσοδοφόρο απ'οποιοδήποτε άλλο,
έκανε το χρηματιστήριο του Λονδίνου να παραφρονήσει
και προκόλεσε ένα φανταστικό κερδοσκοπικό πυρετό.
Η μεταφορά των σκλάβων ανέδειξε το Μπρίστολ, ναυπη
γικό κέντρο, στη δεύτερη πόλη της Αγγλίας και το Λ'ιβερπουλ στο μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου. Τα πλοία γέμιζαν
τ'αμπάρια τους με όπλα, με υφάσματα, με αρκευθίτη και
ρούμι υπερβολικά νερωμένο, με ψεύτικα κοσμήματα και
πολύχρωμες χάντρες, με τα οποία θα πλήρωναν το ανθρώ
πινο εμπόρευμα της Αφρικής, αλλά και τη ζάχαρη, το
μπαμπάκι, τον καφέ και το κακάο των αποικιακών φυτειών
της Αμερικής. Οι Ά γ γ λ ο ι επέβαλαν στις θάλασσες την
αυτοκρατορία-τους. Στα τέλη του X V III αιώνα, η Α φρική
και οι Αντίλλες έδιναν δουλειά σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες
εργάτες υφαντουργούς του Μάντσεστερ. Τα μαχαίρια
έρχονταν απ'το Σέφιλντ και το Μπίρμπινγκαμ, εκατόν
πενήντα χιλιάδες το χρόνο (ΐ). Οι κάσικοι της Αφρικής
δέχονταν τα εμπορεύματα της βρετανικής βιομηχανίας και
παραχωρούσαν τα φορτία των σκλάβων στους δουλέμπο
ρους. Έτσι, εξασφάλιζαν καινούργια όπλα και μια γενναία
ποσότητα οινοπνευματωδών για να οργανώνουν νέα ανθρω
ποκυνηγητά μες στα χωριά. Πρόσφεραν ακόμη φίλντισι,
κερί και φοινικόλαδο. Π ολλοί σκλάβοι έρχονταν απ'τα
δάση και δεν είχαν δει ποτέ τη θάλασσα. Μπέρδευαν τα
μουγκρητά του ωκεανού με τα μουγκρητά κάποιου κρυμ
μένου ζώου που τους περίμενε για να τους καταβροχθίσει ή,
σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός εμπόρου της εποχής, π ί
στευαν, και δεν έπεφταν έξω από κάποια άποψη, ότι θα
τους μετέφεραν ως πρόβατα επί σφαγή, γιατί οι Ευρωπαίοι
εκτιμούσαν πάρα πολύ τη σάρκα-τους.(2 ) Οι "γάτες με τις
εννιά ουρές" δεν μπορούσαν να καταφέρουν και πολλά
πράγματα για να καταστείλουν την απόγνωση των Α φ ρ ι
κανών που τους οδηγούσε στην αυτοκτονία.
Τα ανθρώπινα τούτα κτήνη που επιζούσαν απ'την πείνα,
τις αρρώστειες και το τσουβάλιασμα της μεταφοράς εκθέτονταν — ράκη, πετσί και κόκκαλο — στην κεντρική πλα
τεία, αφού πρώτα έκαναν παρέλαση στους δρόμους των
1. Eric Williams, Capitalism and Slavery, Chapel HiU, Βόρ. Κα
ρολίνα, 1944.
2. Daniel P. Mannix και M. Cowley, όπ. π.
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αποικιών κάτω α π' τον ήχο της καραμούζας. Ό σ οι έφταναν
πολύ εξαντλημένοι στα νησιά της ΚαραΙβικής, το πιθανότε
ρο ήταν να ριχτούν στις αποθήκες των σκλάβων πριν αντιμε
τωπίσουν τα βλέμματα των αγοραστών-τους. Ά φ η να ν τους
αρρώστους να πεθαίνουν στις αποβάθρες. Οι σκλάβοι που
λιόντουσαν σε μετρητά ή με τριετείς συναλλαγματικές. Τα
πλοία ξαναγύριζαν στο Λίβερπουλ φορτωμένα με τροπικά
προϊόντα: στις αρχές του X V III αιώνα, τα τρία τέταρτα του
μπαμπακιού που κατεργάζονταν η αγγλική υφασματοβιομηχανία, προέρχονταν α π' τις Αντ'ιλλες. Μόνον αργότερα η
Γεωργία και η Λουιζιάνα γίνηκαν οι βασικές-της πηγές
εφοδιασμού. Στα μέσα του αιώνα, υπήρχαν στην Αγγλία
εκατόν είκοσι διυλιστήρια ζάχαρης.
Ένας Ά γ γ λ ο ς μπορούσε τότε να ζήσει με έξι λίρες το
χρόνο. Τα ετήσια κέρδη των δουλέμπορων του Λίβερπουλ
ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες λίρες, αν
υπολογίσουμε μόνο τα χρήματα που προέρχονταν απ' τα
νησιά της Καραϊβικής, χωρίς να συμπεριλάβουμε τα κέρδη
του εμπορίου. Δέκα μεγάλες εταιρίες είχαν τον έλεγχο των
δύο τρίτων του εμπορίου. Το Λίβερπουλ εγκαινίασε μια νέα
διάταξη στις προβλήτες. Έφτιαχναν πλοία όλο και μεγαλύ
τερα, μ ’ όλο και μεγαλύτερο εκτόπισμα. Οι χρυσοχόοι πρόσφεραν "ασημένιες καδένες και περιδέραια για τους νέ
γρους και τα σ κυλιά", οι κομψευόμενες περνούσαν κορδω
μένες, συνοδευόμενες από ένανττίθηκο ντυμένο με κεντημένο
μισοφόρι κι από 'να νεαρό σκλάβο που φορούσε τουρμπάνι
και φουσκωτά μεταξωτά βρακιά. Ένας οικονομολόγος ονό
μασε το δουλεμπόριο των Μαύρων "βασική αρχή, θεμέλιο
όλων των άλλων, το ελατήριο της μηχανής που θέτει σε λει
τουργία κάθε στοιχείο του γραναζιού". Οι τράπεζες πλήθαιναν στο Λίβερπουλ, στο Μάντσεστερ, στο Μπρίστολ, στο
Λονδίνο και τη Γλασκόβη. Η Λόυντ συσσώρευε τα κέρδη α 
σφαλίζοντας
σκλάβους, καράβια και φυτείες. Σε λίγο, οι
ανταποκριτές της εφημερίδας London
Gazette ανάγγειλαν
πως οι φυγάδες σκλάβοι έπρεπε να παραδοθούν στη Λόυντ.
Με τα κεφάλαια που εισέπραξαν από το δουλεμπόριο, κατα
σκεύασαν το σιδηρόδρομο της Δύσης και βιομηχανίες γεννήθηκσν, όπως τα λατομεία σχιστόλιθου στη Χώρα των Γάλ
λων. Το κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε χάρη στο εμπορικό
τρίγωνο: εργοστάσια, σκλάβοι, ζάχαρη, έκανε δυνατή την α
νακάλυψη της ατμομηχανής: ο Τζέημς Βαττ χρηματοδοτή-
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θηκε από εμπόρους που είχαν πλουτίσει με τον τρόπο αυτό,
μας πληροφορεί ο Έ ρικ Ουίλλιαμς μέσα στο πολύ τεκμη
ριωμένο επί του θέματος έργο-του.
Στις αρχές του X IX αιώνα, η Μεγάλη Βρετανία έγινε ο
κύριος προπαγανδιστής της απελευθέρωσης των σκλάβων.
Η αγγλική βιομηχανία είχε ανάγκη από δω και πέρα τις διε
θνείς αγορές που παρουσίαζαν αυξημένη ζήτηση, πράγμα
που την υποχρέωνε να αναπτύξει το καθεστώς των μισθών.
Επιπλέον, εγκαινιάζοντας μια τέτοια χρήση στις αγγλικές α
ποικίες των νησιών της Καρσϊβικής, η βραζιλιάνικη ζάχαρη,
προϊόν των σκλάβων εργατών, ξανάβρισκε ορισμένα πλεονε
κτήματα από τα σχετικώς χαμηλά έδοξα παραγωγής-της.
( 1 ) Ο βρετανικός στόλος ρίχτηκε στην καταδίωξη των
δουλεμπορικών πλοίων, χωρίς μ ' αυτό να μειώσει, κάθε
άλλο μάλιστα, το εμπόριο με κατεύθυνση την Κούβα και τη
Βραζιλία. Ό ταν τα αγγλικά πλοία συναντούσαν τα πλοία
των πειρατών, οι σκλάβοι είχαν κιόλας ριχτεί στη θάλασσα:
δεν έβρισκαν παρά μόνο τη μυρωδιά-τους, τους ατμολέβη
τες στο φουλ, και, πάνω στη γέφυρα, έναν κεφάτο καπετά
νιο. Η περιστολή ανέβασε τις τιμές και αύξησε σημαντικά τα
κέρδη. Στα μέσα του αιώνα, οι έμποροι πρόσφεραν ένα
παλιό τουφέκι για κάθε γεροδεμένο Α φρικανό, τον οποίο
πουλούσαν κατόπιν στην Κούβα σε μια τιμή πάνω από
εξακόσια δολλάρια.
Τα μικρά νησιά της Καρσϊβικής υπήρξαν πολύ πιο σημα
ντικά για την Α γγλία α π' ό,τι οι βόρειες αποικίες-της. Στην
Μπαρμπάντε, στην Τζαμάικα και στο Μόνσερατ απαγορευό
ταν να κατασκευάζει κανείς έστω και μια βελόνα ή ένα πέτα
λο αλόγου για δικό-του λογαριασμό. Η κατάσταση ήταν
τελείως διαφορετική στη Νέα Α γγλία, πράγμα που διευκό
λυνε όχι μόνο την οικονομική-της ανάπτυξη μα και την πο*
λιτική ανεξαρτησία-της.
Είναι βέβαιο ότι το δουλεμπόριο των Μαύρων στη Νέα
Αγγλία υπήρξε η μαγιά ενός μεγάλου μέρους του κεφαλαί
ου που διευκόλυνε τη βιομηχανική επανάσταση στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες της Αμερικής. Στα μέσα του X V III αιώνα, τα
1. Ο πρώτος νόμος που κατάργησε τη δουλεία στη Βραζιλία δεν ήταν
βραζιλιάνικος, αλλά —κι αυτό δεν είναι τυχαίο—αγγλικός. Η βρετα
νική Βουλή τον ψήφισε στις 8 Αυγοΰστου 1845. (Osny Duane Pereira,
Quem faz as leis no Brasil? , Ρίο ντε Τξανέιρο, 1963).
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δουλεμπορικά πλοία του Βορρά μετέφεραν απ' τη Βοστόνη,
απ' το Νιούπορτ ή την Πρόβιντενς βαρέλια γεμάτα ρούμι με
προορισμό την Α φρική. Εκεί, τα αντάλλαζαν με σκλάβους.
Αυτοί πουλιόνταν στις Αντίλλες, απ' όπου έβγαζαν τη μελάσσα για να τη στείλουν στη Μασαχουσέτη. Στην πόλη αυ
τή, η μελάσσα έμπαινε στην απόσταξη για να μεταμορφωθεί
τελικά σε ρούμι. Το καλύτερο ρούμι των Αντιλλών, το Ρού
μι των Δυτικών Ινδιών, δεν το έφτιαχναν επιτόπου. Οι αδελ
φοί Μπράουν, α π' την Πρόβιντενς, με τα κεφάλαια που απέ
κτησαν από το δουλεμπόριο, έφτιαξαν τα χυτήρια που προ
μήθεψαν το στρατηγό Γεώργιο Ουάσινγκτον με τα κανόνια
του πολέμου της Ανεξαρτησίας. ( ι ) Οι φυτείες των νησιών
της Καραϊβικής, καταδικασμένες στη μονοκαλλιέργεια του
ζαχαροκάλαμου, μπορούν να θεωρηθούν όχι μόνο το δυνα
μικό κέντρο της ανάπτυξης των "δεκατριών αποικιών" για
την υποστήριξη που πρόσφερε το δουλεμπόριο των Μαύ
ρων στη ναυτιλία και στα διυλιστήρια της Νέας Αγγλίας, μα
αποτέλεσαν και την ιδανική αγορά για την ανάπτυξη των ε
ξαγωγών σε πλείστα αγαθά, σε ξυλεία και σε εξοπλισμό
προοριζόμενο για τα διυλιστήρια της ζάχαρης. Η αγορά
τούτη εμφύσησε την ευμάρειά-της στην αγροτική και
πρόωρα εργοστασιακή οικονομία του Βόρειου Ατλαντικού.
Τα πλοία που φτιάχνονταν στα ναυπηγεία των αποίκων του
Βορρά κουβαλούσαν στην Καραίβική μεγάλες ποσότητες
από φρέσκα και καπνιστά ψάρια, βρόμη και σιτάρι, μαύρα
φασόλια, αλεύρι, βούτυρο, τυριά, κρεμμύδια, άλογα και
βόδια, κεριά και σαπούνι, υφάσματα, ξυλεία πεύκου, κέ
δρου και βαλανιδιάς για το αμπαλλάρισμα της ζάχαρης (η
Κούβα απέκτησε το πρώτο ατμοκίνητο πριόνι που μπήκε
στη λατινική Αμερική, αλλά δεν είχε ξυλεία να κόψει), κα
θώς και βαρέλια, σιδερένια στεφάνια, κρίκους και καρφιά.
Έ τσι λοιπόν μεταγγιζόταν το αίμα. Οι αναπτυγμένες χ ώ 
ρες αναπτύσσονταν ακόμη περισσότερο, κι οι υπανάπτυκτες
βούλιαζαν ακόμη πιο βαθιά στην υπανάπτυξη.

1. Daniel P. Μαηηίχ και Μ. Cowley, όπ. η.
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τ ο ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ
ΓΟΥΙΝΕΑ
Στα 1518,0 licenciado Alonso Zuazo έγραφε στον Κά
ρολο τον Πέμπτο, απ' το Ισπανικό Νησί: "Ο φόβος ενός ξεσηκωμούτων νέγρων είναι μάταιος. Υπάρχουν μες στα νησιά
της Πορτογαλίας αποτελεσματικότατες καρμανιόλες με ο
κτακόσιους σκλάβους. Ό λαεξαρτώνται από τον τρόπο που
τις
χειρίζεται κανείς. Φτάνοντας (εδώ) βρήκα μερικούς
υποχθόνιους νέγρους και λίγους δραπέτες που είχαν καταφύγει στα δάση. Μαστίγωσα κάτι λίγους, έκοψα τ' αυτιά σε
κάποιους άλλους και τα παράπονα σταμάτησαν". Τέσσερα
χρόνια αργότερα, ξεσπούσε η πρώτη επανάσταση των σκλά
βων της Αμερικής: ήταν οι σκλάβοι του Ντιέγκο Κολόμβου,
γιου του πρωτοπόρου, που κατάληξαν να κρεμαστούν μες
στα δρομάκια του διυλιστήριου. (ΐ) Κι άλλες επαναστάσεις
ακολούθησαν στον Ά γ ιο Δομίνικο, κι έπειτα σ ' όλα τα νη
σιά της Καραΐβικής που βγάζανε ζάχαρη. Δυο αιώνες μετά
τον ξεσηκωμό των ανθρώπων του Ντιέγκο Κολόμβου, στο
άλλο άκρο του νησιού, οι δούλοι νέγροι κατέφευγαν στα
υψώματα της Αϊτής κι επανασυγκροτούσαν στο βουνό την
αφρικανική ζωή: καλλιέργεια δημητριακών, λατρεία των θε
ών, προγονικά ήθη και έθιμα. Στην εποχή-μας, για τους Αϊ
τινούς, το ουράνιο τόξο δείχνει ακόμη το δρόμο της επι
στροφής στη Γουινέα... πάνω σ ' ένα λευκό ιστιοφόρο...
Στην ολλανδική Γουιάνα, στις όχθες του ποταμού Κουραντύν, επιζούν εδώ και τρεις αιώνες οι κοινότητες djukas, οι
απόγονοι των σκλάβων που είχαν καταφύγει μέσα στα δάση
του Σουρινάμ. Στα χωριά αυτά, υπάρχουν "ιερά όμοια μ'
αυτά της Γουινέας, με χορούς και τελετουργίες που θα μπο
ρούσαν να γίνονταιστην Γ κάνα. Χρησιμοποιούν τη γλώσσα
των τυμπάνων, που φέρνουν στο νου τα τύμπανα του Ασαντί". ( 2 ) Η πρώτη μεγάλη εξέγερση της Γουιάνας ξέσπασε ε
κατό χρόνια μετά τη φυγή των djukas: οι Ολλανδοί ξανά
βαλαν στο χέρι τις φυτείες κι έκαψαν ζωντανούς τους αρ
χηγούς του κινήματος. Πριν όμως α π' την έξοδο των dju -

1. Femando Ortiz, όπ. π.
2. Philip Reno, "El drama de la Guayana británica. Un pueblo desde la
esclavitud a la lucha por el socialismo ”, Monthley R e vie w, No 17/18,
Μπ. Ά ψ ες, Γενάρης - Φλεβάρης 1965.
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kas, οι μαύροι σκλάβοι της Βραζιλίας είχαν οργανώσει το
μαύρο βασίλειο του λος Παλμαρές, στα βορειο-ανατολικά
της χώρας. Αντιστάθηκαν ολόκληρο το X V II αιώνα στις δε
κάδες στρατιωτικών αποστολών που εξαπέλυσαν εναντίον
τους οι Ολλανδοί και οι Πορτογάλοι για να τους αφανίσουν.
Οι επιθέσεις χιλιάδων στρατιωτών απέτυχαν μπροστά στην
τακτική του αντάρτικου το οποίο, ώς τα 1693, κράτησε αήτ
τητο το απέραντο καταφύγιο. Το ανεξάρτητο βασίλειο του
λος Παλμαρές -υποκινητής της εξέγερσης, σημαία της ε
λευθερία ς- οργανώθηκε σε Κράτος "πανομοιότυπο με τα
κράτη που υπήρχαν στην·Αφρική το X V II αιώνα", (ΐ) Εκτει
νόταν απ' τα περίχωρα του ακρωτηρίου Σάντο Ανγκοστίνο,
στην επαρχία του Περναμπούκ, ώς τη βορεινή ζώνη του Σαν
Φρανσίσκο: η εδαφική-του έκταση αντιστοιχούσε στο ένα
τρίτο της Πορτογαλίας κι ήταν περιτριγυρισμένη από μιαν
αδιαπέραστη λουρίδα παρθένων δασών. Ο ανώτατος αρχηγός-του εκλεγόταν ανάμεσα α π' τους ικανότερους και τους
πλέον οξυδερκείς: ήταν ο "πιο μαγευτικός κι ο πιο ριψ οκίν
δυνος στον πόλεμο ή στην αρχηγία". (2) Την εποχή των πα
ντοδύναμων φυτειών ζάχαρης, το λος Παλμαρές ήταν το
μόνο μέρος της Βραζιλίας που εφάρμοζε την πολυκαλλιέρ
γεια. Οι Μαύροι, καθοδηγούμενοι απ' την προσωπική-τους
πείρα ή α π' την πείρα των προγόνων-τους μέσα στις σαβά
νες και στ' αφρικανικά τροπικά δάση, καλλιεργούσαν το κα
λαμπόκι, την πατάτα, τα φασόλια, το μανιόκ, τις μπανάνες
και άλλα τρόφιμα. Νά γιατί η καταστροφή των καλλιεργει
ών ήταν ο υπ' αριθμόν ένας αντικειμενικός σκοπός, όπως την
παρουσίαζε κάποιο απ'τα αποικιακό στρατεύματα που ήταν
επιφορτισμένα να ξαναμαζέψουν τους ανθρώπους οι οποίοι,
αφού διέσχισαν τον Ωκεανό με αλυσίδες στα πόδια, το είχαν
σκάσει α π' τις φυτείες.
Η άφθονη ποικιλία τροφής του λος Παλμαρές ερχόταν σε
αντίθεση με την ένδεια α π' την οποία υπέφεραν οι ζαχαρού
χες ζώνες των παράλιων εκτάσεων, σε περίοδο πλήρους ευ
ημερίας. Οι σκλάβοι που είχαν ξαναβρεί την ελευθερία-τους
την υπερασπίζονταν με επιτηδειότητα και θάρρος, επειδή
μοιράζονταν τους καρπούς-της: η κτηματική περιουσία ήταν

1. Edison Cameiro, O quilombo dos Palmares, Pío ντε Τζανέψο,
1966.
2. Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil, Pío ντε Τζανέψο, 1932.
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κοινή και το χρήμα δεν υπήρχε στο μαύρο Κράτος. "Πουθε
νά μες στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει ξεσηκωμός
σκλάβων που να κράτησε τόσο πολύ, όσο αυτός του λος
Παλμαρές. Η επανάσταση του Σπάρτακου, που έσεισε
συθέμελα το πιο σημαντικό δουλοκτητικό σύστημα της Αρ
χαιότητας, κράτησε μόνο δεκαοχτώ μήνες", (ΐ) Για την τε
λική μάχη, το Πορτογαλικό Στέμμα κινητοποίησε την ισχυ
ρότερη στρατιά που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, ίσαμε την πολύ
υστερότερη ανεξαρτησία της Βραζιλίας. Δέκα τουλάχιστον
χιλιάδες άντρες υπερασπίστηκαν το τελευταίο φρούριο του
λος Παλμαρές. Ό σ ο ι επέζησαν αποκεφαλίστηκαν και ρίχτη
καν στους γκρεμούς, ή πουλήθηκαν στις αγορές του Μπουένος Ά ιρ ε ς και του Ρίο ντε Τζανέιρο. Δυο χρόνια αργότερα,
ο αρχηγός-τους Ζούμπι, που οι σκλάβοι τον θεωρούσαν α
θάνατο, δεν μπόρεσε να διαφύγει την προδοσία. Τον καταδί
ωξαν μέσα στο δάσος και τον αποκεφάλισαν. Οι εξεγέρσεις,
όμως, συνεχίστηκαν. Λ ίγο μετά, ο λοχαγός Μπαρτολομέο
Μπουένο Ντο Πράντο ξαναγύριζε από το Ρίο ντας Μόρτες
με τα τρόπαια της νίκης-του πάνω σε μια καινούργια εξέ
γερση σκλάβων. Κουβαλούσε μαζί-του τρεις χιλιάδες εννια
κόσια ζευγάρια αυτιά μέσα στις οπλοθήκες α π' τις σέλες
των αλόγων.
Οι εξεγέρσεις/και στην Κούβα, διαδέχονταν η μια την άλ
λη. Μερικοί σκλάβοι αυτοκτονούσαν ομαδικά. Χλεύαζαν το
αφεντικό "με την απεργία-τους για την αιωνιότητα και με
την οριστική-τους λιποταξία στον άλλο κόσμο των μαύρων",
γράφει ο Φερνάντο Ό ρτιζ. Πίστευαν ότι έτσι ανασταίνονταν, σώμα και ψυχή, στην Α φρική. Τα αφεντικά ακρωτήρι
αζαν τα πτώματα, ώστε ν ' αναστηθούν ευνουχισμένα, κουλά
ή ακέφαλα, και με τον τρόπο αυτόν κατάφεραν να κάνουν
πολλούς να παραιτηθούν α π' την ιδέα της αυτοκτονίας. Γύ
ρω στα 1870, σύμφωνα με την πρόσφατη μαρτυρία κάποιου
σκλάβου ο οποίος, νεαρός ακόμα, διέφυγε μέσα στα δάση
του Λας Βίλλας, οι Α φρικανοί δεν αυτοκτονούσαν πια στην
Κούβα. Χάρη σε μια μαγική ζώνη "διέφευγαν πετώντας,
δραπέτευαν μες στους αιθέρες κι έφταναν στη χώρα-τους",
ή, πάλι, χάνονταν μέσα στη σιέρρα επειδή "απόκαμαν γρή
γορα να ζουν. Ό σ ο ι συνήθιζαν στη σιέρρα, είχαν χάσει το
μυαλό-τους. Η ζωή μέσα στα δάση
είχε περισσότερη

I. Décio de Freitas, A guerra dos escravos, ανέκδοτο.
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υγεία." ( i)
Οι θεοί της Α φρικής δεν έπαψαν να ζουν ανάμεσα στους
σκλάβους της Αμερικής, όπως ακριβώς οι θρύλοι και οι μύ
θοι των χαμένων πατρίδων, που τους τροφοδοτούσε η νο
σταλγία. Φαίνεται πιθανό ότι οι Μαύροι, μ ' αυτό τον τρόπο,
εξέφραζαν την ανάγκη, μέσ' από τις τελετουργίες, τους χο
ρούς και τους εξορκισμούς-τους, την ανάγκη να κατακυρώ
σουν μια ταυτότητα πολιτιστική την οποία τους αρνιόταν ο
χριστιανισμός. Και το γεγονός ότι η Εκκλησία ήταν υλικά
συνδεμένη με το σύστημα εκμετάλλευσης που έπρεπε να
υπομένουν, θα τους είχε κι αυτό επηρεάσει. Στις αρχές του
X V III αιώνα, ενώ στα εγγλέζικα νησιά οι σκλάβοι που κατηγορούνταν για εγκλήματα πέθαιναν κομματιασμένοι απ'
τους χτυπητήρες των ζαχαρόμυλων, κι ενώ στις γαλλικές α
ποικίες τους έκαιγαν ζωντανούς ή τους υπέβαλαν στο μαρ
τύριο του τροχού, ο ιησουίτης Αντονίλ έκανε μετριοπαθείς
συστάσεις στους ιδιοκτήτες των διυλιστήριων της Βραζιλί
ας, για ν ' αποφεύγουν τέτοιες υπερβολές: "Δεν πρέπει κατά
κανένα τρόπο να δεχθείτε α π' τους επιστάτες να κλωτσούν,
κυρίως στην κοιλιά, έγκυες γυναίκες, ή να χτυπούν με ξύλα
τους σκλάβους επειδή, κάτω απ' το κράτος της οργής, δεν
υπολογίζουν την τιμωρία, και μπορούν να σακατέψουν στο
κεφάλι ένα σκλάβο εργάτη που αξίζει πολλά χρήματα". ( 2 )
Στην Κούβα, οι αρχιτεχνίτες, χτυπούσαν με τα πέτσινα μαστίγιά-τους στην πλάτη τις έγκυες σκλάβες που έπεφταν σε
παράπτωμα, αφού πρώτα όμως τις μπρουμίτιζαν, με την κοι
λιά μέσα σε μια τρύπα, για να μη βλαφθεί ο "καρπός" που
κουβαλούσαν. Οι παπάδες, που λάβαιναν το 5% της παρα
γωγής σε ζάχαρη, έδιναν τη συχώρεσή-τους: ο αρχιτεχνίτης
τιμωρούσε το Μαύρο όπως ο Ιησούς Χριστός τιμωρούσε
τους αμαρτωλούς. Ο ιεραπόστολος Χουάν Περπίνια υ Πιμπερνάτ απήγγελε τις προσευχές-του στους Μαύρους: "Δ ύ 
στυχοι. Μη φοβάστε τα τόσα δεινά που υποφέρετε ως σ κλά
βοι. Το σώμα-σας είναι ίσως σκλαβωμένο, μα η ψυχή-σας εί
ναι ελεύθερη και θά 'ρθει η μέρα κατά την οποία θα πετάξει

1. Ο Εστεμπάν Μοντέχο ήταν εκατόν τεσσάρων χρονών όταν αφηγήθηκε την ιστορία-του στον Miguel Bamet, Esclave à Cuba, όπ. π.
2. Roberto C. Simonsen, Historia Económica do Brasil (J500 1820), Σάο Πάολο, 1962.
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προς το μακάριο τόπο των εκλεκτών", (ΐ)
0 Θεός όσων είναι παρίες δεν είναι πάντοτε ο Θεός του
συστήματος που τους έκανε παρίες. Αν, επισήμως, η καθολι
κή θρησκεία συγκροτεί το 94% του πληθυσμού, της Βραζι
λίας, οι Μαύροι, στην πραγματικότητα, διατηρούν πολύ ζω
ντανές τις αφρικανικές παραδόσεις και διαιωνίζουν τη θρησκευτική-τους πίστη, που την καμουφλάρουν συχνά πίσω
απ' τις άγιες μορφές του Χριστιανισμού. (2) Οι λατρείες
με ρίζα αφρικανική έχουν την εύνοια των καταπιεσμένων,
όποιο χρώμα κι αν έχει το δέρμα-τους. Το ίδιο ακριβώς
συμβαίνει και στις Αντίλλες. Οι θεότητες του αϊτινού
βωντού, του Μ ω ρ ο ύ της Κούβας, του Ο υ μ π ά ν τ α και του
Κ ο υ ιμ π ά ν τ α της Βραζιλίας, είναι λίγο πολύ παρόμοιες,
παρά τις σημαντικές λίγο πολύ μεταμορφώσεις που έχουν
υποστεί τα τελετουργικά και οι αρχέγονοι θεοί, καθώς
μεταφυτεύτηκαν στην αμερικανική γη. Στις Αντίλλες και
την Μπαχία, σε γοητεύουν παράξενα οι ύμνοι νάγκο, γιορούμπα, κόνγκο και άλλων αφρικανικών γλωσσών. Αντίθε
τα, μες στα μεγάλα σταυροδρόμια των προαστείων της
Νότιας Βραζιλίας, κυριαρχεί η πορτογαλέζικη γλώσσα.
Παντού, ωστόσο, οι θεότητες του καλού και του κακού, που
ξεπήδησαν από τη δυτική ακτή της Αφρικής, έχουν διασχί
σει τους αιώνες για να μεταμορφωθούν σε εκδικητικά
φαντάσματα όσων ανήκουν στο περιθώριο, των καταφρονεμένων που διαλαλούν μες στα φ α β έ λ α ς του Ρ'ιο ντε Τζανέιρο:
Της Μπαχίας δύναμη,
δύναμη της Αφρικής,
ώ, δύναμη θεία,
έλα!
Έ λα λοιπόν να μας συντρέξεις!

1. Manuel Moreno Fraginals, όπ. π. Μια Μεγάλη Πέμπτη, ο κόμης της
Κάζα Μπαγιόνα αποφάσισε να ταπεινωθεί ενώπιον των σκλάβων-του.
Φ λεγόμενος από χριστιανικό πυρετό, έπλυνε τα πόδια δώδεκα Μαύ
ρων και τους έβαλε να καθήσουν πλάι-του στο τραπέζι-του. Αυτός ή
ταν στην κυριολεξία ο τελευταίος Μυστικός Δείπνος. Την επαύριο, οι
σκλάβοι ξεσηκώθηκαν κι έβαλαν φωηά στο διυλιστήριο. Τα κεφάλιατους καρφώθηκαν σε δώδεκα κοντάρια στο κέντρο του εργοστασίου.
2. Eduardo Galeono, "Los dioses y los diablos en lasfavelas de Río ", ε
πιθεώρηση Amaru,NolO, Λίμα, Ιούνιος 1969.
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ΤΟ ΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ

Η δουλεία καταργήθηκε στη Βραζιλία στα 1888, μα δεν έγινε το ίδιο και με τα λατιφούντιο' την ίδια αυτή χρονιά, έ
νας μάρτυρας έγραφε απ' την Ceará: "η αγορά των ανθρώ
πινων κτηνών παρέμεινε ανοιχτή όσο βαστούσε η πείνα, ε
πειδή δεν έλειψαν ούτε για μια στιγμή οι αγοραστές. Σπάνιο
ήταν το πλοίο εκείνο που δε μετέφερε κατοίκους της Ceará "
(I) Μισό εκατομμύριο άνθρωποι,άντρες και γυναίκες της
Βορειο-Ανατολικής περιοχής μετανάστευσαν στον Αμαζό
νιο, τραβηγμένοι από το όραμα του καουτσούκ, ίσαμε τις
αρχές του αιώνα-μας. Κατόπιν, η έξοδος συνεχίστηκε, από
τις περιοδικές ξηρασίες που ερήμωσαν το Sertâo, κι από τα
απανωτά κύματα εξάπλωσης των ζαχαρούχων λατκρούντιων τηςζοΛο de mata. Στα 1900, σαράντα χιλιάδες θύ
ματα της ξηρασίας εγκατέλειπαν τη Σεαρά, κι ακολουθού
σαν το συνηθισμένο τότε δρόμο: το δρόμο του βορρά, με
κατεύθυνση προς τα δάση. Στην εποχή-μας, οι πληθυσμοί
των Βορειο-Ανατολικών περιοχών μεταναστεύουν προς το
κέντρο και προς το νότο. Η ξηρασία του 1970 γέμισε τις πό
λεις των Βορειο-Ανατολικών περιοχών με πλήθος πεινασμένους. Λεηλάτησαν τα τρένα και τα εμπορικά καταστήματα.
Με ουρσνομήκεις κραυγές παρακαλούσαν να βρέξει επικα
λούμενοι τον άγιο Ιωσήφ. Οι "μαστιγωμένοι" ρίχτηκαν μέσα
στους δρόμους. Ένα τηλεγράφημα του Απρίλη 1970 ανάφερε: "Η αστυνομία του Κράτους του Περναμπούκ συνέλαβε, την περασμένη Κυριακή, στην κοινότητα Μπελέμ ντο
Σάο Φρανσίσκο, διακόσιους δέκα χωρικούς που θα τους
πουλούσε αργότερα στους γαιοκτήμονες του Κράτους Mi
nas Gerais με δεκαοχτώ δολλάρια το κτφάλι". (2) Οι χω-

1. Rod. Teófilo, Historia da Seca do Ceara (1877-1888), P. vte
Τζανέιρο, 1922.

2. France Presse, 21 Απρίλη 1970. Στα 1938,η ατέλειωτη πορεία ε
νός γελαδάρη στους αποξεραμένους δρόμονς του sertâo έκανε να
γεννηθεί ένα από τα καλύτερα βραζιλιάνικα μυθιστορήματα της εποχής-μας: το έργο Ξηρασία, του Γκρασιλιάνο Ράμος. Το μαστϊγιο της
ξηρασίας στα λατιφούντιο κτηνοτροφίας του εσωτερικού, υποδουλω
μένα στα διυλιστήρια της παραλιακής ζώνης, δεν έχει πάψει να χτυπά
κι οι επιπτώσεις-του είναι οι ίδιες. Ο κόσμος της Ξηρασίας παραμένει
πάντα: ο παπαγάλος εμιμείτο το γαύγισμα του σκύλου, επειδή τα αφε-
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p iK o i προέρχονταν από την Παράιμπα και το Ρίο Γκράντε ντο

Νόρτε, τις δυο περιοχές δηλαδή που έπληξε σοβαρότερα η
ξηρασία. Τον Ιούνιο, οι τηλερεπόρτερ μετέδιδαν τις δηλώσεις
του αρχηγού της ομοσπονδιακής αοπ νομίας: οι υπηρεσϊεςτου δεν μπορούσαν ακόμη να βρουν αποτελεσματικά μέσα
για να θέσουν τέρμα στο δουλεμπόριο και, παρά τις δεκάδες
ανακρίσεις που έγιναν μέσα σε λίγους μήνες, η πώληση εργα
τών της Βορειο-Ανατολικής περιοχής στους πλούσιους γαι
οκτήμονες των άλλων περιοχών συνεχίστηκε αμείωτη.
Το μ π ο υ μ του καουτσούκ και η έκρηξη του εμπορίου του
καφέ προκάλεσαν τεράστιες μεταναστεύσεις εργατών απ'
τις Βορειο-Ανατολικές περιοχές. Α λλά η ίδια η κυβέρνηση
χρησιμοποιεί πολύ φτηνά αυτή την πλημμύρα εργατικών
χεριών, τρομαχτικό απόθεμα, για τα μεγάλα έργα. Α π ' τα
Βορειο-Ανατολικά, στοιβαγμένοι σαν τα ζώα, έρχονταν οι
γυμνοί άνθρωποι που, σε μια μέρα και σε μια νύχτα, έφτα
ναν στη Μπραζίλια, στο κέντρο της ερήμου. Η πόλη αυτή, η
πιο μοντέρνα του κόσμου, περιβάλλεται σήμερα από μια τε
ράστια ζώνη εξαθλίωσης: οι κ α ν τ ά γ κ ο ς , αφού τους έστιψαν, ξαναρίχτηκαν μέσα στις πόλεις-δορυφόρους. Εκεί,
τρακόσιες χιλιάδες άνθρωποι, έτοιμοι πάντα για οποιαδήποτε αγγαρία, ζουν απ' τα σκουπίδια που πετά η εκθαμβωτική
πρωτεύουσα.
Οι ίδιοι τούτοι σκλάβοι της δουλειάς ανοίγουν αυτή τη
στιγμή τον υπεραμαζονιακό δρόμο που θα κόψει στα δυο τη
Βραζιλία, διεισδύοντας μέσα στο δάσος και καταστρέφοντάς-το, ως τα σύνορα της Βολιβίας. Το Πλάνο περιλαμβά
νει κι ένα σχέδιο αγροτικού αποικισμού για να εξαπλωθούν
"τα όρια του πολιτισμού": ο κάθε χωρικός θα λάβει δέκα ε
κτάρια, αν επιζήσει των τροπικών πυρετών. Στις Βορειο-Ανατολικές περιοχές, υπάρχουν έξι εκατομμύρια χω ρικοί δί
χως γη, ενώ δεκαπέντε χιλιάδες άτομα είναι ιδιοκτήτες του
μισού του συνολικού εμβαδού. Η αγροτική μεταρρύθμιση δεν
αφορά τις ήδη κατειλημμένες περιοχές, όπου τα δικαιώματα
των μεγαλοκτηματιών παραμένουν ιερά, μα την καρδιά του
δάσους. Πράγμα που σημαίνει πως οι "μαστιγωμένοι" των
Βορειο-ανατολικών περιοχών θα φτιάξουν ένα δρόμο για να
επεκταθούν τα λατιφούντια σε νέες περιοχές. Χωρίς κεφάντιχά-τσυ δε χρησιμοποιούσαν πια σχεδόν καθόλου την ανθρώπινη
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λαιο και χωρίς μέσα εργασίας,τί σημαίνουν τάχα δέκα εκτά
ρια σ ’ απόσταση δυο ή τριών χιλιάδων χιλιομέτρων απ' τα
εμπορικά κέντρα; Τα πραγματικά σχέδια της κυβέρνησης εί
ναι αναμφίβολα διαφορετικά: να παραχωρήσουν άφθονα
εργατικά χέρια στους βορειο-αμερικάνους λατιφουντίστες,
που αγόρασαν ή σφετερίστηκαν το ήμισυ των εδαφών στα
βόρεια του Ρίο Νέγκρο, αλλά και στη United States Steel
Co.. που έλαβε από τα χέρια του στρατηγού Γκαρρασταζού
Μέντιτσι τα τεράστια κοιτάσματα σιδήρου και μαγνησίου
της περιοχής του Αμαζονίου. (ΐ)

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ: Ο ΚΑΡΟΥΖΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΕΝΑ
ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Μ ερικοί συγγραφείς υπολογίζουν ότι την εποχή της με
γάλης εμπορικής ακμής του καουτσούκ, μισό τουλάχιστον
εκατομμύριο απ' αυτούς τους εργάτες υπέκυψαν στις επιδη
μικές ασθένειες, στην ελονοσία, στη φυματίωση, στην αρρώ
στια μπέρι μπέρι. "Αυτό το τερατώδες οστεοφυλάκειο υπήρ
ξε η τιμή της βιομηχανίας του καουτσούκ." ( 2 ) Χωρίς κανένα
απόθεμα βιταμινών, οι χω ρικοί των ξεραμένων τόπων ξεκι
νούσαν για το μακρύ ταξίδι του υγρού δάσους. Ο πυρετός
τους καρτερούσε στους βαλτότοπους. Στοιβαγμένοι μέσα
στ' αμπάρια των πλοίων, πολλοί πέθαιναν πριν καν να φτάσουν, προλαβαίνοντας έτσι τη μοίρα-τους. Ά λ λ ο ι δεν κα
τόρθωναν μήτε καν να επιβιβαστούν. Στα 1878, επί οκτακοσίων χιλιάδων κατοίκων της Σεαρά, εκατόν είκοσι χιλιάδες
έφυγαν με κατεύθυνση τον Αμαζόνιο, μα έφτασαν λιγότεροι
α π' τους μισούς. Οι άλλοι καταβλήθηκαν από την πείνα ή
την αρρώστια στους δρόμους του σερτάο ή μέσα στα προ
άστια της Φορταλέζα. (3) Την προηγούμενη χρονιά, είχε αρ/. Paulo Schilling, "Un nuevo genocidio”, επιθειορηση Marcha,No
1501, Μοντεβίδεο, 10 Ιουλίου 1970. Τον Οκτώβρη του 1970, οι επί, σκοποί του Παρά κατάγγειλαν στον πρόεδρο της Βραζιλίας τη βάρβα
ρη εκμετάλλευση των εργατών της Βορειο-Ανατολικής περιοχής από
τις εταιρίες που κατασκευάζουν τον υπεραμαζονικό δρόμο, που η κυ
βέρνηση τον αποκαλεί ”το έργο του αιώνα”.
2. AurelioPinheiro, A margen do Amazonas, Σάο Πάολο, 1937.
3. Rodolfo Teófilo, όπ. π.
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χίσει μια απ' τις εφτά μεγάλες ξηρασίες, ανάμεσα στις τόσες
και τόσες που έπληξαν τις Βορειο ανατολικές περιοχές τον
περασμένο αιώνα.
Μέσα στο δάσος τους παραμόνευε ο πυρετός, μα κι ένα
καθεστώς δουλειάς ίδιο κι απαράλλαχτο με τη δουλεία. Η
εργασία πληρωνόταν σε είδος — καπνιστό κρέας, αλεύρι μανιόκ, ζαχαρόψωμα, κ ρ α σ ί- ώσπου ο σερινγκουέιρο ξεπλή
ρωνε τα χρέη-του, θαύμα που γινόταν πάρα πολύ σπάνια. Οι
εκμεταλλευτές τα κανόνιζαν ώστε να μη δίνουν δουλειά
στους εργάτες που χρώσταγαν. Οι φρουροί που φύλαγαν
στις όχθες του ποταμού πυροβολούσαν τους φυγάδες.
Τα χρέη πλήθαιναν. Στο αρχικό χρέος,που επιβάλλονταν
για το ταξίδι, πρόσθετον και το δάνειο για τα εργαλεία της
δουλειάς, κι όπως έτρωγαν φυσικά, και κυρίως έπιναν, επει
δή το κρασί δεν έλειπε α π' τα σιρινγκάλες, όσο πιο παλιός
ήταν ο εργάτης στην επιχείρηση, τόσο πιο μεγάλο ήταν το
χρέος-του. Αναλφάβητοι, οι άνθρωποι αυτοί υπέμεναν ανυ
περάσπιστοι τις λογιστικές και αριθμητικές απάτες των επι
κεφαλής.
Ο Πρίσσλεϋείχε παρατηρήσει, γύρω στα 1770, ότι η γομολάστιχα χρησίμευε για να σβήνουν τα ίχνη του μολυβιού
πάνω στο χαρτί. Εβδομήντα χρόνια αργότερα ο Τσαρλς
Goodyear ανακάλυψε, ταυτόχρονα με τον Ά γ γ λ ο Χάνκοκ,
τη μέθοδο της θείωσης (Βουλκανιζασιόν) του καουτσούκ,
που το καθιστούσε εύκαμπτο και αναλλοίωτο στις μεταβο
λές της θερμοκρασίας. Έτσι, στα 1850, άρχισαν μ ' αυτό να
"ντύνουν" τους τροχούς των αυτοκινήτων. Στα τέλη του
αιώνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, αναδύθη
κε η βιομηχανία των αυτοκινήτων και, μαζί μ ' αυτήν, αυξή
θηκε σημαντικά η ζήτηση των ελαστικών τροχών. Στα 1890,
το δέντρο καουτσούκ απέφερε στη Βραζιλία το ένα δέκατο
των οικονομικών πόρων που προέρχονταν α π' τις εξαγωγές.
Είκοσι χρόνια αργότερα, η αναλογία ήταν 40%, εξακοντίζο
ντας τις πωλήσεις στο επίπεδο σχεδόν των πωλήσεων του
καφέ, που έφτασε στο ζενίθ-του γύρω στα 1910. Το μεγα
λύτερο μέρος της παραγωγής του καουτσούκ προερχόταν
τότε απ' την περιοχή του Ακρ, που η Βραζιλία την είχε αποσπάσει από τη Βολιβία με μια επιχείρηση-αστραπή. ( 1 ).
1. Η Βολιβία αφανίστηκε σε ακτίνα ηερΐπου διακοσίων χιλιάδων τε
τραγωνικών χιλιομέτρων. Στα 1902, έλαβε αποζημίωση δυο εκατομ
μυρίων στερλινών και μια σιδηροδρομική γραμμή που θα της άνοιγε
το δρόμο από τη Μαδέιρα στον Αμαζόνιο.
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Η Βραζιλία, μετά την κατάληψη της περιοχής του Ακρ,
είχε στη διάθεσή-της το σύνολο, ή σχεδόν το σύνολο των
παγκόσμιων αποθεμάτων καουτσούκ. Οι τιμές πάνω στις
παγκόσμιες αγορές βρίσκονταν στο υψηλότερο επίπεδότους κι η εποχή της ευμάρειας έμοιαζε πως δε θα τελείωνε
ποτέ. Οι σ ε ρ ιν γ κ ο υ έ ιρ ο ς , βέβαια, δεν είχαν τίποτε να κερ
δίσουν. Αυτοί ήταν ωστόσο που, κάθε πρωί, την αυγή, ξε
τρύπωναν απ' τις καλύβες-τους φορτωμένοι στη ράχη μ ' έ
να σωρό κουβάδες δεμένους με λουριά, αυτοί ήταν που
σκαρφάλωναν στα δέντρα, τα γιγάντια Χ έβ εα μπ ρ α ζ ιλ ιέ ν σ ις , για να τα κάνουν να ματώσουν. Ά φ η να ν αλλεπάλ
ληλες χαρακιές πάνω στους κορμούς και στα χοντρά
γειτονικά κλαδιά των κορυφών, κι α π ’ τις πληγές αυτές
ανάβλυζε ο χυμός, ένα ασπρουδερό και κολώδες υγρό που,
μέσα σε δυο ώρες, γέμιζε τους κουβάδες. Το βράδυ, έψηναν
τους επίπεδους δίσκ,ους του καουτσούκ που στοιβάζονταν
πιο μετά στην έδρα της διοίκησης. Η διαπεραστική και
απωθητική οσμή του καουτσούκ εμπότιζε την πόλη Μανάους, παγκόσμια πρωτεύουσα του εμπορίου που διεξαγόταν
εκεί. Στα 1849, το Μανάους αριθμούσε πέντε χιλιάδες
κατοίκους. Μισό περίπου αιώνα αργότερα, ο αριθμός
ανέβηκε στους εβδομήντα χιλιάδες. Οι μεγιστάνες του
καουτσούκ κατασκεύασαν εκεί τα σπίτια-τους, σε επιδεικτι
κά αρχιτεκτονικά σχέδια και πολυτελέστατη διακόσμηση με
πολύτιμα ξύλα φερμένα α π ’ την Ανατολή, με μαγιόλικες απ'
την Πορτογαλία, με μαρμάρινες κολόνες α π' την Καρράρα
και επίπλωση α π' τη Γαλλία. Οι νεόπλουτοι του δάσους
παράγγελναν τα ακριβότερα φαγητά από το Ρ'ιο ντε Τζανέιρο. Οι καλύτεροι ραφτάδες της Ευρώπης τους εφόδιαζαν
με κοστούμια και ρουχισμό. 'Εστελναν τα παιδιά-τους να
σπουδάσουν σε αγγλικά σχολειά. Το θέατρο Α μ α ζ ό ν ιο ς ,
μπαρόκ μνημείο αρκετά κακού γούστου, είναι το κατ'
εξοχήν τύμβολο της παραζάλης αυτού του πλούτου των
αρχών του αιώνα. Τη βραδιά των εγκαινίων, ο τενόρος
Καρούζο τραγούδησε για τους κατοίκους του Μανάους,
αφού πρώτα ανέβηκε τον ποταμό διασχίζοντας το δάσος,
και έλαβε μυθώδη αμοιβή. Η Παύλοβα, που θα χόρευε κι
αυτή, δεν μπόρεσε να προχωρήσει μακρύτερα α π’ την πόλη
Μπελέμ, μα έστειλε τη συγγνώμη-της.
Στα 1913, η συμφορά χτύπησε εντελώς ξαφνικά το βραζιλιάνικο καουτσούκ. Ο παγκόσμιος χρηματιστικός δείχτης,
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που είχε φτάσει στα δώδεκα σελλίνια τρία χρόνια πρωτύτε
ρα, έπεσε στα τρία σελλίνια. Στα 1900, οι χώρες της Ανατο
λής δεν έκαναν παρά μόνο τέσσερις τόννους καουτσούκ
εξαγωγή. Στα 1914, οι φυτείες της Κεϋλάνης και της
Μαλαισίας πλημμύρισαν την παγκόσμια αγορά εβδομήντα
και παραπάνω χιλιάδες τόννους και, πέντε χρόνια αργότερα,
οι εξαγωγές-τους πλησίαζαν τις τετρακόσιες χιλιάδες τόν
νους. Στα 1919, η Βραζιλία, που ήταν το αποκλειστικό σχε
δόν μονοπώλιο του καουτσούκ, δεν τροφοδοτούσε πια πα
ρά το ένα όγδοο της παγκόσμιας κατανάλωσης. Σήμερα, εί
ναι υποχρεωμένη ν ' αγοράζει απ' το εξωτερικό παραπάνω
απ' τη μισή ποσότητα καουτσούκ που χρειάζεται.
Τ ί συνέβη λοιπόν; Γύρω στα 1873, ο Χένρυ Ουίκαμ, ένας
Ά γ γ λ ο ς που είχε στην κατοχή-του δάση με δέντρα χέβεας
στις όχθες του ποταμού Ταπαχός, κι ήταν γνωστός ως μα
νιώδης βοτανολόγος, είχε αποστείλει σχεδιάσματα και φ ύ λ
λα στο διευθυντή κήπων και δενδροστοιχιών του Κιού, στο
Λονδίνο. Εκείνος τότε τον διέταξε να μαζέψει μια αρκετά
μεγάλη ποσότητα σπόρων, τα κουκούτσια δηλαδή που έ
χουν μέσα στους κίτρινους καρπούς-τους τα Χέβεα μπραζιλιένσις. 'Επρεπε όμως να τα μεταφέρει λαθραία, γιατί η
Βραζιλία τιμωρούσε αυστηρά την εξαγωγή σπόρων. Οι αρ
χές ερευνούσαν τα πλοία εξονυχιστικά. Τότε ακριβώς, μα
γικά θαρρείς, ένα πλοίο της Γραμμής Ίνμαν, εισέδυσε στο
εσωτερικό της Βραζιλίας, σε ακτίνα δυο χιλιάδων χιλιομέ
τρων α π’ τη συνηθισμένη σκάλα. Στην επιστροφή, ο Χένρυ
Ουίκαμ βρισκόταν ανάμεσα στο πλήρωμα. Είχε διαλέξει
τους καλύτερους σπόρους και, αφού τους ξέρανε σ ’ ένα
χωριό ιθαγενών, τους κουβαλούσε μέσα σε μια κλειστή κα
μπίνα, τυλιγμένους μέσα σε φύλλα μπανανιάς και κρεμασμέ
νους με σκοινιά σε σημείο όπου δεν μπορούσαν να φτάσουν
οι αρουραίοι. Το υπόλοιπο πλοίο ήταν αδειανό. Στο Μπελέμ
ντο Παρά, αντίκρυ στις εκβολές του ποταμού, ο Ουίκαμ
προσκάλεσε τις αρχές σ ’ ένα συμπόσιο. Θεωρούσαν τον
Ά γ γ λ ο λιγά κι παλαβό, κι ολόκληρος ο Αμαζόνιος ήξερε ότι
έκανε συλλογή από ορχιδέες. Τους είπε λοιπόν ότι μαζί-του
κουβαλούσε, κατ’ απαίτηση του βασιλιά της Αγγλίας, μια
σειρά από βολβούς σπάνιας ορχιδέας που προορίζονταν
για τους κήπους του Κιού. Κι εφόσον ήταν πολύ ευαίσθητα
φυτά, εξήγησε, τα διατηρούσε μέσα σε μια καμπίνα ερμητι
κά κλειστή, και σε ειδική θερμοκρασία: αν την άνοιγαν, τα

143

λουλούδια θα καταστρέφονταν. Με τον τρόπο αυτό, οι σπό
ροι έφτασαν ανέπαφοι στις αποβάθρες του Λίβερπουλ. Σα
ράντα χρόνια αργότερα, το καουτσούκ της αγγλικής Μαλαι
σίας πλημμύρισε την παγκόσμια αγορά. Οι φυτείες της Ασί
ας, ορθολογικά οργανωμένες με βάση τα φυτώρια του
Κιού, υποσκέλισαν εύκολα την παραγωγή της Βραζιλίας.
Η ευημερία του Αμαζόνιου διαλύθηκε σαν καπνός. Το δά
σος ξανακλείστηκε στονεαυτό-του. Οι τυχοδιώκτες μετανάστευσαν σε άλλες περιοχές, και η πολυτελής αποικία μαρά
θηκε. Πίσω έμειναν, βέβαια, επειδή σώθηκαν από τη χάρη
του Θεού, οι εργάτες που τους είχαν κουβαλήσει από πολύ
μακριά και παραδώσει στην υπηρεσία των ξένων πλιατσικολόγων. Στην πραγματικότητα, η Βραζιλία, που άλλο δεν έ
κανε παρά ν ' ανταποκριθεί στα τραγούδια των σειρήνων της
παγκόσμιας ζήτησης σε πρώτη ύλη, δεν είχε λάβει μέρος
στο πραγματικό εμπόριο του καουτσούκ, δηλαδή στην οικο
νομική, εμπορική και βιομηχανική-της ανάπτυξη. Και η σει
ρήνα σώπασε. Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το καου
τσούκ του βραζιλιανού Αμαζονίου γνώρισε μια πρόσκαιρη
αναγέννηση. Οι Γιαπωνέζοι είχαν καταλάβει τη Μαλαισία
κι οι Σύμμαχοι είχαν επιτακτική ανάγκη να εφοδιαστούν
πάση θυσία. Το περουβιανό δάσος υπόφερε κι αυτό από τη
ζήτηση, (ΐ) Στη Βραζιλία, η "μάχη του καουτσούκ" κινητο
ποίησε και πάλι τους χωρικούς της Βορειο-ανατολικής πε
ριοχής. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έγιναν στο
Κογκρέσσο, όταν τέλειωσε η "μάχη", πενήντα χιλιάδες νε
κροί, νικημένοι α π' τις αρρώστιες και την πείνα, σάπιζαν μέ-

1. Στις αρχές του αιώνα, τα βουνά που καλύπτονταν με δάση χέβεας,
άφηναν και για το Περού να διαφανούν οι υποσχέσεις ενός νέου Ελ
ντοράντο. Ο Φρανθίσκο Γκαρθϊα Καλδερόν έγραφε στο El Pérou
contemporáneo, στα 1908, ότι το καουτσούκ ήταν ο μεγάλος πλού
τος του μέλλοντος. Ο Μάριο Βόργκας Λλόσα, στο μυθιστόρημά-του
Το πράσινο σπίτι αναδημιουργεί το πυρετικό περιβάλλον των Ικίτος και του δάσους, όπου οι τυχοδιώκτες ρήμαζαν τους Ινδιάνους
στο πέρασμά-τους. Η φύση όμως εκδικιόταν, με τη λέπρα και άλλα
θανατηφόρα όπλα.
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σα στις φυτείες.

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΑΟ ΑΝΑΒΑΝ ΤΑ ΠΟΥΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΡΕΪΣ.
Η Βενεζουέλα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ταυτίστηκε
με το κακάο, καθαρά αμερικάνικο φυτό. "Εμείς, οι κάτοικοι
της Βενεζουέλας, ήμασταν φτιαγμένοι για να πουλάμε το
κακάο, και να γεμίζουμε το έδαφός-μας με τα μπιχλιμπίδια
του εξωτερικού", γράφει ο Ράνγκελ. (ΐ) Η ολιγαρχία του
κακάο, μαζί με τους τοκογλύφους και τους εμπόρους αποτελούσαν μια "Α γ ία Τριάδα της καθυστέρησης". 'Α λλο ι πό
ροι της χώρας ήταν η κτηνοτροφία στα λ ά ν ο ς , η ίσατις, η
ζάχαρη, ο καπνός και μερικά ορυκτά. Ωστόσο, ο λαός βά
φτισε με τ' όνομα το Μ ε γ ά λ ο Κ α κ ά ο τη δουλοκτητική ο
λιγαρχία του Καράκας. Ο ιδρώτας των Μαύρων επέτρεψε
σ' αυτή την τελευταία να πλουτίσει τροφοδοτώντας τη μεξικανική και την ισπανική ολιγαρχία του ορυκτού πλούτου.
Από τα 1873, η Βενεζουέλα εγκαινίασε μια εποχή του καφέ.
Ο καφές, όπως και το κακάο, απαιτούσε κατωφερή εδάφη ή
θερμές πεδιάδες. Το κακάο, εντούτοις, συνέχισε την εξάπλωσή-του και πλημμύρισε τις υγρέςπεριοχές τουΚαρούπανο. Η Βενεζουέλα παρέμεινε χώρα αγροτική, καταδικασμένη
να βασανίζεται α π ' τις περιοδικές συναλλαγματικές πτώ
σεις. Ο καφές και το κακάο απέδιδαν τα κεφάλαια που διευ
κόλυναν την παρασιτική ζωή, τις σπατάλες αυτών που τα εί
χαν στην κατοχή-τους, των εμπόρων που τα εμπορεύονταν
κι αυτών που χρηματοδοτούσαν την καλλιέργειά-τους. Στα
1922, το πετρέλαιο ξεπετάχτηκε άφθονο και κυριάρχησε
πάνω στη ζωή της χώρας. Η μεγάλη αφθονία του νέου
πλούτου θα δικαίωνε, έπειτα από τέσσερις και παραπάνω αι
ώνες καθυστέρησης, τις προσδοκίες των Ισπανών εξερευνη
τών: αναζητώντας μάταια τον πρίγκιπα που κολυμπούσε
στο χρυσάφι, είχαν φτάσει ως την τρελή φαντασίωση να
μπερδέψουν ένα χωριουδάκι του Μαρακάιμπο με τη Βενετία
-ό ρ α μ α στο οποίο οφείλει το όνομά-της η Βενεζουέλα- και

1. Domingo Alberto Rangel, El proceso del capitalismo conte
mporáneo en Venezuela, Καράκας, 1968.
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ο Κολόμβος είχε πιστέψει πως απ' τον κόλπο του Παρία άρ
χιζε ο γήινος παράδεισος, (ΐ)
Τις τελευταίες δεκαετίες του X IX αιώνα, η λαιμαργία των
Ευρωπαίων και των Βορειοαμερικάνων για τη σοκολάτα α
ποχαλινώθηκε. Η πρόοδος της βιομηχανίας έδωσε μεγάλη
ώθηση στις φυτείες κακάο της Βραζιλίας και τόνωσε την
παραγωγή των παλιών φυτειών της Βενεζουέλας και του Ι
σημερινού. Στη Βραζιλία, το κακάο έκανε την ορμητική-του
είσοδο στην οικονομική σκηνή ταυτόχρονα με το καου
τσούκ και, όπως ακριβώς κι αυτό, πρόσφερε δουλειά στους
χωρικούς των Βορειο ανατολικών περιοχών. Τότε αναδύθη
κε σαν
πρωτεύουσα του κακάο η πόλη του Σαλβαδόρ, η
Μπαχία όλων των αγίων, που υπήρξε α π' τις σημαντικότε
ρες της Αμερικής ως πρωτεύουσα της Βραζιλίας και της ζά
χαρης. Στα νότια της Μπαχία, από το Ρεκονκάβο ίσαμε το
Κράτος του Εσπίριτο Σάντο, τα λατιφούντια που βρίσκονται
ανάμεσα στις κάτω περιοχές της παραθαλάσσιας ζώνης και
στην οροσειρά της ακτής, εξακολουθούν ως τις μέρες-μας
να παρέχουν την πρώτη ύλη μιας μεγάλης αναλογίας από
τη σοκολάτα που καταναλώνεται στον κόσμο. Ό πως το ζα
χαροκάλαμο, το κακάο έφερε κι αυτό τη μονοκαλλιέργεια
και την καταστροφή των δασών με πυρκαγιά, τη δικτατορία
των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και την αδιάκοπη
ένδεια των εργατών. Τα αφεντικά των φυτειών, που ζουν
στις ακρογιαλιές του Ρίο ντε Τζανέιρο και είναι έμποροι πε
ρισσότερο παρά καλλιεργητές, απαγορεύουν να καλλιεργη
θεί έστω και ένας πόντος γης από άλλα είδη. Εκείνοι που δι
οικούν τις φυτείες πληρώνουν σε είδος τους μισθούς των
εργατών: καπνιστό κρέας, φαρίνα, μαύρα φασόλια. Ο χω ρι
κός, όποτε πληρώνεται σε είδος, λαβαίνει για μια πλήρη μέ
ρα δουλειάς μεροκάματο που ισούται με την τιμή ενός λ ί
τρου μπύρας. Πρέπει να δουλέψει μιάμιση μέρα για να μπο
ρέσει ν ' αγοράσει ένα κουτί γάλα σκόνη.
Η Βραζιλία απολάμβανε για πολύν καιρό τα προνόμια της
παγκόσμιας αγοράς. Ωστόσο, στην Α φ ρ ική ήρθε αντιμέτωπη
με σοβαρούς ανταγωνιστές. Στα χρόνια της δεκαετίας του
20, η Γκάνα έπαιρνε κιόλας το προβάδισμα: στη χώρα αυτή,
που αποτελούσε τότε αγγλική αποικία και ονομαζόταν Α-

1. Domingo Alberto Rangel, Capital y dessarrollo, τόμος I:
nezuela agraria, Καράκας, 1969.
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κτή του Χρυσού, οι Ά γ γ λ ο ι είχαν αναπτύξει σε μεγάλη κλί
μακα και με σύγχρονες μεθόδους τη φυτεία του κακάο. Η
Βραζιλία υποβιβάστηκε στη δεύτερη θέση και, αργότερα,
στην τρίτη, ως προμηθευτής της παγκόσμιας αγοράς σε κα
κάο. Κανείς, όμως, δε θα μπορούσε να πιστέψει ότι μια μέ
τρια μοίρα περίμενε τα γόνιμα εδάφη της νότιας Μπαχίας.
Τα εδάφη, παρθένα σ ' όλη τη διάρκεια της αποικιακής επο
χής, σκορπούσαν άφθονους τους καρπούς-των: οι εργάτες
της γης άνοιγαν τα εξογκώματα με μεγάλα μαχαίρια, συγκέ
ντρωναν τους σπόρους και τους φόρτωναν πάνω σε κάρα
που τα γαϊδούρια οδηγούσαν στους μύλους. Ή ταν ανάγκη
να εκδασώνουν όλο και περισσότερο, ν ' ανοίγουν καινούρ
για ξέφωτα, να κατακτούν καινούργια εδάφη με τη φωτιά
και το τσεκούρι. Οι εργάτες δεν ήξεραν τίποτε από τιμές και
αγορές. Δεν ήξεραν μήτε καν ποιος κυβερνούσε τη Βραζι
λία: δεν πάει πολύς καιρός που συναντούσε κανείς εργάτες
οι οποίοι πίστευαν πως κυβερνούσε ακόμα ο αυτοκράτορας
δον Πέντρο o II. (ΐ). Τα αφεντικά έτριβαν τα χέρια-τους:
αυτοί ήξεραν, ή πίστευαν πως ήξεραν. Η κατανάλωση του
κακάο αύξαινε και, μαζί μ ' αυτήν, τα έσοδα και τα κέρδη.
Το λ ιμ ά νι llheus, όπου φόρτωναν όλο σχεδόν
το κακάο, τ'
ονόμαζαν "η Βασίλισσα του Νότου" και, μολονότι σήμερα
κοιμάται, έχει διατηρήσει τα γερότατα μικροπαλάτια που οι
φ α ζ ε ν τ έ ιρ ο ς στόλισαν με τόση απλοχεριά, όσο και με κα
κό γούστο. Πάνω σ ' αυτό το θέμα, ο Χόρχε Αμάντο έχει
γράψει πλήθος μυθιστορήματα. Αναδημιουργεί σ ' αυτά μια
χρονική περίοδο της ευημερίας: "T o llheus και η ζώνη του
κακάο κολυμπούσαν μες στο χρυσάφι, έπαιρναν το μπάνιοτους μες σε σαμπάνια, κοιμόντουσαν με Γαλλίδες που έφτα
ναν από το Ρίο ντε Τζανέιρο. Στο Τ ρ ια ν ό ν , το πιο σικ κα
μπαρέ της πόλης, ο συνταγματάρχης Μανέκα Ντάντας άνα
βε πούρα με χαρτονομίσματα των πεντακοσίων χιλιάδων
ρέις, επαναλαμβάνοντας την κίνηση όλων των πλούσιων φ α 
ζ ε ν τ έ ιρ ο ς την εποχή της δόξας του καφέ, του καουτσούκ,
του μπαμπακιού και της ζάχαρης".( 2 ) Με την άνοδο των τι1. Γεν. στα 1825, και υπήρξε αυτοκράτορας της Βραζιλίας απ’ τα
1831 ως την ανακήρυξη της Δημοκρατίας, στα 1889. (£. τ. Μ.)
2. Ο τίτλος του συνταγματάρχη αποδίδεται, με απίστευτη ευκολία,
στη Βραζιλία, στους μεγάλους κατά παράδοση γαιοκτήμονες και κατ’
επέκταση σε κάθε σπουδαίο πρόσωπο. Δανειζόμαστε το κομμάτι απ'
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μών, αυξανόταν η παραγωγή. Κατόπιν, οι τιμές έπεφταν. Η
αστάθεια έγινε όλο και πιο καταστροφική και τα κτήματα
άλλαξαν κατόχους. Κι άρχισε η εποχή των "εκατομμυριού
χων ζητιάνων": Οι πρωτοπόροι των φυτειών παραχωρού
σαν τη θέση-τους στους εξαγωγείς που εξοφλούσαν τα χρέη
ιδιοποιούμενοι τα κτήματα.
Μέσα σε τρία μόλις χρόνια, ανάμεσα στα 1959 και 1961,
λόγου χάρη, η τιμή του κακάο, σε σπόρους της Βραζιλίας,
έπεσε κατά ένα τρίτο στην παγκόσμια αγορά. Η ανοδική τά
ση που ακολούθησε δεν μπόρεσε ν ' ανοίξει, ασφαλώς, τις
πόρτες της ελπίδας. Η CEPAL προείπε πως η καμπύλη της
αύξησης θα είχε σύντομη ζωή. ( 2 ) Οι μεγάλες καταναλώτριες χώρες του κακάο — Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, ομο
σπονδιακή Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία— ενθαρρύνουν τον
ανταγωνισμό ανάμεσα στο αφρικανικό κακάο και στο κα
κάο της Βραζιλίας και του Ισημερινού, προκειμένου να γευθούν φτηνά τη σοκολάτα. Έτσι, οι μαιτρ αυτοί των τιμών
προκαλούν περιόδους εξαθλίωσης που ρίχνουν στην από
γνωση τους απολυμένους εργάτες του κακάο. Οι άνεργοι
ψάχνουν να βρουν κανένα δέντρο για να κοιμηθούν και πρά
σινες μπανάνες για να ξεγελάσουν την πείνα-τους: αναμφί
βολα, δεν τρώνε τις λεπτές σοκολάτες που εισάγει σε απίτο μυθιστόρημα του Χόρχε Αμάντο, Η Γη των χρυσών καρπών.
Σ ’ αυτή την εποχή, ”τα ίδια τα παιδιά δεν άγγιξαν τους καρπούς του
κακάο. Φοβόντουσαν αυτές τις κίτρινες μπάλλες με το απαλό τσόφλι
που τα κρατούσαν δέσμια σ' αυτή τη ζωή των χωρικών και του κα
πνιστού κρέατος. "Γιατί, στο βάθος, ”το κακάο ήταν ο μέγας κύριος
που τον φοβόταν ακόμη κι ο συνταγματάρχης” (Χόρχε Αμάντο, Κα
κάο, 1955) Μέσασ’ ένα άλλο μυθιστόρημα το "Γαβριέλα , γα ρίφ α 
λο και κανέλα,” κάποιο απ' τα πρόσωπα μιλά για το ttheus, σηκώ
νοντας κατηγορηματικά το δάχτυλό-του: "Δεν υπάρχει αυτή τη στιγ
μή, στα βόρεια της χώρας, άλλη πόλη με ταχύτερη ανάπτυξη”. Σήμε
ρα, η πόλη αυτή δεν είναι παρά μόνο η σκιά-της.
2. Αναφερόμενη στην άνοδο των τιμών του κακάο και του καφέ, η
οικονομική Επιτροπή για τη λατινική Αμερική (CEPAL) των Ηνωμέ
νων Εθνών δηλώνει ότι είναι "μεταβατικού σχετικώς χαρακτήρα” κι
ότι υπακούει ”εν πολλοίς σε πρόσκαιρες δυσχέρειες στη συγκομιδή”.
(CEPAL, Estudio económico de America Latina, 1969', τόμος
2: La economía de América Latina en 1969, Σαντιάγοτης
Χιλής, 1970).
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στευτες ποσότητες απ' τη Γαλλία και τη Σουηδία η Βραζι
λία, τρίτη παραγωγική χώρα του κόσμου. Οι σοκολάτες γ ί
νονται ολοένα και ακριβότερες. Το κακάο, συγκριτικά, γ ί
νεται κι αυτό ολοένα φτηνότερο. Ανάμεσα στα 1950 και στα
1960, οι πωλήσεις σε κακάο του Ισημερινού αυξήθηκαν πο
σοτικά πάνω από 30%, μα η αύξηση της τιμής-του δεν ξεπέρασε το 15%. Το υπόλοιπο 15% ήταν ένα δώρο που έκανε ο
Ισημερινός στις πλούσιες χώρες, οι οποίες στο διάστημα αυ
τό, του έστειλαν τα βιομηχανοποιημένα προίόντα-τους σε
υψηλές τιμές. Η οικονομία του Ισημερινού εξαρτάται απ'
τις πωλήσεις μπανάνας, καφέ και κακάο, τρία προϊόντα υπο
ταγμένα απόλυτα στις διακυμάνσεις των τιμών. Σύμφωνα με
τις επίσημες αναφορές, εφτά επί δέκα κατοίκων του Ισημε
ρινού υποφέρουν από υποσιτισμό κι η χώρα γνωρίζει έναν
από τους υψηλότερους στον κόσμο δείχτες θνησιμότητας.

ΧΕΡΙΑ ΦΤΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΜΠΑΚΙ
Η Βραζιλία κατέχει την τέταρτη θέση στον κόσμο στην
παραγωγή του μπαμπακιού. Το Μεξικό κατέχειτην πέμπτη.
Στο σύνολό-του, πάνω από το 20% του μπαμπακιού που
χρησιμοποιείται απ' τη βιομηχανία υφασμάτων πάνω σ' ο
λόκληρο τον πλανήτη προέρχεται α π' τη λατινική Αμερική.
Στα τέλη του X V II αιώνα, το μπαμπάκι είχε γίνει η σημαντι
κότερη πρώτη ύλη για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες υφασμά
των. Μέσα σε τριάντα χρόνια, η Αγγλία, αύξησε κατά πέντε
φορές τις αγορές-της. Το αδράχτι, που επινοήθηκε α π' τον
Αρκράιτ την ίδια εποχή που ο Βαττ αποκτούσε το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας για την ατμομηχανή-του, κι έπειτα η μηχανική
υφαντουργική του Κάρτραϊτ, έδωσαν μιαν αποφασιστική
ώθηση στην υφαντουργία και πρόσφεραν στο μπαμπάκι,
φυτό αμερικανικής καταγωγής, δραστήριες υπερπόντιες α
γορές. Το λιμάνι του Σάο Λούις ντε Μαρανχάο, που κοιμό
ταν ήσυχα σ ' έναν ατέλειωτο τροπικό ύπνο που δεν τον διέκοπτε παρά αραιά και που η άφιξη δυο πλοίων το χρόνο, ξύ
πνησε απότομα από την ευφορία του μπαμπακιού: μαύροι
σκλάβοι συνέρευσαν προς τις φυτείες του Βορρά και κάπου
εκατόν πενήντα με διακόσια πλοία εγκατέλειπαν κάθε χρόνο
το Σάο Λούις φορτωμένα μ ' ένα εκατομμύριο λίβρες πρώ
της ύλης. Στις αρχές του X IX αιώνα, η οικονομική κρίση

των ορυκτών παραχώρησε στο μπαμπάκι άφθονα εργατικά
χέρια σκλάβων. Ό ταν εξαντλήθηκαν τα ορυχεία χρυσού και
διαμαντιών του Νότου, η Βραζιλία φάνηκε ν ' αναγεννιέται
στο Βορρά. Το λιμάνι άρχισε ν ' ανθεί. Έβγαλε αρκετούς
ποιητές ώστε να ονομαστεί Αθήνα της Βραζιλίας. ( 1 ) Αλλά
μαζί με την ευμάρεια, έφτασε κι η πείνα στην περιοχή του
Μαρανχάο, όπου κανείς πλέον δεν ενδιαφερόταν να καλ
λιεργήσει εδώδιμα προϊόντα. Υπήρξαν περίοδοι όπου το ρύ
ζι αποτελούσε τη μοναδική τροφή. (2) Η ιστορία τούτη τέ
λειώσε όπως είχε αρχίσει: η κατάρρευσή ήρθε εντελώς
ξαφνικά. Η εντατική παραγωγή του μπαμπακιού στις φυτεί
ες του νότου των Ηνωμένων Πολιτειών, πάνω σε εδάφη της
καλύτερης ποιότητας, και με σύγχρονα μηχανικά μέσα για
να εκκοκίζουν το προϊόν και να το φτιάχνουν σε μπάλλες.
την έκανε να πέσει κατά το ένα τρίτο, κι η Βραζιλία δεν μπό
ρεσε ν' αντισταθεί στον ανταγωνισμό. Μια καινούργια περί
οδος ευημερίας άρχισε αμέσως μετά τον Ανθενωτικό πόλε
μο, που διέκοψε τις βορειο-αμερικάνικες παραδόσεις, α λλ'
αυτό κράτησε λίγο. Στη διάρκεια του X X αιώνα, μεταξύ
1934 και 1939, η βραζιλιάνικη παραγωγή αυξήθηκε με εντυ
πωσιακό ρυθμό: πέρασε από τους 126 χιλιάδες τόννους
στους 320 χιλιάδες τόννους. Συνέβη όμως μια νέα συμφο
ρά: οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν τα πλεονάσματά-τους
στην παγκόσμια αγορά και οι τιμές εξευτελίστηκαν.
Τα βορειο-αμερικάνικα γεωργικά πλεονάσματα είναι, ό
πως ξέρουμε, αποτέλεσμα τεράστιων επιχορηγήσεων που
παραχωρεί το Κράτος στους παραγωγούς. Στενά συνδεμένα
με τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας, κατακλύζουν τον
κόσμο σε τιμές dumping (φτηνές τιμές προκειμένου για ξέ
νες αγορές). Έ τσι, το μπαμπάκι αποτέλεσε το βασικό προϊ
όν εξαγωγής της Παραγουάης ώς τη στιγμή που ο κατα
στροφικός ανταγωνισμός του βορειο-αμερικάνικου μπαμπα
κιού το παραγκώνισε α π' τις αγορές. Από το 1952 κι έπειτα,
η παραγωγή της Παραγουάης περιορίστηκε στο μισό. Κατά
τον ίδιο τρόπο, έχασε κι η Ουρουγουάη την καναδέζικη α
γορά για το ρύζι-της. Και για τον ίδιο λόγο, το αργεντίνικο
σιτάρι - η Αργεντινή υπήρξε η σιταποθήκη του κό σ μ ο υ -

1. Roberto C. Simonsen, όχ. π.
2. C. Prado Νεότερος,Formaçâo do Brasil contemporáneo, Σάο
Πάουλο, 1942.
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έχασε το αποφασιστικό βάρος-του στις διεθνείς αγορές. Το
βορειο-αμερικάνικο dumping του μπαμπακιού δεν εμπόδι
σε μια εταιρία της Βόρειας Αμερικής, την Άντερσον Κλέυτον και Σία να βάλει χέρι στην αυτοκρατορία της λατινικής
Αμερικής, ούτε και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το μεσίτη
τους αυτόν, ν ' αγοράζουν το μεξικάνικο μπαμπακι για να το
ξαναπουλούν σε άλλες χώρες.
Το λατινοαμερικάνικο μπαμπάκι διατηρείται κουτσά
στραβά στο παγκόσμιο εμπόριο χάρη στα εξαιρετικά χαμη
λά έξοδα κόστους. Οι ίδιοι οι επίσημοι αριθμοί, που κρύ
βουν ωστόσο τόσο συχνά την πραγματικότητα, αποκαλύ
πτουν το αξιοθρήνητο επίπεδο αμοιβής της εργασίας. Στις
φυτείες της Βραζιλίας, ένας μισθός πείνας αμοίβει μια εξευ
τελιστική για ανθρώπους δουλειά. Στη Γουατεμάλα, οι ιδιο
κτήτες κομπάζουν ότι πληρώνουν μηνιάτικους μισθούς με
δεκαεννέα κέτζαλ (ένα κέτζαλ ισοδυναμεί μ ’ ένα δολλάριο)
και βεβαιώνουν ότι, ένα μεγάλο μέρος απ' αυτό το "μισθό"
κατατίθεται σε είδος και σε τιμές που καθορίζουν αυτοί, (ΐ)
Στο Μεξικό, οι μεροκαματιάρηδες που γυρίζουν από ζ ά φ ρ α
σε ζ ά φ ρ α παίρνουν ενάμισι δολλάριο τη μέρα. Μοίρα-τους
είναι η υποαπασχόληση, με συνέπεια τον υποσιτισμό, μα η
κατάσταση των εργατών του μπαμπακιού στη Νικαράγουα
είναι ακόμη πιο συφοριασμένη. Οι κάτοικοι του Σαλβαδόρ,
που τροφοδοτούν με μπαμπάκι τις βιομηχανίες υφασμάτων
της Ιαπωνίας, καταναλώνουν λιγότερες θερμίδες και πρωτε
ΐνες απ' τους πεινασμένους Ινδούς της Ινδίας. Για την πε
ρουβιανή οικονομία, το μπαμπάκι είναι η δεύτερη αγροτική
πηγή συναλλαγματικών πόρων. Ο Χοσέ Κάρλος Μαριατέγκουι είχε παρατηρήσει ότι ο ξένος καπιταλισμός, στη διαρ
κή αναζήτησή-του σε εδάφη, εργατικά χέρια και αγορές, δο
κίμαζε να βάλει στο χέρι τις καλλιέργειες εξαγωγής του Πε
ρού μ ' ένα σύστημα εκκαθάρισης που ήταν αναγκασμένοι να
υφίστανται οι χρεωμένοι ιδιοκτήτες, ανήμποροι να άρουν
τις υποθήκες. (2) Ό ταν, στα 1968, πήρε την εξουσία η εθνι
κιστική κυβέρνηση του Βελάσκο Αλβαράδο, καλλιεργού1. Διαμερικανική επιτροπή γεωργικής Ανάπτυξης: Guatemala. Te
nencia de la tierra y desarrollo socioéconomico del sector
agricola, Ουάσινγχτον, 1965.
2. José Carlos Mariátegui, Εφτά δοκίμια ερμηνείας της περουβιανής πραγματικότητας, μετάφραση Ρολάν Μίνιό, Παρίσι, 1968.
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νταν λιγότερο από το ένα έκτο των εδαφών που ήταν κα
τάλληλα για εντατική εκμετάλλευση, το κατά κεφαλήν εισό
δημα του πληθυσμού ήταν δεκαπέντε φορές χαμηλότερο
απ' των Ηνωμένων Πολιτειών και η κατανάλωση θερμίδων
από τις πιο ισχνές του κόσμου. Ωστόσο, η παραγωγή σε
μπαμπάκι κατευθυνόταν, όπως και η παραγωγή της ζάχα
ρης, από τα ξένα κριτήρια που είχε καταγγείλει ο Μαριατέγκουι. Τα καλύτερα εδάφη, αυτά των εκτάσεων του μπα
μπακιού, ανήκαν σε βορειο-αμερικανικές επιχειρήσεις ή σε
ιδιοκτήτες που δεν είχαν εθνική ταυτότητα παρά μονάχα με
τη γεωγραφική έννοια της λέξης, όπως η μπουρζουαζία της
Λίμα. Πέντε μεγάλες φίρμες, εκ των οποίων οι δύο είχαν
την έδρα-τους στις Ηνωμένες Πολιτείες — η Άντερσον Κλέυτον και η Γκρέης— μονοπωλούσαν την εξαγωγή του μπα
μπακιού και της ζάχαρης κι είχαν στη διάθεσή-τους τα δικάτους "αγροτοβιομηχανικά" μέσα παραγωγής. Οι φυτείες ζά
χαρης και μπαμπακιού της ακτής, κέντρα ευμάρειας και
προόδου, σε αντίθεση με τα λατιφούντια της σιέρρα, πλή
ρωναν τους άμοιρους μεροκαματιάρηδες με άθλιους μι
σθούς, ώς την ημέρα που, η αγροτική μεταρρύθμιση του
1969, τις απαλλοτρίωσε και παραχώρησε την εκμετάλλευση
στους εργάτες με τη μορφή συνεταιρισμών. Σύμφωνα με τις
στατιστικές της διαμερικανικής επιτροπής γεωργικής
ανάπτυξης, το εισόδημα κάθε μέλους α π' τις μισθωτές
οικογένειες της ακτής, δεν ξεπερνούσε τότε τα πέντε
δολλάρια το μήνα. (ΐ)
Η Άντερσον Κλέυτον και Σία διατηρεί τριάντα θυγατρι
κές στη λατινική Αμερική κι έχει στην κατοχή-της όχι μόνο
τις πωλήσεις του μπαμπακιού, αλλά και -μ ο νο π ώ λιο οριζό
ντιο— διαθέτει ένα δίκτυο που διευθύνει τη χρηματοδότηση
και τη βιομηχανοποίηση των φυτικών ινών και παράγει επί
σης τρόφιμα σε ρυθμό εντατικό. Στο Μεξικό, λόγου χάρη,
μολονότι δε διαθέτει εδάφη, ασκεί με κάθε μέσον τον κατα
πιεστικό έλεγχό-της πάνω στην παραγωγή του μπαμπακιού.
Οι οχτακόσιες χιλιάδες Μεξικανοί που δεν καλλιεργούν εί
ναι, πραγματικά, στο έλεός-της. Η επιχείρηση αγοράζει σε
πολύ χαμηλή τιμή το εξαίρετο μπαμπακερό νήμα, επειδή έ
χει χορηγήσει εκ των προτέρων δάνεια στους παραγωγούς,

1. Perú. Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico
del sector agrícola, Ονάσινγκτον, 1966.
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με την υποχρέωση να της πουλήσουν τη συγκομιδή στην τι
μή ανοίγματος της αγοράς που αυτή έχει καθορίσει. Στις
χρηματικές προκαταβολές προστίθεται η χορήγηση λιπά
σματος, σπόρων, εντομοκτόνων, και η εταιρία διατηρεί το
δικαίωμα να επιβλέπει τις εργασίες σποράς και θερισμού.
Αυτή είναι που καθορίζει τις ταρίφες της συγκομιδής και
του εκκοκισμού. Χρησιμοποιεί τους σπόρους στα ελαιοτριβεία-της και στα εργοστάσιά-της που κατασκευάζουν λίπη
και μαργαρίνη. Τα τελευταία τούτα χρόνια, η Κλέυτον, "που
δεν περιορίζεται να κυριαρχεί στο εμπόριο του μπαμπακιού,
έκανε εισβολή στην παραγωγή καραμελλών και σοκολατών,
αγοράζοντας πρόσφατα την πασίγνωστη εταιρία Luxus" .
(ι>
Σήμερα, η Άντερσον Κλέυτον είναι ο κύριος εξαγωγέας
του καφέ της Βραζιλίας. Η εταιρία ενδιαφέρθηκε για το εμπόριό-της στα 1950. Μετά τρία χρόνια, είχε κιόλας εκθρο
νίσει την Αμέρικαν Κόφη Κορπορέησον. Κι όχι μόνον αυτό,
μα είναι κι η πρώτη παραγωγική μονάδα ειδών διατροφής
και συγκαταλέγεται μεταξύ των τριάντα πέντε ισχυρότερων
επιχειρήσεων της χώρας.

ΧΕΡΙΑ ΦΤΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ
Μερικοί βεβαιώνουν πως ο καφές είναι εξίσου σημαντι
κός με το πετρέλαιο στη σκηνή της παγκόσμιας αγοράς.
Στις αρχές της δεκαετίας του 50, η Αμερική παραχωρούσε
τα τέσσερα πέμπτα του καφέ που καταναλωνόταν στον κό
σμο. Ο ανταγωνισμός της Αφρικής, που πρόσφερε ένα προ
ϊόν κατώτερης ποιότητας μα και κατώτερου κόστους, περιό
ρισε αυτή την υπεροχή. Εντούτοις, το ένα έκτο των συναλ
λαγματικών πόρων που μπαίνουν στην ήπειρο αυτή προέρ
χονται πραγματικά από τον καφέ. Οι διακυμάνσεις των τι
μών επηρεάζουν δεκαπέντε
χώρες, στα νότια του Ρίο
Μπράβο. Η Βραζιλία είναι ο σημαντικότερος παραγωγός
του κόσμου και αντλεί α π' αυτή την πηγή σχεδόν το ήμισυ
των προσόδων-της α π ’ τις εξαγωγές. Το Σαλβαδόρ, η Γουα
τεμάλα, η Κόστα Ρίκα και η Αϊτή εξαρτιώνται κι αυτές, κατά
/. Alonso Aguilar Μ. και Fernando Carmona, Mexico: riqueza y mi
seria, Μεξικό, 1968.
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¿να μεγάλο μέρος, απ'τον καφέ, ο οποίος αποδίδει τα δύο
τρίτα των συναλλαγματικών-του πόρων και στην Κολομβία.
0 καφές επέφερε τον πληθωρισμό στη Βραζιλία. Μεταξύ
1824 και 1854, η τιμή ενός σκλάβου διπλασιάστηκε. Μήτε
το μπαμπάκι του Βορρά, μήτε η ζάχαρη των Βορειο-ανο
τολικών περιοχών, αφού πέρασε πια η εποχή της ευημε
ρίας, δεν μπορούσαν να πληρώσουν σ'αυτή την τιμή τα
εργατικά χέρια. Η Βραζιλία μετατοπίστηκε προς το νό
το. Εκτός από τους σκλάβους, ο καφές χρησιμοποίησε ευ
ρωπαίους μετανάστες, οι οποίοι παράδιναν στους ιδιοκ
τήτες τη μισή ποσότητα της συγκομιδής-τους, όπως επέ
βαλε το καθεστώς της εξ ημισίας εκμίσθωσης, ένα καθε
στώς που επικρατεί ίσαμε σήμερα στην ενδοχώρα. Οι
τουρίστες που διασχίζουν τα δάση του Τιχούκο για να πά
νε να κολυμπήσουν, αγνοούν πως στα βουνά που περιβάλ
λουν το Ρίο ντε Τζανέιρο υπήρχαν, εδώ και πάνω από εκα
τό χρόνια, μεγάλες φυτείες καφέ. Τα φυτά της καφέας
εξαπλώνονταν όλο και περισσότερο πάνω στις πλαγιές στο
ξέφρενο κυνηγητό-τους να βρούν καινούργιους χυμούς
σε απάτητα μέρη. Ο αιώνας τελείωνε όταν οι λατιφουντίστες του καφέ, που είχαν γίνει η καινούργια κοινωνική
ελίτ της Βραζιλίας, έξυσαν τα μολύβια-τους και έκαναν τους
λογαριασμούς-τους: οι μισθοί διατροφής γίνονταν στο εξής
φθηνότεροι από την αγορά και συντήρηση σκλάβων που,
άλλωστε, ήταν σπάνιοι. Η δουλεία καταργήθηκε στα 1888
και αντικαταστάθηκε από ένα σύστημα που ανακάτευε τη
φεουδαλική σκλαβιά με την αμοιβόμενη εργασία, κι αυτό το
σύστημα επικρατεί ως τις μέρες-μας. Λεγεώνες "ελεύθε
ρων" εργατών συνόδεψαν έτσι και συνοδεύουν την παρα
νοϊκή επιχείρηση του καφέ. Η κοιλάδα του Παράίμπα γίνηκε η πλουσιότερη ζώνη της χώρας, μα γρήγορα αφα
νίστηκε απ'αυτό το ευαίσθητο φυτό που, καλλιεργούμενο
κατά τρόπο καταστροφικό, άφηνε πίσω-του μεγάλες έρημες
εκτάσεις που κάποτε ήταν δάση, εξαντλημένους φυσικούς
πόρους και τη γενική αποψίλωση. Η διάβρωση κατάστρεφε ανελέητα τις ανέπαφες κάποτε περιοχές και, από τη συ
νεχή λεηλασία, μείωνε την απόδοσή-τους, εξασθένιζε τα
φυτά και τα καθιστούσε ευάλωτα. Η μεγάλη ιδιοκτησία του
καφέ πλημμύρισε το απέραντο πορφυρόχωμο οροπέδιο στα
δυτικά του Σάο Πάολο: ακολουθώντας λιγότερο ανηλεείς
μεθόδους εκμετάλλευσης, μετέτρεψε το οροπέδιο σε μια
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"Θάλασσα καφέ" και συνέχισε την προέλασή-της. Έφτασε
στις όχθες του Παρανά. Καταλήγοντας στις σαβάνες του
Μότο Γκρόσσο, λοξοδρόμησε προς τα νότια για να ξανάρθει, τα τελευταία τούτα χρόνια, προς τα δυτικά, διασχί
ζοντας τα σύνορα της Παραγουάης.
Αυτή τη στιγμή, το Σάο Πάουλο είναι η πιό ανεπτυγμέ
νη περιοχή της Βραζιλίας, επειδή αποτελεί το βιομηχανικότης κέντρο. Μες στις φυτείες-της όμως του καφέ, οι "υπο
τελείς κάτοικοι", που πληρώνουν με τη δουλειά-τους και
με τη δουλειά των παιδιών-τους το ενοίκιο της γης, εξα
κολουθούν να είναι πολυάριθμοι. Τα χρόνια της ευημερίας,
που ακολούθησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η βουλι
μία των ιδιοκτητών των καλλιεργειών έφερε την κατάρ
γηση του συστήματος που επέτρεπε στους εργάτες των φ υ 
τειών να καλλιεργούν για λογαοιασμό-τους φυτά διατρο
φής. Δεν μπορούν σήμερα να το κάνουν παρά μόνο με
αντάλλαγμα μιας δουλειάς ποι· δεν πληρώνεται. Ο ιδιο
κτήτης χρησιμοποιεί και γεωργούς με συμβόλαιο στους
οποίους επιτρέπει να προβαίνουν σε προσωρινές καλλιέρ
γειες, με την επιφύλαξη όμως να φυτεύουν νέα φυτά κα
φέας για δικό-του όφελος. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, όταν οι
κίτρινοι σπόροι ομορφαίνουν τα χαμόδεντρα, η αξία του
εδάφους πολλαπλασιάζεται και φτάνει για το γεωργό η
ώρα της αναχώρησης.
Στη Γουατεμάλα, ο καφές πληρώνει ακόμη λιγότερα
απ'το μπαμπάκι. Οι ιδιοκτήτες της νότιας πλαγιάς δίνουν
δεκαπέντε δολλάρια το μήνα στους χιλιάδες ιθαγενείς που
κατεβαίνουν κάθε χρόνο απ'το οροπέδιο για να νοικιάσουν τα μπράτσα-τους την ώρα της συγκομιδής. Οι φ ί 
ν κ α ς διαθέτουν μιαν ιδιωτική αστυνομία. Εδώ λένε συνή
θως: "Έ νας άνθρωπος κοστίζει λιγότερα από ένα μουλάρι",
κι η καταπίεση αναλαμβάνει ν'αφήσει την κατάσταση
όπως είναι. Στην επαρχία Ά λ τ α Βεραπάς, η κατάσταση είναι
χειρότερη. Δεν υπάρχουν μήτε κάρα, μήτε φορτηγά, επειδή
οι μεγάλοι καλλιεργητές δεν τα χρειάζονται: η μεταφορά
του καφέ στη ράχη του Ινδιάνου κοστίζει λιγότερα.
Ο καφές έχει μεγάλη
σημασία για την οικονομία του
Σαλβαδόρ, μικρή χώρά^στα χέρια μιας μικροσκοπικής
ολιγαρχίας: η μονοκαλλιέργεια υποχρεώνει τη χώρα ν'αγοράζει απ'το εξωτερικό τα μαυροφάσουλα - μοναδική
πηγή πρωτεϊνών για τη διατροφή του λαού — το καλαμπό
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κι, τα χορταρικά και άλλα τρόφιμο που παρήγαγε κατά
παράδοση. Το ένα τέταρτο των κατοίκων πεθαίνει από
αβιταμίνωση. Ό σο για την Αϊτή, αυτή διαθέτει το υψη
λότερο επίπεδο θνησιμότητας της λατινικής Αμερικής. Τα
μισά παιδιά και περισσότερα πάσχουν από αναιμία. Ο νό
μιμος μισθός, εδώ, ανήκει στο χώρο της επιστημονικής
φαντασίας. Στις φυτείες του καφέ, κυμαίνεται ανάμεσα
στα εφτά και τα δεκαπέντε σέντς τη μέρα.
Στην Κολομβία, ο καφές έχει επιβάλλει την ηγεμονίατου. Σύμφωνα με μια αναφορά που δημοσιεύτηκε απ'την
επιθεώρηση TIME στα 1962, οι εργάτες δε λαβαίνουν παρά
το 5%της συνολικής τιμής που παίρνει ο καφές, στο ταξίδι
που πραγματοποιεί από τα μπράτσα-του ώς τα χείλη του
βορειο-αμερικάνου καταναλωτή, (ΐ)
Διαφορετικάαπ'ό,τι
στη Βραζιλία, ο καφές στην Κολομβία καλλιεργείται ουσι
αστικά μέσα σε μικρές εκμεταλλευτικές μονάδες, που τεί
νουν να διαμελιστούν όλο και περισσότερο. Μεταξύ 1955
και 1960, εκατό χιλιάδες φυτείες δημιουργήθηκαν σε πο
λύ μικρές εκτάσεις, ενός τουλάχιστον εκταρίου στο μεγα
λύτερο μέρος-τους. Τα τρία τέταρτα του καφέ που εξά
γεται από την Κολομβία παράγεται από μικρούς, πολύ
μικρούς αγρότες. Το 96% των φυτειών είναι μικροΐδιοκτησίες. (2 ) Ο Χουάν Βαλντές χαμογελά στις αφίσες μα η εξατομίκευση της γης χαμηλώνει το επίπεδο ζωής των καλ
λιεργητών, με έσοδα όλο και πιό ισχνά, και διευκολύνει
τους ελιγμούς της εθνικής Ομοσπονδίας καλλιεργητών του
καφέ, που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μεγαλοΐδιοκτητών και μονοπωλεί στην πράξη την εμπορική εκμε
τάλλευση του προϊόντος. Τα αγροτοτεμάχια που δεν ξεπερ
νούν σε έκταση το ένα εκτάριο αποφέρουν ένα άθλιο
εισόδημα: εκατόν τριάντα δολλάρια το χ ρ ό ν ο , κατά μέσο

1. Mario Arrubla, Estudios sobre el subdesarrolo Colombia
no, Μεντελϊν, 1969. Η τιμή αναλύεται ως εξής: 40% για τους με
σάζοντες, εξαγωγείς και εισαγωγείς, 10% για τους φόρους των
δύο κυβερνήσεων, 10% για τους μεταφορείς, 5% για την προπα
γάνδα του παναμερικανικού Γραφείου του καφέ, στην Ουάσινγκτον, 30% για τους ιδιοκτήτες των φυτειών και 5% για τους μισθω
τούς εργάτες.
2. Banco Cafetero, La industria cafetera en Colombia, Μπο
γκοτά, 1962.

156

όρο. (I)

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΡΙΧΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ
Ti είναι πάλι αυτό; Μήπως πρόκειται για το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ενός τρελού; Στα 1889, ο καφές άξιζε
δύο σένταβος και, έξι χρόνια αργότερα, άξιζε εννέα. Πέρα·
σαν τρία χρόνια και ξανακατέβηκε στα τέσσερα σένταβος
προτού ξαναπέσει, σε πέντε χρόνια, στα δύο σένταβος.
Ήταν μια εποχή απίθανη. ( 2 ). Οι γραφικές παραστάσεις των
τιμών του καφέ, όπως και όλων των τροπικών προϊόντων,
μοιάζουν με τις γραφικές παραστάσεις που βλέπει κανείς
σε κλινικές φρενοβλαβών και επιληπτικών, μα η καμπύλη
πέφτει πάντοτε κατακόρυφα αν συγκρίνουμε την ανταλλα
κτική αξία του καφέ με τις τιμές των μηχανών και των βιομηχανοποιημένων προϊόντων. Στα 1967, ο Κάρλος Λλέρας
Ρεστρέπο, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κολομβίας,
παραπονιόταν ότι η χώρα-του έπρεπε να προσφέρει πενηνταεφτά σακιά καφέ, για ν'αποκτήσει ένα τζιπ, ενώ στα 1950
αρκούσαν δεκαεφτά σακιά. Την ίδια εποχή, ο υπουργός
Γεωργίας του Σάο Πάουλο, Χάρμπερτ Λέβι, έκανε ακό
μη τραγικότερους λογαριασμούς: για ν'αγοράσει ένα τρα
κτέρ στα 1967, η Βραζιλία έπρεπε να προσφέρει τρακόσια
πενήντα σακιά καφέ έναντι εβδομήντα που πρόσφερε πριν
από δεκαπέντε χρόνια. Όταν, στα 1964, ο Πρόεδρος
Γετούλιο Βάργκας φ ύ ιε ψ ε μια ocpcipa στην καρδιά-του,
το συνάλλαγμα του καφέ δεν ήταν άσχετο μ'αυτή την
τραγωδία: "Με την κρίση στην παραγωγή του καφέ, έγραψε
στην περίφημη διαθήκη-του, το κύριο προϊόν-μας απέκτησε
αξία. Είχαμε την πρόθεση να υπερασπιστούμε την τιμήτου και η απάντηση υπήρξε μια βίαιη πίεση στην οικονομία-μας, σε τέτοιο βαθμό, που υποχρεωθήκαμε να υποχω
ρήσουμε". Ο Βάργκας θέλησε νά'ναι το αίμα-του η τιμή
των λύτρων του βραζιλιάνικου λαού.
1. Panorama Económico Latinoamericano, No 87, Αβάνα, Σε
πτέμβρης 1963.
2. Pierre Monbeig, Pionniers et Planteurs de Sao Paulo, Παρί
σι, 1952.
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Η Βραζιλία, αν μπορούσε να πουλήσει στη βορειοαμερικάνικη αγορά τη συγκομιδή-της του 1964 με την
τιμή του 1955, θα είχε εισπράξει διακόσια εκατομμύρια
δολλάρια παραπάνω. Η πτώση ενός και μόνο σένταβο στην
τιμή του καφέ συνεπάγεται μιαν απώλεια εξηνταπέντε
εκατομμυρίων δολλαρίων για το σύνολο των χωρών παρα
γωγών. Α π'τα 1964 ώς τα 1968, οι τιμές συνέχισαν να
πέφτουν, και τα ποσά που αποκόμιζαν έτσι οι Ηνωμένες
Πολιτείες, από τη χώρα παραγωγό, τη Βραζιλία, έγιναν όλο
και πιο μεγάλα. Προς όφελος, όμως, ποιανού; Μήπως του
βορειο-αμερικάνου πολίτη που πίνει τον καφέ; Τον Ιούλιο
του 1968, η τιμή του βραζιλιάνικου καφέ είχε πέσει στις
Ηνωμένες Πολιτείες σε ποσοστό 30% σε σχέση με το Γενάρη
του 1964. Οπότε, ο καταναλωτής δεν πλήρωνε φτηνότερα
τον καφέ-του αλλά, αντίθετα, 13% περισσότερο. Την ίδια
στιγμή, οι βραζιλιάνοι παραγωγοί εισέπραταν τα μισά χρή
ματα για κάθε σακί καφέ. (ΐ) Αυτοί οι μεσάζοντες, ποιοι
είναι; Έ ξι βορειο-αμερικάνικες εταιρίες ελέγχουν παρα
πάνω από το ένα τρίτο του καφέ που βγαίνει απ’ τη Βρα
ζιλία και έξι άλλες, εμπορευματοποιούν παραπάνω από το
ένα τρίτο του καφέ που μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες:
αυτές είναι που, στην πράξη, διευθύνουν τις επιχειρήσεις
στα δύο άκρα του κυκλώματος. (2 ) Ό πω ς ακριβώς η
Γιουνάιτεντ Φρούτ — που έχει γίνει Γιουνάιτεντ Μπράντς
τη στιγμή αυτή που γράφω τούτες τις γραμμές - ασκεί το
μονοπώλιο στις πωλήσεις της μπανάνας που παράγεται
στην κεντρική Αμερική, στην Κολομβία και τον Ισημερινό,
μονοπωλώντας, την ίδια στιγμή, την εισαγωγή και διανομήτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τον ίδιο τρόπο οι βορειο-αμερικάνικες τούτες εταιρίες ελέγχουν το εμπόριο του
καφέ. Η ίδια η Βραζιλία δε συμμετέχει παρά σαν προμη
θευτής και σαν θύμα. Από την άλλη, η Βραζιλία είν’αυτή
που κρατάει τα στοκ όποτε η υπερπαραγωγή υποχρεώνει
σε συσσώρευση των αποθεμάτων.
Δεν υπάρχει άραγε μια διεθνής Σύμβαση που να εξισώ1. Ντοκουμέντα της κεντρικής Τράπεζας, του βραζιλιάνικου Ινστι
τούτου του καφέ και της F.A.O., επιθεώρηση Fator, No 2, Pió
ντε Τζανίιρο, Δεκ. 1968.
2. Σύμφωνα με μια έρευνα της Federal Trade Commission. Cid Silveira,
Café: um drama na economía nacional. Pío ντε Τζανέψο, 1962.
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νει τις τιμές της αγοράς; Το παγκόσμιο Κέντρο πληροφο
ριών του καφέ δημοσίευσε στην Ουάσινγκτον στα 1970,
ένα μακροσκελές ντοκουμέντο προορισμένο να πείσει
τους νομοθέτες να ψηφίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το
Σεπτέμβρη, την εφαρμογή του συμπληρωματικού νόμου
που ανταποκρίνεται στη σύμβαση. Η αναφορά βεβαιώνει
ότι η σύμβαση αυτή ευνόησε πρωταρχικά τις Ηνωμένες Πο
λιτείες, καταναλωτές παραπάνω απ'τη μισή ποσότητα του
καφέ που πωλείται στον κόσμο. Η αγορά-του δεν παύει να
παραμένει μια πρώτης τάξεως δουλειά. Η γελοία υπερτίμησή-του στη βορειο-αμερικάνικη αγορά (προς όφελος,
όπως είδαμε, των μεσαζόντων), είναι στην πραγματικότητα,
πολύ κατώτερη απ'τη γενική άνοδο του κόστους ζωής και
του οικονομικού επιπέδου των μισθών. Οι εξαγωγές των
Ηνωμένων Πολιτειών, στο σύνολό-τους, αυξήθηκαν, μετα
ξύ του 1960 και 1969, κατά ένα έκτο, και, την ίδια στιγμή,
το ολικό ποσό των εισαγωγών καφέ μειωνόταν. Κι έπειτα,
μην ξεχνάμε ότι οι λατινο-αμερικάνικες χώρες χρησιμοποι
ούν τους ισχνούς συναλλαγματικούς πόρους, που απο
κτούν μ'α υτό τον τρόπο, για την αγορά βορειο-αμερικάνικων προϊόντων σε υψηλή τιμή.
Ο καφές οφελεί πολύ περισσότερο όσους τον κατα
ναλώνουν απ'αυτούς που τον παράγουν. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες και στην Ευρώπη, εξασφαλίζει χρήματα και
θέσεις και κινητοποιεί μεγάλα κεφάλαια. Στη λατινική
Αμερική, επιβάλλει μισθούς πείνας και επιτείνει την οικο
νομική ανισορροπία των χωρών που βρίσκονται στην
υπηρεσία-του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καφές δίνει δου
λειά σε έξι χιλιάδες και παραπάνω ανθρώπους; οι βορειοαμερικάνοι που διανέμουν και πουλάνε το λατινο-αμερικάνικο καφέ φθάνουν σε μισθούς απείρως μεγαλύτερους απ'
ό,τι οι Βραζιλιάνοι, οι Κολομβιανοί, οι κάτοικοι της Γουατεμάλας, του Σαλβαδόρ ή της Αϊτής, οι οποίοι σπέρνουν
και θερίζουν το προϊόν. Από την άλλη, η CEPAL αναφέρει
ότι, όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, ο καφές γεμίζει με
περισσότερα πλούτη τα Κρατικά χρηματοκιβώτια των
ευρωπαϊκών χωρών απ'όσο αφήνει στα χέρια των χωρών
που τον παράγουν. "Στα 1960, και 1961, οι δασμοί που
επέβαλαν στον καφέ της λατινικής Αμερικής οι χώρες
της ευρωπαϊκής Κοινότητας ανέβηκαν στα επτακόσια εκα
τομμύρια δολλάρια περίπου, ενώ τα κέρδη των χωρών
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προμηθευτών (σε τιμές
FOB= Free On Board,
των ίδιων
εξαγωγών) δεν ξεπερνούσαν τα εξακόσια εκατομμύρια δο
λάρια". ( 1) Οι πλούσιες χώρες, οι οποίες κηρύττουν την
ελευθερία των ανταλλαγών, εφαρμόζουν το αυστηρότε
ρο προστατευτικό καθεστώς απέναντι στις φτωχές χώρες,
μεταμορφώνουν ό,τι κι αν αγγίζουν σε χρυσάφι για τις
ίδιες και σ'ευτελές σίδερο για τις άλλες, μέσα σ'αυτά
και την παραγωγή των υπανάπτυκτων χωρών. Η παγκόσμια
αγορά προϋποθέτει ότι .υπάρχουν, όπως λέγεται, "δυο
μέτρα και δυο σταθμά", πράγμα που ανάγκασε πρόσφατα
τη Βραζιλία να δεχθεί να επιβάλει βαρείς φόρους στις εξαγωγές-της σε διαλυτό καφέ, προκειμένου να προστατέ
ψει - όχι τα δικά-της, μα — τα συμφέροντα των βορειοαμερικάνων εργοστασιαρχών του ίδιου αυτού άρθρου.
Αυτό που παράγει η Βραζιλία, είναι φθηνότερο και καλύ
τερης ποιότητας απ'το εμπόρευμα που προτείνει η ανθού
σα βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά, κάτω απ'
το καθεστώς του ελεύθερου ανταγωνισμού, μερικοί, το βλέ
πουμε, είναι πιο ελεύθεροι από άλλους.
Μέσα σ'αυτό το οργανωμένο βασίλειο του παραλογισμού, οι φυσικές καταστροφές μεταλλάζουν σε μάνα εξ'
ουρανού για τις χώρες παραγωγούς, επειδή ανεβάζουν
τις τιμές και επιτρέπουν τη διοχέτευση των συσσωρευμένων
αποθεμάτων. Οι τρομερές παγωνιές του 1969, που κα
τέστρεψαν τη συγκομιδή στη Βραζιλία, αφάνισαν ένα πλή
θος παραγωγούς, κυρίως τους μικρούς, μα συνετέλεσαν στο
κατακόρυφο ανέβασμα των τιμών και απορρόφησαν το
στοκ των εξήντα εκατομμυρίων σάκων — ισοδύναμο με τα
δύο τρίτα του εξωτερικού χρέους — που είχε εναποθη
κεύσει το Κράτος για να προστατέψει τις τιμές. Ο καφές
αυτός, που
φθειρόταν με το πέρασμα των ημερών και
έχανε σιγά σιγά την αξία-του, θα ' μπορούσε και νά'χει
ριχθεί στη φωτιά. Και δε θα ήταν η πρώτη φορά. Η Βρα
ζιλία, σαν συνέπεια της κρίσης του 1929, που καταρράκωσε
τις τιμές και περιόρισε την κατανάλωση, έκαψε εβδομηνταοχτώ εκατομμύρια σακιά καφέ: έτσι, έγινε στάχτη η προ
σπάθεια διακοσίων χιλιάδων ανθρώπων που δούλεψαν σε

1.CEPAL.EI Comercio internacional y el Desarrollo de Amé
rica Latina, Μεξικό-Μπουένος Ά ψ ες, 1964.
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πέντε απανωτές περιόδους συγκομιδής. ( 1 ) Ή ταν μια κρίση
χαρακτηριστική της αποικιακής οικονομίας: ήρθε απ' το ε
ξωτερικό. Η άξαφνη πτώση στα κέρδη των καλλιεργητών
και των εξαγωγέων, στα χρόνια της δεκαετίας του 30, προκάλεσε, πέρα α π' την καταστροφή του καφέ, τον πληθωρι
σμό. Νά μια συνηθισμένη μέθοδος στη λατινική Αμερική για
να "κοινωνικοποιηθούν οι απώλειες" του εισαγωγικού το
μέα: αντισταθμίζουν σε εθνικό νόμισμα, μέσω των υποτιμή
σεων, ό,τι χάνουν σε συναλλαγματικούς πόρους.
Ό μως, η ανύψωση των τιμών δεν έχει ευνοϊκότερες συ
νέπειες. Αποδεσμεύει μια μεγάλης κλίμακας προσπάθεια
σποράς, μιαν αύξηση της παραγωγής,έναν πολλαπλασιασμό
των εκτάσεων που προορίζονται για την καλλιέργεια του
επικερδούς προϊόντος. Το κίνητρο λειτουργεί σαν δίκοπο
μαχαίρι, επειδή η αφθονία επιφέρει την πτώση των τιμών
και προκαλεί τη συμφορά. Αυτή υπήρξε η περίπτωση, στα
1958, για την Κολομβία, όταν μάζεψε τον καφέ που έσπειρε
με τόσο ενθουσιασμό τέσσερα χρόνια πριν. Πανομοιότυποι
κύκλοι επαναλήφθηκαν σ ' ολόκληρη την πορεία της ιστο
ρίας αυτής της χώρας που εξαρτάται α π ’ τον καφέ κι από
την εξωτερική-του συμβολή, σε τέτοιο βαθμό ώστε, "στην
Αντιοκία, η καμπύλη των γάμων αναπαράγει πιστά την κα
μπύλη των τιμών του καφέ. Είναι η μοιραία συνέπεια μιας
εξαρτησιακής δομής: η κατάλληλη στιγμή για μιαν ερωτική
εξομολόγηση πάνω σ ’ ένα λοφ ίσ κο της Αντιοκία αποφασίζεται απ' το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης". ( 2 )

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Στα χρόνια της δεκαετίας του 40, ο κολομβιανός οικονο
μολόγος Λούις Εδουάρδο Νιέτο Αρτέτα έγραψε έναν απο
λογισμό του καφέ. Ο καφές είχε πετύχει ό,τι δεν πέτυχαν
ποτέ, στους προγενέστερους οικονομικούς κύκλους της χώ 
ρας, τα ορυχεία, ο καπνός, το λουλά κι ή το κινίνο να απο
κτήσουν: μια τάξη ακμαία και προοδευτική. Τα υφαντουρ
γεία και άλλες ελαφρές βιομηχανίες είχαν ξεπηδήσει, και
όχι τυχαία, μέσα στις περιοχές του καφέ: Αντιοκία, Κάλδας,

1. Roberto C. Simonsen, on. π.
2. Mario Arrubla, όπ. π.
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η κοιλάδα του Κάουκα, η Κουντιναμάροα. Μια δημοκρατία
μικροπαραγωγών του καφέ είχε μεταμορφώσει τους Κολομβιανούς σε "ανθρώπους νηφάλιους και μετριοπαθείς".
"Το στοιχείο που επέτρεψε αποτελεσματικότερα να κατα
στεί φυσιολογική η λειτουργία της πολιτικής ζωής στην
Κολομβία, βεβαίωνε ο Νιέτο Αρτέτα,υπήρξε η κατάκτηση
μιας πρότυπης οικονομικής σταθερότητας. Χάρη στον καφέ
αποκτήσαμε αυτή τη σταθερότητα και, μαζί-της, την ηρεμία
και το μέτρο", (ΐ)
Η βία ξέσπασε λίγον καιρό μετά. Στην πραγματικότητα, ο
ύμνος του καφέ δεν ήταν ένα μαγικό θαρρείς διάλειμμα σε
μια μακραίωνη ιστορία από εξεγέρσεις και αιματηρές κατα
στολές. Τη φορά τούτη, επί δέκα συνεχή χρόνια, απ' το
1948 ώς το 1957, ο πόλεμος των χωρικών περιέλαβε μικρές
και μεγάλες περιοχές, τα έρημα χώματα και τις καλλιεργη
μένες εκτάσεις, τις πεδιάδες, τα δάση και τα υψώματα των
'Ανδεων. Έσπρωξε κοινότητες ολόκληρες προς την έξοδο,
γέννησε επαναστατικά αντάρτικα και εγκληματικές συμμο
ρίες και μεταμόρφωσε σε νεκροταφείο ολάκερη τη χώρα:
υπολογίζεται ότι άφησε πίσω-του ογδόντα χιλιάδες νε
κρούς. ( 2 ) Το λουτρό του αίματος συνέπεσε με μια περίοδο
οικονομικής ευφορίας για την άρχουσα τάξη: επιτρέπεται,
όμως, να συγχέουμε την ευημερία μιας τάξης με την ευμά
ρεια μιας χώρας;
Η βία είχε αρχίσει με μιαν αναμέτρηση μεταξύ φιλελεύθε
ρων και συντηρητικών, μα η δυναμική του μίσους των τά
ξεων αύξησε όλο και περισσότερο το χαρακτήρα-του, που
ήταν ένας χαρακτήρας κοινωνικής πάλης. Ο Χόρχε Ελιέσεν
Γκαϊτάν, ο φιλελεύθερος καουντίλλιο τον οποίο η ολιγαρ
χία του δικού-του κόμματος, μισο-περιφρονητικά και
μισο-μουδιασμένα, αποκαλούσε "Λ ύ κ ο ", ή "Παλιάνθρωπο",
απολάμβανε μια φοβερή λαϊκή αίγλη και απειλούσε την
καθεστηκυία τάξη. Η θύελλα ξέσπασε όταν τον δολοφόνη
σαν πυροβολώντας-τον πολλές φορές. Ξεκίνησε σαν ανθρω
ποθάλασσα που πλημμύρισε τους δρόμους της πρωτεύου-

1. Luis Eduardo Nieto Arteta, Ensayos sobre economía colombia
na, MevteXív, 1969.
2. Germán Guzmdn Campos, Orlando Fais Borba kcu Eduardo Umaña
Luna, La violencia en Colombia. Estudio de un proceso soci
al, Μπογκοτά, 1963 -1964.
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σας, έγινε η μ π ο γ κ ο τ ά σ ο , αυθόρμητη εξέγερση της
Μπογκοτά, έπειτα η βία έφτασε στην ύπαιθρο, όπου, εδώ
και αρκετόν καιρό, συμμορίες οργανωμένες α π' τους
συντηρητικούς έσπειραν κιόλας την τρομοκρατία. Το μίσος,
που μυρηκάζανε από καιρό οι χωρικοί, ξέσπασε κι ενώ η
κυβέρνηση έστελνε αστυνομικούς και στρατιώτες για να
κόψουν τα γεννητικό όργανα των αντρών, ν' ανοίξουν τις
κοιλιές των έγκυων γυναικών ή να πετόξουν τα παιδιά στον
αέρα για να ξαναπέσουν και να καρφωθούν πάνω στις
λόγχες-τους, όπως όριζε η διαταγή: "Μην αφήσετε ούτε
σπόρο", οι γιατροί του φιλελεύθερου κόμματος αποσύρονταν στα σπίτια-τους χωρίς να εγκαταλείπουν τους καλούς
τρόπους-τους, μήτε το γενναιόδωρο ύφος των ανακοινωθέντων-τους. Στη χειρότερη περίπτωση, έπαιρναν το αεροπλά
νο και έφευγαν για κάποια εξορία. Οι χωρικοί ήταν αυτοί
που άφησαν το πετσί-τους στη μάχη. Ο πόλεμος έφτασε στο
αποκορύφωμα της σκληρότητάς-του, υποκινούμενος από
εκδικητική λαχτάρα που μεγάλωνε με τη δράση. Καινούρ
γιες μεθόδους ανακάλυψαν στην τέχνη να σκοτώνουν: στο
"γραβατοκόφτη", λόγου χάρη, η γλώσσα κρεμόταν απ' τον
τρυπημένο λαιμό. Οι βιασμοί, οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες,
διαδέχονταν το ένα τ’ άλλο. Οι άντρες κομματιάζονταν ή
καίγονταν ζωντανοί, τους έγδερναν ή τους έκοβαν σιγά σιγά
σε μικρά κομμάτια. Οι στρατιώτες ερήμωναν τα χωριά και
τις φυτείες. Το αίμα έβαφε κόκκινο το νερό των ποταμών.
Οι συμμορίες είχαν αποκτήσει το δικαίωμα να ζουν από
λύτρα ή από ανταλλάγματα καφέ και οι δυνάμεις καταστο
λής έδιωχναν και καταδίωκαν αναρίθμητες οικογένειες στα
βουνά που αναζητούσαν καταφύγιο: οι γυναίκες γεννούσαν
μέσα στα δάση. Οι πρώτοι αντάρτες αρχηγοί, εμψυχωμένοι
απ' την ορμή της εκδίκησης αλλά χωρίς συγκεκριμένους
πολιτικούς ορίζοντες, ρίχνονταν στην καταστροφή για την
καταστροφή, καίγοντας χωρίς άλλο αντικειμενικό σκοπό
και χύνοντας το αίμα. Τα ονόματα των πρωταγωνιστών της
βίας (Καπιτάν Γορίλλας, Μοχθηρή Σκιά, ο Κόνδορας, ο
Ερυθρόδερμος, ο Βαμπίρ, το Μαύρο Πουλί, ο Τρόμος του
Λλάνο) δεν ενέπνευσαν καμιά εποποιία της επανάστασης.
Μολαταύτα, η κοινωνική εξέγερση άρθρωνε τους φθόγγους-της ώς και μέσα στα ρεφραίν που σιγομουρμούριζαν οι
συντροφιές:
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Είμ ' ένας απλός χωριάτης,
τη μάχη δεν την άρχισα εγώ
μα όποιος στη θηλειά θε να με βάνει
του αιμότου θα χορέψει το χορό. ( ι )
Τελικά, η χωρίς διάκριση τρομοκρατία,ανάμεικτη μεδιεκδικήσεις κοινωνικής δικαιοσύνης, εμφανίστηκε και στη μεξικάνικη επανάσταση του Εμιλιάνο Ζαπάτα και του Πάντσο
Βίλλα. Στην Κολομβία, η μάνητα ξέσπασε χαοτική, αλλά
δεν είναι τυχαίο που, αυτή τη βίαιη δεκαετία, την διαδέχτη
καν τα πολιτικά αντάρτικα. Κραδαίνοντας στο χέρι τη ση
μαία της κοινωνικής επανάστασης, κατόρθωσαν να καταλά
βουν και να θέσουν κάτω απ' τον έλεγχό-τους τεράστιες πε
ριοχές της χώρας. Οι χωρικοί, απηυδυσμένοι από την κατα
πίεση, πήραν τα βουνά κι εκεί πάνω οργάνωσαν την αγροτι
κή εργασία και την αυτοάμυνά-τους. Οι "ανεξάρτητες δημο
κρατίες" συνέχισαν να χρησιμεύουν για άσυλο στους καταδιωκάμενους μετά την υπογραφή του συμφώνου ειρήνης
στη Μαδρίτη μεταξύ φιλελεύθερων και συντηρητικών. Οι η
γέτες των δύο κομμάτων, μεταξύ τυρού και αχλαδιού, απο
φάσισαν να διαδέχονται ο ένας τον άλλον στην εξουσία εν
ονόματι της εθνικής ομόνοιας και άρχισαν, με μια κοινή συμ
φωνία, τις "εκκαθαρίσεις" των ταραχοποιών εστιών. Σε μια
μόνο απ' τις επιχειρήσεις για την καταστολή των ανταρτών
της Μαρκετάλια, εξαπολύθηκαν ενάμισυ εκατομμύριο βλή
ματα και ρίχτηκαν είκοσι χιλιάδες μπόμπες. Δεκάξι χιλιάδες
στρατιώτες κινητοποιήθηκαν στη στεριά και στον αέρα. ( 2 )
Μέσα στη μάνητα της βίας, ένας αξιωματικός φώναζε:
"Δε θέλω λόγια και μπλα μπλα μπλα, μα φέρτε-μου αυτιά
να δ ω !". Ο σαδισμός της καταστολής και οι φρικαλεότητες
του πολέμου θα μπορούσαν τάχα να αποδοθούν σε κλινικές
αιτίες; Υπήρξαν τάχα το αποτέλεσμα της φυσικής μανίας
των πρωταγωνιστών; 'Ενας άντρας, που είχε κόψει τα χέρια
ενός ιερέα, είχε βάλει φωτιά στο σπίτι-του κι έπειτα έριξε το
καμένο και κομματιασμένο πτώμα-του σ ' έναν υπόνομο, έκλαιγε και φώναζε όταν τέλειωσε ο πόλεμος: "Δεν είμαι

1. Yo soy campesino puro,/ y no empecé la pelea,/ pero si
me buscan ruido/ la bailan con la más fea.
2. German Guzmdn, La violencia en Colombia (parte descri
ptiva), Μπογκοτά, 1968.
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ένοχος! Δεν είμαι ένοχος! Αφήστε-με στην ησυχία-μου!"
Είχε τρελαθεί, αλλά δεν είχε άδικο, κατά κάποιον τρόπο: ο
τρόμος της βίας άλλο δεν έκανε παρά να βγάλει στο φως
την τρομοκρατία του συστήματος, γιατί ο καφές δεν έφερε
την αρμονία και την ευτυχία που προφήτεψε ο Νιέτο
Αρτέτα. Είναι αλήθεια, βέβαια, πως χάρη σ ' αυτόν αναπτύ
χθηκε η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μαγκνταλένα κι ότι
κατασκευάστηκαν σιδηροδρομικές γραμμές και δρόμοι.
Αλήθεια και το ότι συσσωρεύτηκαν κεφάλαια που γέννησαν
ορισμένες βιομηχανίες. Μα οι δομές της ντόπιας ολιγαρχίας
και η οικονομική εξάρτηση από τα ξένα κέντρα εξουσίας δε
διαταράχτηκαν από την αύξουσα ευημερία-της. Αντίθετα,
γίνηκαν απείρως συντριπτικότερες για τους Κολομβιανούς.
Έ πειτα α π' αυτή τη δεκαετία της βίας, τα Ηνωμένα Έθνη
δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της έρευνάς-τους πάνω στο
πρόβλημα διατροφής της Κολομβίας. Η κατάσταση, φως
φανάρι, δεν είχε βελτιωθεί: 88% των μαθητών της Μπογκο
τά έπασχε από αβιταμίνωση, 78% από πλευρίτιδα, και
ποσοστό πάνω α π' το μισό είχε βάρος κατώτερο απ' το
φυσιολογικό. Η αβιταμίνωση έπλητε το 71% των εργατών
και 78% των χωρικών στην πεδιάδα του Τένσα. (ΐ) Η
έρευνα έκανε προφανή "την ανεπάρκεια των βασικών ειδών
διατροφής — το γάλα και τα παράγωγά-του, τα αυγά, το
κρέας, το ψάρι και ορισμένα φρούτα και λ α χ α ν ικ ά - τα
οποία, όλα μαζί, αποδίδουν τις πρωτεΐνες, τις βιταμίνες και
τα άλατα". Η κοινωνική τραγωδία δεν αποκαλύπτεται μόνο
στη λάμψη των σφαιρών. Οι στατιστικές αποδείχνουν ότι η
Κολομβία παρουσιάζει ένα δείχτη ανθρωποκτονιών εφτά
φορές υψηλότερο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κι ότι το
ένα τέταρτο των Κολομβιανών, που είναι ικανοί για εργα
σία, δεν έχουν σταθερή δουλειά. Διακόσιες πενήντα χιλιά 
δες ψυχές καταφθάνουν κάθε χρόνο στην αγορά της
εργασίας. Η βιομηχανία δεν προσφέρει καινούργιες θέσεις
και η ύπαιθρος, δομημένη σε μεγάλες και μικρές ιδιοκτη
σίες, δεν έχει ανάγκη από παραπάνω χέρια : αντίθετα, ρίχνει
αδιάκοπα νέους ανέργους μέσα στις συνοικίες των πόλεων.
Υπάρχουν στην Κολομβία ένα και παραπάνω εκατομμύρια
1. Ηνωμένα Έθνη, Ανάλυση και προοπτικές της οικονομικής ανάπτυ
ξης, III, στο ”Η οικονομική ανάπτυξη της Κολομβίας”, Νέα Υόρκη,
1957.
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παιδιά που δεν έχουν σχολειό να πάνε, πράγμα που δεν
εμποδίζει το σύστημα ν ' απολαμβάνει την πολυτέλεια να
διατηρεί ααρανταένα διαφορετικά πανεπιστήμια, δημόσια ή
ιδιωτικά, το καθένα με τις δικές-του σχολές και τα ποίκιλα
τμήματά-του, για να μορφώνονται τα παιδιά της ελίτ και της
ολιγάριθμης μεσαίας τάξης, (ΐ)

Η ΜΑΓΙΚΗ ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής έφτασαν στα μέσα του
περασμένου αιώνα χωρίς να δοκιμάσουν μεγάλες δυσκο
λίες. Εκτός απ' την παραγωγή τροφίμων, επιδίδονταν στον
ινδόκοκκο και στον ίσατι, που απαιτούσαν λίγα κεφάλαια,
περιορισμένα εργατικά χέρια κι ελάχιστη φροντίδα. Το καρμήνιο, που έβγαζαν α π' τον ινδόκοκκο — έντομο που γεννιό
ταν και αναπτυσσόταν χωρίς προβλήματα πάνω στις μυτε
ρές επιφάνειες των φύλλω ν της φ ρ α γκοσ υκιάς - είχε κι αυ
τό, όπως και το λουλάκι, μεγάλη ζήτηση α π' τα ευρωπαϊκά
εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας. Οι δυο αυτές φυσικές
βαφές πέθαναν από θάνατο συνθετικό όταν, γύρω στα 1850,
οι γερμανοί χημικοί επινόησαν τις ανιλίνες και άλλες, πιο
φτηνές, βαφές. Τριάντα χρόνια έπειτα απ' αυτή τη νίκη των
εργαστηρίων πάνω στη φύση, η κεντρική Αμερική μεταμορ
φώθηκε χάρη στον καφέ. Κάτι λιγότερο από το ένα έκτο
της παγκόσμιας παραγωγής του καφέ προερχόταν, στα
1880, από τις εντελώς πρόσφατες φυτείες-της. Ο καφές εν
σωμάτωσε οριστικά το γεωγραφικό αυτό τμήμα στην πα
γκόσμια αγορά. Οι Γερμανοί και βορειο-αμερικάνοι αγορα
στές διαδέχτηκαν τους Ά γ γλ ο υ ς : με τους ξένους αυτούς
καταναλωτές σχηματίστηκε μιααστική τάξη του καφέ, που
έκανε την είσοδό-της στην πολιτική τη στιγμή ακριβώς που
ο Χούστο Ρούφινο Μπάρριος έκανε τη φιλελεύθερη επανάστασή-του, στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Η αγροτική
1. Ο καθηγητής Γερμάν Ράμα ανακάλυψε πως ορισμένα απ’ αυτά τα
σεβαστό ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν στις βιβλιοθήκες-τους, ως κόρη
οφθαλμού, δεμένη τη "Συλλογή του Ρήντερ’ ς Ντάιτζεστ". (Germán
W. Rama, “Educasión y movilidad social en Colombia ", επιθεώρηση
Eco, No 116, Μπογκοτά, Δεκέμβρης 1969).
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εξειδίκευση, υπαγορευόμενη απ'το εξωτερικό, αφύπνισε τη
μανιακή όρεξη για οικειοποίηση ανθρώπων και εδαφών.
Τα σημερινά λατιφ ούντια της κεντρικής Αμερικής γεννήθηκαν κάτω απ'τη σημαία της ελευθερίας της εργασίας.
Έτσι, πέρασαν στα ιδιωτικά χέρια μεγάλες ακαλλιέργη
τες εκτάσεις και χωρίς ιδοκτήτες, που ανήκαν στην Εκκλη
σία ή στο Κράτος, και άρχισε η φρενιτική διάλυση των ντό
πιων κοινοτήτων. Έσερναν δια της βίας στο στρατό τους
χωρικούς που αρνιόνταν να πουλήσουν τα χωράφια-τους.
Οι φυτείες γίνηκαν ο τόπος φθοράς των Ινδιάνων. Το αποι
κιακό καθεστώς ξεπήδησε ταυτόχρονα με την αναγκαστική
στρατολόγηση των εργατικών χεριών και με τους νόμους
ενάντια στην αλητεία. Οι εργάτες που τό'σκαζαν καταδιώ
κονταν με πυροβολισμούς. Οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις
εκσυγχρόνισαν τις συνθήκες δουλειάς θεσμοθετώντας το
σύστημα του μισθού, αλλά οι μισθωτοί γίνονταν ιδιοκτησία
των νέων εκμεταλλευτών του καφέ. Σε καμία στιγμή, σ '
ολόκληρη τη διάρκεια αυτού του αιώνα, οι χρονικές πε
ρίοδοι των υψηλών τιμών δεν είχαν την παραμικρή ευεργε
τική επίδραση πάνω στη στάθμη των μισθών, οι οποίοι
περιορίζονταν σε άθλιες αμοιβές. Αυτό υπήρξε ένας από
τους παράγοντες που εμπόδισαν την ανάπτυξη μιας εσω
τερικής καταναλωτικής αγοράς σ'αυτές τις χώρες, (ΐ)
Ό πω ς και παντού αλλού, η καλλιέργεια του καφέ αποθάρ
ρυνε, με την ανοικονόμητη επέκτασή-της, τις καλλιέργειες
εδώδιμων φυτών προορισμένων για την εθνική αγορά.
Οι χώρες αυτές καταδικάστηκαν να υποφέρουν από μια
χρόνια έλλειψη ρυζιού, μαυροφάσουλων, καλαμποκιού,
σταριού, καπνού και κρέατος. Ζήτημα είναι αν γλίτωσε
κάποια αξιοθρήνητη καλλιέργεια διατροφής στα κακοτρά
χαλα οροπέδια, όπου οι μεγαλοϊδιοκτήτες εξόρισαν τους
αυτόχθονες βάζοντας στο χέρι τα κατώμερα που ήταν πολύ
πιο εύφορα. Οι δύστυχοι αυτοί, που δανείζουν τα μπράτσατους τις περιόδους της συγκομιδής και της σποράς, ζουν
τον υπόλοιπο χρόνο στα βουνά, καλλιεργώντας σε μια
ασήμαντη παντουλιά γης το καλαμπόκι και το μαυροφάσουλα που τους είναι απαραίτητα για να επιβιώσουν. Αυτοί
συγκροτούν τα αποθέματα εργατικών χεριών της πάγκο
ι. Edelberto Torres-Rivas, Proceso s y estructuras de una socied
ad dependiente (Centroamérica), Σαντιάγο της Χιλής, 1959.
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αμιας αγοράς: λατιφ ούντια και μινιφούντια αποτελούν όλα
μαζί την ενότητα ενός συστήματος που στηρίζεται στη σκλη
ρή εκμετάλλευση του ντόπιου εργατικού δυναμικού. Κατά
κανόνα, και ειδικότερα στη Γουατεμάλα, τούτη η βίαιη
προσάρτηση της παραγωγικής δύναμης πηγαίνει χέρι χέρι
με τη ρατσιστική περιφρόνηση. Οι Ινδιάνοι υπομένουν
το ντόπιο αποικισμό των Λευκών και των μιγάδων με τις
ιδεολογικές ευλογίες της κυρίαρχης κουλτούρας, όπως
ακριβώς οι χώρες της κεντρικής Αμερικής υπομένουν τον
ξένο αποικισμό. (ΐ)
Στις αρχές του αιώνα, έκαναν την εμφάνισή-τους, την
ίδια στιγμή, στην Ονδούρα, στη Γουατεμάλα και στην Κόστα
Ρίκα, οι σκλάβοι της μπανάνας. Για να μεταφέρουν τον καφέ
στα λιμάνια, είχαν κιόλας κατασκευάσει μερικές σιδηροδρο
μικές γραμμές που τις χρηματοδότησε το εθνικό κεφάλαιο.
Οι βορειο-αμερικάνικες εταιρίες τις σφετερίστηκαν και
δημιούργησαν άλλες, για να μεταφέρουν αποκλειστικά την
παραγωγή των δικών-τους φυτειών. Ταυτόχρονα, εγκατέστησαν το μονοπώλιο του ηλεκτρισμού, των ταχυδρομεί
ων και του τηλέγραφου, του τηλεφώνου και, εξίσου ση
μαντικό δημόσιο λειτούργημα, το μονοπώλιο της πολιτι
κής: στην Ονδούρα, "ένα μουλάρι κοστίζει ακριβότερα
από ένα βουλευτή" και μέσα σ 'ολόκληρη την κεντρική
Α μερική οι πρεσβευτές των Η ΠΑ κυβερνούν περισσότερο
απ τούς προέδρους. Η εταιρία Γιουνάιτεντ Φρούτ κατα
βρόχθισε τους ανταγωνιστές-της στην παραγωγή και πώ 
ληση μπανάνας, έγινε το κυριότερο λατιφούντιο της κεντρι
κής Αμερικής και οι θυγατρικές-της έβαλαν στο χέρι τις
σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές. Ιδιοποιήθηκε
τα λιμάνια και εγκατέστησε το δικό-της τελωνείο και τη
δική-της ιδιωτική αστυνομία. Και το δολλάριο, σ'αυτή τη
χώρα, έγινε πραγματικά το εθνικό νόμισμα.

Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ
Σύμφωνα με τη γεωπολιτική αντίληψη του ιμπερια
λισμού, η κεντρική Αμερική δεν είναι τίποτ'άλλο παρά ένα
1. Carlos Guzman Bockler ναι Jean-Loup Herbert. Guatemala: una
interpretación histórico-socia!. Μεξικό, 1970.
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φυσικό παράρτημα των Η ΠΑ. Ο ίδιος ο Αβραάμ Λίνκολν,
που είχε σκεφθεί κι αυτός να προσαρτήσει τα εδάφη-της,
δεν μπόρεσε να ξεφύγει απ'τις επιταγές της "πρόδηλης μοί
ρας" που επεφύλασε για τον εαυτό-της η.μεγάλη δύναμη
στις όμορες χώρες. <ΐ)
Γύρω στα 1850, ο μέγας απατεώνας Ου'ιλλιαμ Γουόκερ,
που ενεργούσε στο όνομα των τραπεζιτών Μόργκαν και
Γκάρισον, εισέβαλε στην κεντρική Αμερική επικεφαλής
μιας δράκας δολοφόνων που αυτοβαφτίστηκε η "αμερικα
νική φάλαγγα των αθανάτων". Με την επίσημη εγγύηση της
κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο Γουόκερ έκλεψε, σκότωσε, πυρ
πόλησε και αυτοανακηρύχθηκε, στη διάρκεια απανωτών
επιχειρήσεων, πρόεδρος της Νικαράγουα, του Σαλβαδόρ
και της Ονδούρας. Επανέφερε το καθεστώς της δουλείας
στις περιοχές που υποτάχτηκαν στην ολέθρια κατοχήτου, συνεχίζοντας έτσι το "φ ιλα νθρω πικό" έργο που είχε
αναλάβει η χώρα-του στα Κράτη που είχαν υποκύψει στο
Μεξικό λίγο πρωτύτερα.
Επιστρέφοντας, έγινε δεκτός στις ΗΠΑ ως εθνικός
ήρωας. Από τότε, οι εισβολές, οι επεμβάσεις, οι βομβαρ
δισμοί, τα αναγκαστικά δάνεια και οι συμφωνίες που υπο
γράφονταν ενώπιον των κανονιών, διαδέχτηκαν το ένα τ'
άλλο. Στα 1912, ο πρόεδρος Ουίλλιαμ Χ.Ταφτ βεβαίωνε:
"Δεν είναι μακράν η ημέρα καθ'ην τρεις έναστροι σημαίαι
θα αγγέλουν εις τρία ισοδιάστατα σημεία την έκτασιν της
επικρατείας ημών: το εν εις τον Βόρειον Πόλον, το έτερον
εις την διώρυγαν του Παναμά, και το τρίτον εις τον Νότιον
Πόλον. Ολόκληρον το ημισφαίριον θα είναι τω όντι ιδικόνμας, ως είναι ήδη ηθικώς χάρις εις την ανωτερότητα της
φυλής-μας". ( 2) Ο Ταφτ έλεγε πως ο ορθός δρόμος της δ ι
καιοσύνης, αναφορικά με την εξωτερική πολιτική των
ΗΠΑ, δεν απέκλειε "κ α τ ’ουδένα τρόπο μία δραστήριον
επέμβασιν προκειμένου να εξασφαλίσωμεν εις τα εμπορεύματά-μας και εις τους κεφαλαιούχους-μας ευκολίας δια
προσοδοφόρους επενδύσεις". Την ίδια εποχή, ο τέως
1. Darcy Ribeiro. Las Américas y la civilización, τόμος III:
Los pueblos trasplantados. Civilización y desarrollo, Μπουένος Άιρες, 1970.
2.Cregorio Selser, Diplomacia, garrote y dólares en América
L atina, Μπονένος Άιρες, 1962.

πρόεδρος Θήοντορ Ρούσβελτ θύμιζε έξοχα τον ακρωτη
ριασμό που είχε υποστεί η Κ ο λο μ β ία :"/ took the Canal",
πανηγύριζε το λαμπρό Βραβείο Νόμπελ της ειρήνης, αφη
γούμενος πώς είχε βρει τον Παναμά, (ΐ) Η Κολομβία, λίγο
μετά, εισέπρατε μιαν αποζημίωση εικοσιπέντε εκατομμυρί
ων δολλαρίων. Ή ταν το τίμημα μιας χώρας που γεννήθηκε για να έχουν οι ΗΠΑ ένα δρόμο επικοινωνίας μεταξύ
των δύο ωκεανών.
Οι εταιρίες έβαζαν στο χέρι εδάφη, τελωνεία, κεφάλαια
και κυβερνήσεις. Οι σ τ ό λ ο ι έκαναν παντού αποβάσεις,
προκειμένου "να προστατέψουν τη ζωή και τα συμφέροντα
των αμερικανών πολιτών" (το άλλοθι θα το χρησιμοποιού
σαν και πάλι στα 1965 για να σβήσουν, με την ευλογία του
θεού, τα ίχνη του εγκλήματοςστη Δομινικανή Δημοκρατία).
Η σημαία έκρυβε άλλες αισχρότητες. Ο πλοίαρχος Σμέντλυ
Μπάτλερ, αρχηγός πολλών αποστολών, συνόψισε ως
εξής την προσωπική-του δράση, στα 1935, κι ενώ είχε
βγει στη σύνταξη: "Έ ζησ α τριαντατρία χρόνια και τέσσερις
μήνες ως στρατιωτικός στην πλέον αποτελεσματική δύνα
μη αυτής της χώρας: στη δύναμη των πεζοναυτών. Ανέ
βηκα όλες τις κλίμακες της ιεραρχίας, απ'το βαθμό του
υπολοχαγού ώς το βαθμό του ναυάρχου. Και, σ 'όλη τούτη
την περίοδο, πέρασα τον περισσότερο καιρό ως μισθωτός
πρώτης τάξεως για το υψηλό εμπόριο, για τη Γουόλ Στρητ
και τους τραπεζίτες. Με μια λέξη, υπήρξα ένας έμμισθος
δολοφόνος στην υπηρεσία του καπιταλισμού... Στα 1914,
λόγου χάρη, βοήθησα να γίνει το Μεξικό, και ειδικότερα το
Ταμπίκο, μια εύκολη λεία για τα αμερικάνικα συμφέροντα
του πετρελαίου. Βοήθησα να γίνουν η Κούβα και η Αϊτή
τόποι κατάλληλοι για την ανάληψη κεφαλαίων της Νάσιοναλ Σίτιι Μπάνκ.,.Στα 1909-1912, βοήθησα να καθα
ριστεί η Νικαράγουα για λογαριασμό της παγκόσμιας τρά
πεζας Μπράουν Μπράδερς. Στα 1903, βοήθησα να ειρηνέψει η Ονδούρα, προς όφελος των βορειο-αμερικάνικων
φρουτοπαραγωγών εταιριώ ν". ( 2) Στις αρχές του αιώνα,
ο φιλόσοφος Ο υίλλιαμ Τζέημς είχε πει μια ελάχιστα γνω1. Claude Julien, L'Empire américain, Παρίσι, 1968.
2. Δημοσιεύτηκε στο Common Sence, Νοέμβρης 193S, V.Leo Huberman, Man's Wordly Goods. The Story o f the Wealth o f Na
tions, ΝέαΥόρκη, 1936.
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στή φράση: "Η χώρα έκανε ξάφνου εμετό κι έβγαλε μια για
πάντα από μέσα-της τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας..."
Για ν'αναφέρουμε ένα και μόνο παράδειγμα, θα πούμε πως
οι ΗΠΑ κατέλαβαν την Αϊτή επί είκοσι χρόνια, και στη
μαύρη τούτη χώρα που υπήρξε το θέατρο της πρώτης νι
κηφόρας επανάστασης των σκλάβων, εγκαινίασαν τις φ υλε
τικές διακρίσεις και το καθεστώς των καταναγκαστικών
έργων, σκότωσαν χίλιους πεντακόσιους εργάτες σε μιαν
απ'τις επιχειρήσεις καταστολής (σύμφωνα με μια έρευνα
της αμερικανικής Γερουσίας, στα 1922) και, όταν η τοπική
κυβέρνηση αρνήθηκε να μετατρέψει την Εθνική Τράπεζα
σε υποκατάστημα της Νάσιοναλ Σίτυ Μπάνκ της Νέας Υόρκης, ανέστειλαν την πληρωμή των αποζημιώσεων που πλή
ρωναν συνήθως στον πρόεδρο και τους υπουργούς-του,
για να τους εξαναγκάσουν να σκεφθούν ωριμότερα το
ζήτημα, (ΐ)
Η ίδια ιστορία επαναλαμβανόταν και στ'άλλα νησιά της
Καραϊβικής καθώς και σ'ολόκληρη την κεντρική Αμερική,
γεωπολιτική έκταση που ανήκε στη Μάρε Νόστρουμ της
αυτοκρατορίας, υπόδουλη στο ρυθμό του βούρδουλα που
εναλλασσόταν με "τη διπλωματία του δολλαρίου".
Το Κοράνι συγκαταλέγειτην μπανανιά ανάμεσα στα δέ
ντρα του παραδείσου, μα η μ π α ν α ν ο π ο ίη σ η της Γουατεμά
λας, της Ονδούρας, της Κόστα Ρίκα, του Παναμά, της Κο
λομβίας και του Ισημερινού επιτρέπει να υποθέσουμε πως
πρόκειται περισσότερο για ένα δέντρο της κόλασης. Στην
Κολομβία, η Γιουνάιτεντ Φρούτ Κόμπανυ - Γιουνόιτεντ
Μπράντς σήμερα - είχε καταστεί κύριος της πιο μεγάλης
εκμετάλλευσης της χώρας όταν ξέσπασε, στα 1928, μια
δυναμική απεργία στην ακτή του Ατλαντικού. Οι εργάτες
"καθαρίστηκαν" με τουφεκιές μπροστά σ'ένα σιδηρο
δρομικό σταθμό. 'Ενα επίσημο διάταγμα έλεγε: "Ο ι εκ
πρόσωποι της δημοσίας τάξεως είναι εξουσιοδοτημένοι να
τιμωρούν δια των όπλων..." Κανένα άλλο διάταγμα δεν
ήταν αναγκαίο, για να σβήσει τη σφαγή απ’την επίσημη
μνήμη της χώρας. ( 2) Ο Μιγουέλ Αστούριας έχει αποδώσει
1. William Krehm, Democracia y tiranías en el Caribe, Μπουένος Ά ιρες, 1959.
2. Αυτό είναι το θέμα του μυθιστορήματος του Αλβάρο Ιαμοΰδιο,
La casa grande (Μπουένος Ά ιρες, 1967). Εμπνέει ακόμη ένα απ’τα
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αφηγηματικά την πορεία της κατάκτησης και λεηλασίας
της κεντρικής Αμερικής. Ο Π ρ ά σ ιν ο ς Π άπας ήταν ο
Κέηθ, βασιλιάς χωρίς στέμμα ολάκερης της περιοχής, πατέ
ρας της Γιουνάιτεντ Φρούτ, αυτός που καταβρόχθιζε χώ 
ρες. "Έ χου με τις αποβάθρες, τους σιδηρόδρομους, τα γή
πεδα, τα κτήρια, τους πόρους, απαριθμούσε ο πρόεδρος. Το
δολλάριο ρέει, μιλιούνται τα αγγλικά και η σημαία-μας κυ
ματίζει ψηλά...". "Το Σικάγο δεν ήταν δυνατό παρά να υπερηφανεύεται για το τέκνο-του αυτό, που είχε φύγει με δυο
ζερά πιστόλια και ξαναγύριζε για ν'απαιτήσει τη θέση-του
μεταξύ των αυτοκρατόρων του κρέατος, των βασιλιάδων
των σιδηροδρόμων, του χαλκού και της τσιχλόφουσκας".
( 1 ) Ο Τζον Ντος Πάσσος, στο βιβλίο-του Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ ή
δ ε ύ τ ε ρ η π α ρ ά λ λ η λ ο ς , ( 2) έγραψε τη λαμπρή βιογραφία
του Κέηθ, τη βιογραφία της εταιρίας: "Στην Ευρώπη και
στις ΗΠΑ, οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να τρώνε μπανάνες.
Αποψίλωσαν, λοιπόν, το δάσος της κεντρικής Αμερικής για
να φυτέψουν μπανανιές και να κατασκευάσουν σιδηροδρο
μικές γραμμές για να τις μεταφέρουν, και τα ατμόπλοια της
Γκρέητ Ουάιτ Φλητ που πήγαιναν κατά το βορρά φορτω
μένα μπανάνες, γίνονταν κάθε χρόνο και περισσότερα. Αυτή
είναι η ιστορία της βορειο-αμερικάνικης Αυτοκρατορίας στα
νησιά της Καραϊβικής, στη διώρυγα του Παναμά και στη
κεφάλαια του βιβλίου Εκατό χρ ό νια μ ο ναξιά ς του Γκαμπριέλ
Γκαρσία Μαρκές: "Ονειρευτήκατε σίγουρα, έλεγαν μ'επιμονή οι
αξιωματικοί. Τίποτε δε συνέβη.”.
1. Ο κύκλος περιλαμβάνει την τριλογία: Η θ ύ ε λ λ α , Ο Π ράσινος
Πάπας, Τα Μ άτια τω ν θαμμένω ν. Στο πρώτο, ένας από τα κύρια
πρόσωπα, ο μίστερ Πάιλ, λέει προφητικά: ”Ναι, αντί να δημιουργού
με νέες φυτείες, αγοράζουμε, ναι,εμείς αγοράζουμε απ'τον κάθε
παραγωγό ξεχωριστά τα φρούτα που παράγει. Στο μέλλον θα κερ
δίζουμε πολλά.” Αυτό ακριβώς συμβαίνει τούτη τη στιγμή στη Γουα
τεμάλα: η Γιουνάιτεντ Φρούτ ασκεί το μονοπώλιό-της στις μπανά
νες μέσω των μηχανισμών εμπορευματοποίησης, που είναι πιο αποτε
λεσματικοί και λιγότερο ριψοκίνδυνοι από την άμεση παραγωγή.
Αξίζει να σημειώσουμε πως η παραγωγή της μπανάνας έπεσε κάθετα,
στη δεκαετία 1960-1970, όταν η Γιουνάιτεντ Φρούτ, κάτω από την
απειλή του κοινωνικού αναβρασμού, αποφάσισε να πουλήσει ή να
νοικιάσει τις φυτεϊες-της.
2. Μετάφραση Ν. Guterman. 195!.
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μελλοντική διώρυγα της Νικαράγουα, με τους σ τ ό λ ο υ ς
και τα θωρηκτά και τις λόγχες ..."
Τα εδάφη είχαν κι αυτά εξαντληθεί, όπως κι οι άνθρω
ποι. Από τη γη έκλεβαν τους χυμούς κι απ'τους εργάτες
τα πλεμόνια, μα υπήρχαν πάντα νέα εδάφη για να εκμεταλλευθούν και νέοι μεροκαματιάρηδες για να εξοντώ
σουν. Οι δικτάτορες, αντάξιοι οπερετικής παρέλασης, α
γρυπνούσαν για το καλό της Γιουνάιτεντ Φρούτ, με το μα
χαίρι ανάμεσα στα δόντια. Στη συνέχεια, μειώθηκε η παρα
γωγή μπανάνας κι η παντοδυναμία της εταιρίας γνώρισε
πολλαπλές κρίσεις, αλλά η κεντρική Αμερική παραμένει
στις μέρες-μας ένας ιερός βωμός του κέρδους για τους
τυχοδιώκτες, ακόμη κι αν ο καφές, το μπαμπάκι και η ζά
χαρη έχουν γκρεμίσει τις μπανάνες από το βάθρο-τους. Οι
μπανάνες παραμένουν η βασική πηγή συναλλαγματικών
πόρων για την Ονδούρα και τον Παναμά και, στη μεσημβρι
νή Αμερική, για τον Ισημερινό. Γ jpui στα 1930, η κεντρική
Αμερική εξήγαγε το χρόνο τρια\ταοχτώ εκατομμύρια τσα
μπιά και η Γιουνάιτεντ Φρούτ πλήρωνε στην Ονδούρα ένα
σένταβο για κάθε τσαμπί. Δεν υπήρχε - μήτε και σήμερα
υπάρχει — κανένας τρόπος για να ελεγχθεί η πληρωμή
αυτού του μίνι-φόρου, επειδή η Γιουνάιτεντ Φρούτ εξάγει
και εισάγει ό,τι θελήσει χωρίς να περνά απ'τα επίσημα τε
λωνεία. Το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο πληρωμών
σ'αυτές τις χώρες αποτελούν έργα φαντασίας στις φροντί
δες τεχνικών με γόνιμες ιδέες.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 30: "ΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ ΕΝΑ
ΜΕΡΜΗΓΚΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩ
ΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ"
Ο καφές εξαρτιόταν απ'τη βορειο-αμερικάνικη αγορά,
απ'την καταναλωτική-της δυνατότητα κι α π’τις τιμές-της. Οι
μπανάνες ήταν ένα βορειο-αμερικάνικο εμπόρευμα για τους
Βορειο-Αμερικάνους. Η κρίση του 1929 ξέσπασε χωρίς προ
ειδοποίηση. Το κραχ του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, που έσεισε συθέμελα τον παγκόσμιο καπιταλισμό, έπεσε
πάνω στα νησιά της Καραϊβικής όπως πέφτει ένας γιγάντιος βράχος μέσα σε τέλμα. Οι τιμές του καφέ και της
μπανάνας κατρακύλησαν. Την ίδια τύχη είχε κι ο όγκος των
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πωλήσεων. Οι εξώσεις των χωρικών διπλασιάστηκαν με
πυρετική βιαιότητα, η ανεργία απλώθηκε στην ύπαιθρο
χώρα και στις πόλεις, και το κύμα απεργιών ξέσπασε α
κράτητο. Οι πιστώσεις, οι επενδύσεις και οι δημόσιες δαπά
νες κόπηκαν με το μαχαίρι, kai οι μισθοί των δημόσιων
υπαλλήλων μειώθηκαν κατά το ήμισυ στην Ονδούρα, στη
Γουατεμάλα και τη Νικαράγουα. ( 1) Οι μπότες των δικτα
τόρων δεν άργησαν ν'ακινητοποιήσουν το καπάκι του
καζανιού που ήταν έτοιμο να εκραγεί. Στην Ουάσινγκτον
άρχιζε η πολιτική της καλής γειτονίας, μα χρειαζόταν να
συγκροτηθεί με τη φωτιά και το αίμα ο κοινωνικός ανα
βρασμός που απειλούσε απ'όλες τις πλευρές. Και έμειναν
στην εξουσία κάπου είκοσι χρόνια: Χόρχε Ούμπικο στη
Γουατεμάλα, Μ αξιμιλιάνο Χερνάντες Μαρτίνες στο Σαλβα
δόρ, Τιμπούρκιο Καρίας στην Ονδούρα και Αναστάζιο Σομόζα στη Νικαράγουα.
Η εποποιία του Αουγκούστο Σέζαρ Σαντίνο συγκίνησε
τον κόσμο. Ο μακροχρόνιος αγώνας του αρχηγού των
γκουεριλλέρος της Νικαράγουα πήρε το χαρακτήρα αγρο
τικών διεκδικήσεων και κέντρισε την οργή των χω ρι
κών. Εφτά ολόκληρα χρόνια, ο μικρός κουρελιασμένος
στρατός-του αγωνίστηκε ταυτόχρονα ενάντια στους δώδεκα
χιλιάδες βορειο-αμερικάνους εισβολείς κι ενάντια στα μέλη
της εθνοφρουράς. Έ φτιαχναν τις χειροβομβίδες με σαρ
δελοκούτια γεμάτα χαλίκια, πολεμούσαν με τα τουφέκια
Σπρήνγκφηλντ που αποσπούσαν απ'τον εχθρό, και δεν
έλειψαν μήτε οι τσουγκράνες. Το κοντάρι της σημαίας
ήταν ένα κομμάτι άγριο ξύλο και οι χωριάτες φορούσαν,
αντί για άρβυλα, για να μετατοπίζονται ευκολότερα μέσα
στο λαβύρινθο των βουνών, μια πέτσινη σόλα που την
ονόμαζαν χ ο υ α ρ ά τ σ ε . Στο σκοπό της Α ν τ ε λ ίτ α , οι
αντάρτες τραγουδούσαν:
Στη Νικαράγουα, Κύριοι, μην ξεγελιέστε
είν'το ποντίκι αυτό που τρώει τη γάτα. (2)

1. Edelberto Torres-Rjvas, ôjiji.
2. “En Nicaragua, señores, /le pega el ratón al gato". (Gregorio
Selser, Sandino, general de hombres libres, Μπονένος Άιρες,
1959.
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Μήτε η φωτιά που ξερνούσε το πυροβολικό του στόλου,
μήτε οι μπόμπες που έπεφταν βροχή απ'τ'αεροπλάνα κατάφεραν να κόμψουν τις εξεγέρσεις του Λας Σεγκόβιας. Κι
ακόμη περισσότερο, μήτε οι συκοφαντίες που διέδιδαν σ'
όλο τον κόσμο τα πρακτορεία ειδήσεων Ασσοσιέητεντ Πρες
και Γιουνόιτεντ Πρες, των οποίων οι ανταποκριτές στη
Νικαράγουα ήταν δυο Αμερικάνοι που κρατούσαν στα
χέρια-τους το τελωνείο της χώρας, (ΐ) Στα 1932, ο Σαντίνο προαισθανόταν: "Δε θα ζήσω πολύ". Την επόμενη χρο
νιά, υπακούοντας στη βορειο-αμερικάνικη πολιτική της
καλής γειτονίας, γιόρταζαν την ειρήνη. Ο πρόεδρος προσκάλεσε τον αρχηγό των ανταρτών σε μιαν αποφασιστική
συνάντηση στη Μανάγκουα. Στο δρόμο, σκοτώθηκε σε
ενέδρα. Ο δολοφόνος, Αναστάζιο Σομόζα, δήλωσε στη
συνέχεια πως την εκτέλεση είχε διατάξει ο βορειο-αμερικάνος πρεσβευτής Ά ρ θ ο υρ Μπλις Λέην. Ο Σομόζα, στρατιω
τικός υπεύθυνος εκείνη την εποχή, δεν άργησε να εγκατα
σταθεί στην εξουσία. Κυβέρνησε τη Νικαράγουα εικοσιπέντε χρόνια και τον κληρονόμησαν οι γιοι-του. Πριν σταυρώ
σει πάνω στο στήθος-του την προεδρική κάπα, ο Σομόζα
απένειμε στον εαυτό-του το σταυρό του Θάρρους, το μετάλ
λιο της Υψηλής Διάκρισης και το προεδρικό μετάλλιο της
Αρετής. Ανεβαίνοντας στην εξουσία διέταξε πάμπολλες
σφαγές και οργάνωσε μεγάλες φιέστες ντύνοντας τους
στρατιώτες-του Ρωμαίους με κάσκες και σανδάλια. Έ γινε
ο κύριος παραγωγός του καφέ της χώρας, με σαρανταέξι
επιχειρήσεις, και αφοσιώθηκε στην κτηνοτροφία μέσα σε
πενηνταμίαχασιέντας. Πάντοτε, όμως, έβρισκε το χρόνο για
να σπείρει την τρομοκρατία. Στη διάρκεια της ατέλειωτης
κυβερνητικής-του διαχείρισης, δε στερήθηκε πραγματικά
τίποτε, και θυμόταν με κάποια θλίψη τα χρόνια της νιότηςτου, όπου έπρεπε να παραχαράσσει χρυσά νομίσματα για
να διασκεδάζει.
Οι εντάσεις, συνέπεια της κρίσης, ξέσπασαν και στο
Σαλβαδόρ. Οι μισοί, ή σχεδόν οι μισοί, απ'τους εργάτες
στις μπανανοφυτείες της Ονδούρας προέρχονταν από το
Σαλβαδόρ και πολλοί αναγκάστηκαν να ξαναγυρίσουν στη
χώρα-τους, όπου δεν υπήρχε δουλειά για κανένα. Μια
1.

Carteton Beals, America ante America, Σαντιάγο της Χιλής,
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1940.

μεγάλη αγροτική εξεγερση ξέσπασε στα 1932 στην πε
ριοχή Ισάλκο και εξαπλώθηκε γρήγορα σ'ολόκληρη τη δυ
τική χώρα. Ο δικτάτορας Μαρτίνες έστειλε τους στρατιώι>:; να πολεμήσουν, με υπερσύγχρονα όπλα, τους "μπολ
σεβίκους'. Οι Ινδιάνοι πολέμησαν με τις τσουγκράνες ενά
ντια στα μυδραλιοβόλα κι ο τόπος γέμισε από δέκα χιλιάόες νεκρούς. Ο Μαρτίνες, χορτοφάγος μάγος και θεόσοφος, δήλωνε πως "το να σκοτώσεις ένα μερμήγκι είναι
έγκλημα σοβαρότερο από το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο,
γιατί ο άνθρωπος, μετά το θάνατό-του, μετενσαρκώνεται,
ενώ το μερμήγκι πεθαίνει οριστικά" (ΐ) Ισχυριζόταν πως
τον προστάτευαν "αόρατες λεγεώνες" αναγγέλλοντάς-του
όλες τις συνωμοσίες κι ότι επικοινωνούσε κατευθείαν,
μέσω της τηλεπάθειας, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών. Έ να εκκρεμές του έδειχνε, πάνω α π’τη θέσητου, αν το φαγητό ήταν δηλητηριασμένο και του εντόπιζε,
πάνω σ ένα χάρτη, τα μέρη όπου ήταν κρυμμένοι οι θησαυ
ροί των πειρατών ή οι πολιτικοί εχθροί. Είχε τη συνήθεια
να στέλνει τα συλλυπητήριά-του στους γονείς των θυμάτων-του κι ελάφια σεργιάνιζαν μέσα στο πάτιο του παλατιού-του. Κυβέρνησε ώς τα 1944.
Οι σφαγές διαδέχονταν η μια την άλλη α π’όλες τις
πλευρές. Στα 1933, ο Χόρχε Ούμπικο τουφέκισε στη
Γουατεμάλα καμιά εκατοστή συνδικαλιστικούς ηγέτες,
πανεπιστημιακούς και πολιτικούς, ενώ ταυτόχρονα επανέ
φερε τους νόμους ενάντια στην "αλητεία" των Ινδιάνων.
Κάθε Ινδιάνος έπρεπε να έχει ένα σημειωματάριο για να
γράφει πάνω κει τις μέρες που δούλεψε. Αν έκριναν ότι
οι μέρες δεν ήταν αρκετά πολλές, τον έστελναν στη φ υ 
λακή ή τον καταδίκαζαν ν ’αγγαρευτεί δουλεύοντας τζά
μπα στα χωράφια επί έξι μήνες. Στην ανθυγιεινή ακτή του
Ειρηνικού, οι εργάτες που δούλευαν βυθισμένοι μέχρι τα
γόνατα μέσα στη λάσπη, έπαιρναν τριάντα σένταβος τη
μέρα, και η Γιουνάιτεντ Φρούτ έκανε τη δήλωση ότι ο Ούμπικο την είχε υποχρεώσει να κατεβάσει τους μισθούς.
Στα 1944, λίγο πριν απ'την πτώση του δικτάτορα, το
Reader's Digest δημοσίευσε ένα διθυραμβικό άρθρο: εκεί1. William Krehm, όπ. π. Ο Κρεμ έζησε πάρα πολλά χρόνια στην
κεντρική Αμερική ως ανταποκριτής της βορειο-αμερικάνίκης επι
θεώρησης Time.
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νος o προφήτης των διεθνών νομισματικών Αξιών είχε αποφύγει τον πληθωρισμό μειώνοντας τους μισθούς οι οποίοι,
από ένα δολλάριο, περνούσαν στα εικοσιπέντε σένταβος τη
μέρα για τους εργάτες που δούλευαν στην" εντατική κατα
σκευή του στρατιωτικού δρόμου, και από ένα δολλάριο στα
πενήντα σένταβος για τους εργαζόμενους στην αεροπορική
βάση της πρωτεύουσας. Την ίδια εποχή, ο Ούμπικο παραχώ
ρησε στ' αφεντικά του καφέ και στις επιχειρήσεις της μπα
νάνας το δικαίωμα να σκοτώνουν: "Ο ι ιδιοκτήτες των φ ίν κας απαλλάσσονται της εγκληματικής ευθύνης..." Το διάτα
γμα αυτό, που είχε τον αριθμό 2795, ξανάρχισε να ισχύει
στα 1967 α π' την κυβέρνηση του Μέντες Μοντενέγκρο.
Ό πω ς όλοι οι τύραννοι της Καραϊβικής, ο Ούμπικο περ
νούσε τον εαυτό-του για Ναπολέοντα. Ζούσε περιστοιχισμέ
νος από προτομές και πορτραίτα του Αυτοκράτορα, ο οποί
ος είχε, όπως διακήρυσσε, το ίδιο προφ ίλ με το δικό-του.
Πίστευε στη στρατιωτική πειθαρχία: στρατικοποίησε τους
υπάλληλους των ταχυδρομείων, τους μαθητές των σχολείων
και τη συμφωνική ορχήστρα. Τα μέλη της ορχήστρας έπαι
ζαν εν στολή, για εννέα δολλάρια το μήνα, τα κομμάτια της
εκλογής-του, που έπρεπε να ερμηνεύονται σύμφωνα με την
τεχνική και με τα όργανα που κι αυτά όριζε το καπρίτσιοτου. Τα νοσοκομεία, κατά την άποψή-του, ήταν καμωμένα
για τους ομοφυλόφιλους, έτσι που οι άρρωστοι περιθάλπο
νταν πάνω στα πλακάκια των διαδρόμων αν είχαν την ατυ
χία νά 'ναι και φτω χο ί επιπλέον.

ΠΟΙΟΣ ΕΞΑΠΕΛΥΣΕ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ;
Ο Ο ύμπικο έπεσε α π' το βάθρο-του στα 1944, σαρωμένος
απ' τους ανέμους μιας επανάστασης φιλελεύθερου τύπου
που την κατηύθηναν μερικοί νεαροί αξιωματικοί και πανεπι
στημιακοί της μεσαίας τάξης. Ο Χουάν Χοσέ Αρεβάλο, που
εκλέχτηκε πρόεδρος, εφάρμοσε ένα αυστηρό μορφωτικό
σχέδιο και δημοσίευσε ένα νέο Κώδικα εργασίας για να προ
στατέψει τους εργάτες των πόλεων και της υπαίθρου. Πλείστα συνδικάτα δημιουργήθηκαν. Η Γιουνάιτεντ Φρουτ Κόμπανυ, ιδιοκτήτρια τεράστιων εκτάσεων, των σιδηροδρόμων
και του κύριου λιμανιού, απογυμνωμένη στην κυριολεξία
απ' τους δασμούς που εισέπρατε και χάνοντας τον έλεγχο.

177

έπαψε να είναι παντοδύναμη στις περιοχές-της. Στα 1951,
στον αποχαιρετιστήριο λόγο-του, ο Αρεβάλο αποκάλυψε
πως είχε γλιτώσει από τριανταδύο συνωμοσίες που χρημα
τοδότησε αυτή η εταιρία. Η κυβέρνηση Γιόκομπο Άρμπενς
συνέχισε το έργο-του βελτιώνοντας τον κύκλο των μεταρ
ρυθμίσεων. Οι δρόμοι και το καινούργιο λιμάνι του Σαν Χοσέ έσπασαν το μονοπώλιο της φρουτοπαραγωγού εταιρίας
στις μεταφορές και τις εξαγωγές. Με το εθνικό μόνο κεφά
λαιο και χωρίς ζητιανιές από καμιά ξένη τράπεζα, διατάχθηκαν ποικίλα σχέδια ανάπτυξης που οδηγούσαν στην ανεξαρ
τησία. Τον Ιούνιο του 1952, ψήφιζαν τον αγροτικό νόμο,
που ευεργετούσε πάνω από εκατό χιλιάδες οικογένειες,
ακόμη κι αν δεν έθιγε παρά μόνο τα μη-παραγωγικά εδάφη,
μετά από μια Κρατική αποζημίωση στους ιδιοκτήτες των
οποίων τα κτήματα απαλλοτρίωνε. Η Γιουνάιτεντ Φρουτ δεν
καλλιεργούσε παρά μόνο το 8% των γαιών-της, μεταξύ των
δύο ωκεανών.
Η αγροτική μεταρρύθμιση πρότεινε " ν ' αναπτυχθεί η α
γροτική καπιταλιστική οικονομία και, γενικώς, η καπιταλι
στική οικονομία της γεωργίας", αλλά μια λυσσαλέα διεθνής
προπαγανδιστική εκστρατεία ξέσπασε ενάντια στη χώρα:
"Το σιδηρούν παραπέτασμα κατεβαίνει πλησίστιο στη Γου
ατεμάλα", ούρλιαζαν τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες και οι
προκαθήμενοι του Ο.Ε.Α. (1 )0 συνταγματάρχης Καστίγιο
Ά ρμα ς, διπλωματούχος του Φορτ Λήβενγουερθ, στο Κάνσας, έριξε ενάντια στη χώρα-του τα στρατεύματα που είχαν
εκπαιδευθεί και εξοπλισθεί στις ΗΠΑ. Ο βομβαρδισμός των
F 47, με βορειο-αμερικάνους πιλότους, υποστήριξε την ε ιαβολή."Έπρεπε ν ' απαλλαγούμε από μια κομμουνιστική κυ
βέρνηση που είχε καταλάβει την εξουσία", θα έλεγε έπειτα
από εννέα χρόνια ο Ντουάιτ Αΐζενχάουερ. ( 2 ) Οι δηλώσεις
του αμερικάνου πρέσβυ στην Ονδούρα ενώπιον μιας υποεπι
τροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ αποκάλυψε, στις 27 Ιουλί
ου του 1961, ότι η απελευθερωτική επιχείρηση του 1954
είχε πραγματοποιηθεί από μια ομάδα στην οποία ανήκαν.
1. Eduardo Galeano, G uatem ala, pays occupé, Παρίοι, 1968.
2. Λόγος στο Σύνδεσμο Αμερικανών Βιβλιοπωλών, στην Ουάσινγκτον, 10 Ιουνίου του 1963. Το αναφέρουν οι David Wise και Tomas
Ross, στο βιβλίο-τους, E l G obierno In visib le, Μπουένος Άιρες,
1966.
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εκτός από τον ίδιο, οι πρέσβεις της Γουατεμάλας, της Κό
στα Ρίκα και της Νικαράγουα. Ο ’Αλλεν Ντάλλες, νούμερο
ένα κείνη την εποχή, φυσιογνωμία της C./.Λ .,τους είχε
αποστείλει συγχαρητήρια τηλεγραφήματα για την ολοκλη
ρωμένη δουλειά. Λίγον καιρό πιο πριν, ο αγαπητός 'Αλλεν
είχε γίνει δεκτός στη διεύθυνση της Γιουνάιτεντ Φρουτ. Την
έδρα-του κατέλαβε, ένα χρόνο μετά την εισβολή,ένας άλλος
διευθυντής της C.I.A., ο στρατηγός Ουόλτερ Μπέντελ Σμιθ.
Ο Τζον Φόστερ Ντάλλες, αδελφός του 'Α λλεν, φλεγόταν
από ανυπομονησία στη σύνοδο του Ο.Ε.Α. που είχε δώσει
το πράσινο φως για τη στρατιωτική αποστολή στη Γουατεμάλα. Τυχαία θαρρείς, τα σχέδια των συμβολαίων της
Γιουνάιτεντ Φρουτ είχαν συνταχθεί στα δικηγορικά-του
γραφεία, την εποχή του δικτάτορα Ούμπικο.
Η πτώση του Ά ρμπενς σημάδεψε με κόκκινο σίδερο τη
μεταγενέστερη ιστορία της χώρας. Οι ίδιες δυνάμεις που
βομβάρδισαν την πόλη της Γουατεμάλας, Πουέρτο Μπάρριος και το λιμάνι του Σαν Χοσέ, τη νύχτα της 18 Ιουνίου
1954, βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Πολλές αποτρόπαι
ες δικτατορίες διαδέχτηκαν η μια την άλλη με την ξένη ε
πέμβαση, μέσα σ ' αυτές και η προεδρία του Χούλιο Σέζαρ
Μέντες Μοντενέγκρο (1966-1970), ο οποίος καλλώπισε τη
δικτατορία μ ' ένα καθεστώς δημοκρατικό. Ο Μοντενέγκρο
είχε υποσχεθεί μιαν αγροτική μεταρρύθμιση, αλλά το μόνο
που έκανε ήταν να υπογράψει το διάταγμα που έδινε την ά
δεια στους ιδιοκτήτες να φέρουν όπλα και να τα χρησιμο
ποιούν. Η αγροτική μεταρρύθμιση του Γιάκομπο’Αρμπενςέγινε χίλια κομμάτια όταν ολοκλήρωσε την αποστολή-του ο
Καστίγιο 'Αρμας: να επιστρέφει τα εδάφη στη Γιουνάιτεντ
Φρουτ και στους άλλους μεγαλο-ιδιοκτήτες που είχαν υποστεί την απαλλοτρίωση των κτημάτων-τους.
Το 1967 υπήρξε η χειρότερη χρονιά του κύκλου της βίας
που είχε αρχίσει στα 1954. Ένας βορειο-αμερικανός καθο
λικός ιερέας, εξόριστος α π ’ τη Γουατεμάλα, οπατήρΤόμας
Μέλβιλ, εξηγούσε στη National
Catholic Reporter, το
Γενάρη του 1968: στο διάστημα μόλις ενός χρόνου και λίγο
παραπάνω, οι τρομοκρατικές συμμορίες της δεξιάς δολοφ ό
νησαν πάνω από δυο χιλιάδες οχτακόσιους διανοούμενους,
φοιτητές, συνδικαλιστικούς ηγέτες και χωρικούς που είχαν
"αποπειραθεί να καταπολεμήσουν τις ασθένειες της κοινω
νίας της Γουατεμάλας". Οι υπολογισμοί του πατέρα Μέλβιλ

179

βασίζονταν σε πληροφορίες του τύπου, μα ήταν τελείως ά
γνωστος ο αριθμός των πτωμάτων: υπήρχαν πάμπολλοι κακόμοιροι Ινδιάνοι χωρίς ταυτότητα κι ούτε γνωστή καταγω
γή που ο στρατός τους συμπεριελάμβανε καμιά φορά, σαν
απλά νούμερα, στα ανακοινωθέντα της νίκης πάνω στην ανα
τροπή. Η τυφλή καταστολή ήταν ένα στοιχείο της στρατιω
τικής εκστρατείας, που είχε ως αντικειμενικό σκοπό "να κυ
κλώσει και ν ' αποδεκατίσει" τους αντάρτες. Σύμφωνα με το
νέο κώδικα που ίσχυε, τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
δεν είχαν την ποινική ευθύνη των ανθρωποκτονιών, και οι
αναφορές των αστυνομικών και των στρατιωτών θεωρού
νταν οι μόνες έγκυρες στη διάρκεια των δικών. Οι ιδιοκτή
τες κι οι επιστάτες-τους ανυψώθηκαν νόμιμα ως την κλίμα
κα των τοπαρχών, με το δικαίωμα να φέρουν όπλα και να
συγκροτούν σώματα καταστολής. Οι τηλεμεταδότες του
πλανήτη δε ρίγησαν στην αναγγελία της συστηματικής σφα
γής, οι δημοσιογράφοι, άπληστοι πάντα για ειδήσεις, δεν
πήγαν στη Γουατεμάλα, καμιά φωνή δεν υψώθηκε για να
καταδικάσει. Ο κόσμος έστρεφε την πλάτη, μα η Γουατεμά
λα υπόμενε μιαν ατέλειωτη νύχτα Αγίου Βαρθολομαίου. Το
χωριό Καχόν ντελ Ρίο έμεινε χωρίς ούτε έναν άντρα, κι οι
κάτοικοι του Τ ικούκ ξεκοιλιάστηκαν με το μαχαίρι. Οι κά
τοικοι του Πιέδρα Παράδα, γδάρθηκαν ζωντανοί, κι οι κά
τοικοι της Ά γ ο υ α Μπλάνκα, στην Ιπάλα, κάηκαν ζωντανοί
αφού πρώτα θερίστηκαν από τις σφαίρες. Πάνω σε μια λόγ
χη έμπηξαν το κεφάλι ενός επαναστάτη χωρικού στο κέντρο
της πλατείας του Σαν Χόρχε. Πάνω στο λόφ ο Γκόρντο, τρύπησαν με βελόνες τις κόρες των ματιών του Χάιμε Βελάσκεθ. Στο πλάι του δρόμου του Σαν Σαλβαδόρ, βρέθηκε το
πτώμα του Ρικάρντο Μιράντα κόσκινο από τριανταοχτώ
σφαίρες και το κεφάλι του Αρόλντο Σίλβα, χωρίς ίχνος απ'
το υπόλοιπο κορμί. Στο Λος Μίξκος, έκοψαν τη γλώσσα
του Ερνέστο Τσιντσίλλα. Στην κρήνη ντελ Ό χ ο της Ά γ ο υ 
α, τα αδέλφια Ό λιβ α Αλντάνα πετσοκόφτηκαν από τις τουφεκιές, με τα χέρια δεμένα στη ράχη και τα μάτια σκεπασμέ
να μ ' ένα πανί. Το κρανίο του Χοσέ Γκουσμάν άνοιξε σαν
ρόδι απ' τα περίστροφα και τα κομμάτια-του πετάχτηκαν
στο δρόμο. Πτώματα ξεπρόβαλαν όταν αντλούσαν το νερό
απ' τα πηγάδια του Σαν Λούκας Σακατεπέκες, και, μέσα στη
φ ίν κ α Μιραφλόρες, οι άντρες βρίσκονταν χωρίς πόδια,
μήτε χέρια. Τις απειλές διαδέχονταν οι εκτελέσεις, όποτε ο
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θάνατος δεν ερχόταν, απροειδοποίητα, απ' τα νώτα. Μέσα
στις πόλεις, σημάδευαν με μαύρους σταυρούς τις πόρτες
των καταδικασμένων. Τους πυροβολούσαν μόλις ξεμύτιζαν
και έριχναν τα πτώματά-τους στις χαράδρες.
Από τότε, η βία δε σταμάτησε. Ό λ ο αυτό το χρονικό διά
στημα της καταφρόνιας και της οργής, που εγκαινιάστηκε
στα 1954, η βία υπήρξε και παραμένει το τρέχον νόμισμα
στη Γουατεμάλα. Στιγμή δεν έπαψαν ν ' ανακαλύπτουν, σε
μικρότερο αριθμό είν' αλήθεια, πτώματα μέσα στα ποτάμια
ή στα ρείθρα των δρόμων, πρόσωπα αγνώριστα, παραμορ
φωμένα απ' τα βασανιστήρια, που η ταυτότητά-τους δε θα
εντοπισθεί ποτέ. Διαπράττονται ακόμη σφαγές, πιο μυστι
κές, σε μεγάλη κλίμακα: Οι καθημερινές γενοκτονίες της
εξαθλίωσης. Ένας άλλος εξόριστος ιερέας, ο πατήρ Μπλαζ
Μπονπάν, κατάγγειλε τούτη την άρρωστη κοινωνία στην
Ο υ ά σ ιν γ κ τ ο ν Π ο σ τ ,σ τ α 1968: "Σε εβδομήντα χιλιάδες ά
τομα που πεθαίνουν κάθε χρόνο στη Γουατεμάλα, τριάντα
χιλιάδες είναι παιδιά. Ο φόρος της παιδικής θνησιμότητας
είναι σαράντα φορές πιο υψηλός α π' αυτόν στις Ηνωμένες
Πολιτείες".

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ:
ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΟΣΕ ΑΡΤΙΓΑΣ
Οι αποδιωγμένοι είναι αυτοί που πολέμησαν, με δόρατα
και τσουγκράνες, την ισπανική εξουσία πάνω στην αμερικα
νική ήπειρο, στις αρχές του Χ ΙΧ ου αιώνα. Η ανεξαρτησία
δεν τους αντάμοιψε: η ανεξαρτησία πρόδωσε τις προσδοκίες
όσων είχαν χύσει το αίμα-τους. Μαζί με την ειρήνη, ξανάρχι
σε μια εποχή καθημερινής μιζέριας. Οι κάτοχοι της γης και
οι πλούσιοι έμποροι αυγάτισαν τα πλούτη-τους, ενώ η φ τώ 
χεια των καταπιεσμένων λαϊκών μαζών επεκτεινόταν. Ταυ
τόχρονα, και στο ρυθμό των μηχανορραφιών που έστηναν
οι νέοι κύριοι της λατινικής Αμερικής, τα τέσσερα αντι-βασίλεια της ισπανικής Αυτοκρατορίας έσκαζαν στον αέρα και
πλείστες χώρες γεννιόνταν, σαν σχίζες θαρρείς, από τη συντριμμένη εθνική ενότητα. Η ιδέα του "έθνους" που γέννησε
η αριστοκρατία έμοιαζε πάρα πολύ με την εικόνα ενός δρα
στήριου λιμανιού, που το κατοικούσε η εμπορική και οικο
νομική πελατεία της βρεταννικής Αυτοκρατορίας, με μεγά
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λες εκτάσεις και ορυχεία από πίσω. Η λεγεώνα των παρασί
των, που είχε εισπράξει το λάφυρο του πολέμου της Ανε
ξαρτησίας χορεύοντας μενουέτο μες στα σαλόνια των πό
λεων, έπινε στην υγεία της ελευθερίας του εμπορίου σε
κρυστάλλινα ποτήρια κατασκευασμένα στην Αγγλία. Τα πιο
πομπώδη παραγγέλματα της ευρωπαϊκής μπουρζουαζίας ή
ταν στην ημερήσια διάταξη: οι χώρες-μας έμπαιναν στην υ
πηρεσία των άγγλων βιομηχάνων και των γάλλων στοχα
στών. Πώς ήταν όμως δυνατό να ονομάσει κανείς "εθνική
αστική τάξη" κείνο το συνονθύλευμα από μεγαλοκτηματίες,
μεγαλέμπορους και σπεκουλάτορες, από πολιτικούς με
φράκο κι απόδόκτορεςπου δεν ήξερε κανείς πούθε κρατάει
η σκούφια-τους; Η λατινική Αμερική απόκτησε γρήγορα
τους αστικούς-της θεσμούς, έντονα πασπαλισμένους με φ ι
λελευθερισμό. Εντούτοις, δε σχηματίστηκε καμιά δημιουρ
γική αστική τάξη η οποία, κατά το ευρωπαϊκό ή βορειο-αμερικάνικο πρότυπο, θα πρότεινε ως ιστορική αποστολή την
ανάπτυξη ενός δυναμικού εθνικού καπιταλισμού. Οι αστικές
τάξεις αυτών των χωρών αποτελούσαν απλά όργανα του
διεθνούς καπιταλισμού, σφριγηλά κομμάτια στο παγκόσμιο
γρανάζι που ρουφούσαν άνετα το αίμα των αποικιών και
ημι-αποικιών. Οι αστοί των θησαυροφυλάκιων, τοκογλύφοι
και έμποροι που καπάρωσαν την πολιτική εξουσία, δεν ενδιαφέρονταν καθόλου να δώσουν ώθηση στις τοπικές βιομη
χανίες, νεκρές από γεννησιμιού-τους μόλις το καθεστώς των
ελεύθερων ανταλλαγών άνοιξε το δρόμο στη χιονοστιβάδα
των βρεταννικών προϊόντων. Οι κύριοι της γης, έ, αυτοί δεν
εννοούσαν να λύσουν το "αγροτικό πρόβλημα" παρά ικανο
ποιώντας τα προσωπικά-τους συμφέροντα. Οι εξώσεις στα
θεροποίησαν τις μεγάλες ιδιοκτησίες σ ' ολόκληρη τη διάρ
κεια του Χ ΙΧ ου αιώ να. Εδώ, άρχισαν να κραδαίνουν από πο
λύ νωρίς τη σημαία της αγροτικής μεταρρύθμισης.
Οικονομικό άγχος, κοινωνικό άγχος, εθνικό άγχος: μια
ιστορία από προδοσίες διαδέχτηκε την ανεξαρτησία της λα
τινικής Αμερικής που, διαμελισμένη α π ' τα νέα-τηςσύνορα,
έμεινε καταδικασμένη στη μονοκαλλιέργεια και την εξάρτη
ση. Στα 1824, ο Σιμόν Μπολιβάρ υπόγραψε το διάταγμα
του Τρουχίλο για να προστατέψει τους Ινδιάνους του Πε
ρού και ν ' αναδιοργανώσει το σύστημα της αγροτικής ιδιο
κτησίας: οι νόμιμες διαθέσεις-του δεν έβλαψαν σε τίποτε τα
προνόμια της περουβιανής ολιγαρχίας, που παρέμειναν άθι
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χτα παρά τις καλές προθέσεις του Λιμπερταδόρ, ενώ διατηρήθηκε η ανελέητη εκμετάλλευση των Ινδιάνων. Στο Μεξι
κό, οι Χιντάλγκο και Μορέλος είχαν νικηθεί λίγον καιρό
πριν, και θα περάσει ένας αιώνας για να φανούν οι καρποί
των παραινέσεών-τους για τη χειραφέτηση των ταπεινών
και καταφρονεμένων και για την επανάκτηση των σφετερι
σμένων εδαφών.
Στο Νότο, την αγροτική επανάσταση ενσάρκωσε ο Χοσέ
Αρτίγας. Ο ηγέτης αυτός, που συκοφαντήθηκε με τόση λύσ
σα και τόσο πολύ παραμορφώθηκε α π' την επίσημη ιστορία,
μπήκε επικεφαλής των λαϊκών μαζών στα εδάφη που κατέ
χουν σήμερα η Ουρουγουάη και οι αργεντίνικες επαρχίες
του Σάντα Φε, Κορριέντες. Ο Αρτίγας, μεταξύ Ρίος, Μισιόνες και Κόρδοβα, θέλησε να ρίξει τις οικονομικές, κοινωνι
κές και πολιτικές βάσεις ενός μεγάλου κόμματος μέσα στα
όρια του πρώην αντι-βασίλειου του Ρίο ντε λα Πλάτα.
Υπήρξε ο σημαντικότερος και φωτεινότερος ομοσπονδιακός
ηγέτης απ' όσους πολέμησαν τον ασφυκτικό συγκεντρωτι
σμό του λιμανιού του Μπουένος Ά ιρ ε ς. Πάλαιφε ενάντια
στους Ισπανούς και τους Πορτογάλους, μα τελικά οι δυνάμεις-του στραγγαλίστηκαν απ' τις τανάλιες του βρεταννικού
ιμπεριαλισμού, του οποίου τα δυο χέρια ήταν το Ρίο ντε
Τζανέιρο και το Μπουένος Ά ιρ ες, κι από την ολιγαρχία η
οποία, πιστή στο στυλ-της, τον πρόδωσε μόλις αισθάνθηκε
με τη σειρά-της προδομένη από το πρόγραμμα των κοινωνι
κών μεταρρυθμίσεων του καουντίλλιο.
Οι πατριώτες, με τη λόγχη στο χέρι, ακολουθούσαν τον
Αρτίγας. Ήταν, οι περισσότεροι, φουκαράδες χωρικοί, θη
ριώδεις γκάουτσος, Ινδιάνοι που ξανάβρισκαν μες στον α
γώνα την έννοια της αξιοπρέπειας, σκλάβοι που γίνονταν
ελεύθεροι ενσωματωνόμενοι με τη στρατιά της ανεξαρτη
σίας. Η προδοσία του Μπουένος Ά ιρ ε ς που, στα 1811, άφη
σε στα χέρια της ισπανικής εξουσίας και των πορτογαλικών
στρατευμάτων τα εδάφη της σημερινής Ουρουγουάης, προκάλεσε τη μαζική έξοδο του πληθυσμού προς το βορρά. Ο
ένοπλος λαός έγινε ο πεζοπόρος λαός. Ά ντρες και γυναί
κες, γέροι και παιδιά εγκατέλειπαν τα πάντα για ν ' ακολου
θήσουν τα ίχνη του αρχηγού, σχηματίζοντας ένα ατέλειωτο
καραβάνι. Ο Αρτίγας, με άλογα και κάρα, εγκατέστησε το
στρατόπεδό-του στο βορρά, σ ' ένα ποτάμι της Ουρουγουά
ης, και, στο βορρά πάντα, την κυβέρνησή-του λίγον καιρό
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μετά. Στα 1815, είχε στον έλεγχό-του, απ'το στρατόπεδότου στην Πουριφικαθιόν, της επαρχίας Παϋσαντού, απέρα
ντες περιοχές. "Τ ί νομίζετε πώς είδα;" διηγόταν ένας Ά γ 
γλος ταξιδιώτης. "Ο Εξοχότατος Προστάτης του μισού Νέ
ου Κόσμου ήτανε καθισμένος πάνω στο κρανίο ενός βοδιού,
πλάι σε μια φωτιά που είχε ανάψει στο λασπωμένο έδαφος
του ράντσου-του, τρώγοντας κρέας ψητό και πίνοντας τζιν
μέσα σ'ένα κέρατο αγελάδας! Κι ήταν τριγυρισμένος από
μια ντουζίνα κουρελιασμένους αξιωματικούς...", (ΐ) Απ'όλες τις μεριές, στρατιώτες,' υπασπιστές και αναγνωριστικές
περίπολοι κατάφθαναν καλπάζοντας. Ο Αρτίγας, με τα χέ
ρια πίσω στην πλάτη, υπαγόρευε περπατώντας τα επανα
στατικά διατάγματα της λαϊκής κυβέρνησής-του. Δυο γραμ
ματείς — δεν υπήρχε τότε καρμπόν για αντίγραφα— έγρα
φαν. Έ τσι γεννήθηκε η πρώτη αγροτική μεταρρύθμιση της
λατινικής Αμερικής, που θα εφαρμοζόταν για ένα χρόνο
στην "ανατολική Επαρχία" — την Ο υρουγουάη- μα που,
μια νέα πορτογαλέζικη εισβολή, θα την έκανε κομμάτια ό 
ταν η ολιγαρχία άνοιξε τις πόρτες του Μοντεβίδεο στο
στρατηγό Λεκόρ, χαιρετώντας-τον σαν ελευθερωτή, και
τον οδήγησε, κάτω από ένα σκιάδι, μπρος στους βωμούς
της μητρόπολης, για ένα επίσημο Te Deum προς τιμήν του
εισβολέα. Προηγουμένως, ο Αρτίγας είχε συντάξει κι έναν
τελωνειακό κανονισμό που έπληττε με φοβερούς δασμούς
την εισαγωγή ξένων εμπορευμάτων που ανταγωνίζονταν τις
ντόπιες βιομηχανίες και τη βιοτεχνία, ενώ απελευθέρωνε
την εισαγωγή αναγκαίων για την οικονομική ανάπτυξη αγα
θών και επέβαλε μιαν ελαφρά φορολογία στα αμερικάνικα
είδη, όπως το ύφασμα και ο καπνός της Παραγουάης. ( 2 )
Οι νεκροθάφτες της επανάστασης θα έθαβαν μαζί-της και
την τελωνειακή νομοθεσία.
Ο αγροτικός κώδικας του 1815 — γη ελεύθερη, άνθρωποι
ελεύθεροι— υπήρξε το "πιο πρωθημένο και το πιο ένδοξο"
σύνταγμα (3) α π ’ όλα εκείνα που θα γνώριζαν οι Ουρουγου-

1. J. Ρ. και C. P. Robertson, La Argentina en la época de la
Revolución. Cartas sobre el Paraguay, Μηουένος Ά ψ ες, 1920.
2. Washington Reyes Abadie, Oscar H. Brushera και TabaréMelognojíl
ciclo artiguista, τόμος IV, Μοντεβίδεο, 1968.
3. Nelson de la Torre, Julio C. Rodriguez και Lucia Sala de Touron,
Artigas: tierra y revolución , Μοντεβίδεο, 1967.
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avoi. Οι ιδέες των Campomanes και Jovellanos μέσα στο μεταρρυθμιστικό κύκλο του Καρόλου του III, επηρέασαν α
ναμφίβολα τον Αρτίγας, α λ λ ' αυτός εδώ ξεπετάχτηκε, τελι
κό, σαν μια επαναστατική απάντηση στην εθνική ανάγκη για
οικονομική ανάκαμψη και κοινωνική δικαιοσύνη. Διέταξαν
την απαλλοτρίωση και την ανακατανομή της γης των "κα 
κών Ευρωπαίων και των τρις χειρότερων Αμερικάνων" που
είχαν μεταναστεύσει σε άλλες χώρες εξαιτίας της επανάστα
σης. Δήμευσαν τη γη των εχθρών (και πρέπει να σημειώσου
με ότι, το μεγαλύτερο μέρος των μεγάλων ιδιοκτησιών τους
ανήκε). Τα παιδιά δεν αναγκάζονταν να πληρώνουν το λά
θος των γονιών-τους: τους πρόσφεραν το ίδιο εμβαδόν ό
πως και στους φτωχούς πατριώτες. Τα χωράφια μοιράζο
νταν σύμφωνα με τη βασική αρχή: "Ο ι πλέον αναξιοπαθούντες πρέπει να εξυπηρετηθούν καλύτερα". Κατά την αντίλη
ψη του Αρτίγας, οι Ινδιάνοι είχαν "τα σημαντικότερα δικαι
ώματα". Πρώτιστη μέριμνα της αγροτικής αυτής μεταρρύθ
μισης ήταν να εγκαταστήσουν στη γης-τους τους φτωχούς
των επαρχιών, μεταμορφώνοντας σε χωρικό τον γκάουτσο,
που είχε συνηθίσει στην περιπλανώμενη ζωή σε καιρό πολέ
μου, στην παράνομη δραστηριότητα και στο λαθρεμπόριο
σε καιρό ειρήνης. Οι κυβερνήσεις που διοίκησαν στη συνέ
χεια το λεκανοπέδιο του λα Πλάτα, μετέβαλαν δια της βίας
τον γκάουτσο και τον ενσωμάτωσαν πειθαναγκαστικά μέσα
στη μάζα των μεροκαματιάρηδων που ψωμοζητούσαν στις
μεγάλες εστανσίας. Ο Αρτίγας, όμως, είχε επιδιώξει να τον
κάνει ιδιοκτήτη: "Ο ι επαναστατημένοι γκα ησος άρχισαν
να γεύονται την τίμια εργασία, έφτιαχναν μαντσο και μά
ντρες, οργάνωναν τα πρώτα-τους φυτώ ρια", (ΐ)
Η ξένη επέμβαση κατάστρεψε το εγχείρημα. Η ολιγαρ
χία ξανασήκωσε κεφάλι και εκδικήθηκε. Η νομοθεσία δεν
αναγνώρισε την ισχύ των αναδασμών της γης που είχε
πραγματοποιήσει ο Αρτίγας. Α π ' τα 1820 ίσαμε το τέλος
του αιώνα, οι κακόμοιροι οι πατριώτες που είχαν ευνοηθεί
απ' την αγροτική μεταρρύθμιση διώχτηκαν, με τη βία και το
αίμα. Τώρα πια, δε διέθεταν "άλλη γη, παρεχτός μια πα-

1. Nelson de le Torre, Julio C. Rodríguez και Lucia Sala de Touron, όπ.
π. Των ίδιων συγγραφέων. Evolución económica de la Banda O·
riental, Μοντεβιδέο 1967, και Estructura económico - social de
la Colonia, Μοντεβίδεο, 1968.
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ντουλιά για τον τάφο-τους". Ο Αρτίγας, ηττημένος, κατέφυ
γε στην Παραγουάη, κι εκεί πέθανε ολομόναχος, έπειτα από
μιαν ατέλειωτη εξορία στερήσεων και σιγής. Οι πράξεις κυ
ριότητας που ψήφισε, στη διάρκεια της εξουσίας-του, δεν
είχαν πια ισχύ: ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μπερνάρντο
Μπουσταμάντε, βεβαίωνε, λόγου χάρη, ότι μια και μόνη μα
τιά αρκούσε για ν ' αποκαλύψει "την αξιοκατάκριτη πλευρά
τέτοιων τεκμηρίων". Στο διάστημα αυτό, η ίδια η κυβέρνη
ση ετοιμαζόταν να γιορτάσει, μέσα στο καθεστώς της
αποκατεστημένης "τάξεως", το πρώτο σύνταγμα μιας
ανεξάρτητης Παραγουάης, αποκομμένης α π' τη μεγάλη
πατρίδα, για τη σταθεροποίηση της οποίας αγωνίστηκε
μάταια ο Αρτίγας.
Ο διακανονισμός του 1815 περιείχε ειδικές διατάξεις για
ν ' αποφευχθεί η συγκέντρωση των γαιών σε λίγα χέρια. Σή
μερα, η ύπαιθρος της Ουρουγουάης προσφέρει το θέαμα
μιας έρημης περιοχής: πεντακόσιες οικογένειες μονοπωλούν
το μισό του εθνικού εδάφους και ελέγχουν τα τρία τέταρτα
του κεφαλαίου που επενδύεται στη βιομηχανία και στην
τράπεζα, (ΐ) Τα σχέδια αγροτικής μεταρρύθμισης σωρεύο
νται μες στο κοινοβουλευτικό νεκροταφείο ενώ η ύπαιθρος
ερημώνεται από ανθρώπους: οι άνεργοι προστίθενται στους
άνεργους κι όλο λιγότερα μένουν τα χέρια που ασχολούνται
με τις αγροτικές δουλειές, όπως αποδείχνουν οι δραματικές
απανωτές απογραφές. Η χώρα ζει α π' το μαλλί κι από το
κρέας, α λ λ ' αυτή τη στιγμή υπάρχουν λιγότερα πρόβατα
και λιγότερες αγελάδες στα βοσκοτόπια α π’ ό,τι στις αρχές
του αιώνα. Η καθυστέρηση που χαρακτηρίζει τις μεθόδους
παραγωγής αντανακλάται στην ισχνή απόδοση της κτηνο
τροφίας -τα ύ ρ ο ι και πρόβατα την άνοιξη, που εξαρτώνται
α π’ τις περιοδικές βροχές κι από τη φυσική γονιμότητα του
ε δ ά φ ο υ ς - καθώς και στις καλλιέργειες. Η παραγωγή του
κρέατος ανά ζωική μονάδα δεν πλησιάζει καν το μισό των
αποτελεσμάτων που έχουν να επιδείξουν η Γαλλία και η
Γερμανία, και το ίδιο ισχύει με την παραγωγή του γάλα
κτος, συγκρινόμενη μ ' αυτήν της Νέας Ζηλανδίας, της
Δανίας ή της Ολλανδίας. Η κάθε προβατίνα δίνει ένα κιλό
1. Vivian Trias, R e fo rm a agraria en e l Uruguay, Μοντεβίδεο,
1962. Το βιβλίο τούτο αποτελεί μια "γκότα”, μ' όλες τις οικογένειες
της ολιγαρχίας.

λιγότερο μαλλί απ' ότι στην Αυστραλία. Η απόδοση σε σιτά
ρι ανά εκτάριο είναι τρεις φορές μικρότερη απ' της Γαλλίας
και, όσον αφορά στο καλαμπόκι, οι ΗΠΑ έχουν να επιδείξουν μιαν απόδοση εφτά φορές ανώτερη απ' αυτήν της
Ουρουγουάης, (ΐ) Οι μεγαλο-ιδιοκτήτες, οι οποίοι τοποθε
τούν στο εξωτερικό τα κεφάλαιά-τους, περνούν το καλοκαί
ρι-τους στην Πούντα ντελ Έστε. Τον υπόλοιπο καιρό - κ ι
αυτό είναι παρά δ οσ η - δε ζούνε μήτε και τότε στα κτήματάτους, ακόμη και το χειμώνα. Πότε πότε μονάχα, έρχονται να
τα επισκεφθούν με το προσωπικό-τους αεροπλάνο: εδώ κι
έναν αιώνα, α φ ' ότου ιδρύθηκε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός,
τα δύο τρίτα των μελών-του κατοικούσαν ήδη στην πρωτεύ
ουσα. Η παραγωγή στις απέραντες εκτάσεις, έργο της
φύσης και των πεινασμένων μεροκαματιάρηδων, δεν τους
δημιουργεί κανένα πονοκέφαλο.
Και τα κέρδη είναι έκδηλα. Ο τόκοι και τα εισοδήματα
των κεφαλαιούχων κτηνοτροφών αντιπροσωπεύουν σήμερα
κάπου 75 εκατομ. δολλάρια ετησίως. (2). Η απόδοση είναι
/. Eduardo Galeano, "Uruguay: Promise and Betrayal", στο
Λατινική
Α μερική:
Μ εταρ ρ ύ θμ ισ η ,
ή
Επανάσταση,
Νέα Υόρκη, 1968. (Εκδ. J. Petras και Μ. Zeitlin)
2. Οικονομικό Ινσητούτο, El p roceso e co n o m ice del Uruguay.
C o n trib u c ió n al estu d io de su evolu ció n y persp e ctiva s,Moντεβίδεο, 1969. Στις περιόδους ακμής της εθνικής βιομηχανίας, που
τη χρηματοδουτούσε γενναία και την προστάτευε το Κράτος, ένα με
γάλο μέρος, των αγροτικών εισοδημάτων πήγε στα χέρια των δημιουργούμενων εργοστασίων. Ό ταν η βιομηχανία έπεσε στον κύκλο
των κρίσεων, τα πλεονάσματα απ' το κεφάλαιο της κτηνοτροφίας
διασκορπίστηκαν σε άλλες κατευθύνσεις. Οι άχρηστες και φανταχτερές κατοικίες της Πούντα ντελ Έστε γ εννήθηκ αν α π ' το ν εθνικό
μαρασμό. Η κερδοσκοπία αποδέσμευσε στη συνέχεια τον πυρετό, ό
λων εκείνων που ψάρευαν μέσα στα ταραγμένα νερά του πληθωρι
σμού. Κυρίως, όμως, εξαφανίστηκαν τα κεφάλαια, τα κεφάλαια και τα
κέρδη που παγήγαγε η χώρα, απ' τη μια χρονιά στην άλλη. Μεταξύ
1962 και 1966, σύμφωνα με τα επίσημα ντοκουμέντα, 250 εκατομμύ
ρια δολλάρια πέταξαν απ' την Ουρουγουάη για να καταλήξουν στα
χρηματοκιβώτια των ελβετικών και αμερικανικών τραπεζών. Η
νεολαία που εγκατέλειπε κι αυτή, εδώ και είκοσι χρόνια, την ύπαιθρο
για την πόλη, προ κειμένου να προσφέρει τα μπράτσα-της στην οργα
νική βιομηχανία, φεύγει σήμερα απ' τη χώρα, είτε διο ξηράς, είτε δια
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ισχνή, αλλά τα κέρδη μεγάλα εξαιτίας του χαμηλότατου κό
στους παραγωγής. Το τοπίο είν'αδειανό: τα κύρια λατιφούντια απασχολούν, και μόνο για λίγους μήνες το χρόνο, μό
λις δύο άτομα για χίλια εκτάρια. Μέσα στα ρ α ντσ ερ ίο ς,
στοιβάζονται αξιοθρήνητα αποθέματα, πάντα διαθέσιμα, ερ
γατικών χεριών. Ο γκάουτσο, όπως τον βλέπουμε στα λαϊ
κά χαρακτικά, κι όπως τον απέδωσαν οι ζωγράφοι και οι
ποιητές, ελάχιστη έχει σχέση με τον αληθινό μεροκαματιάρη που δουλεύει στα απέραντα χτήματα των άλλων. Τα
στραβοπατημένα σανδάλια αντικαθιστούν τις πέτσινες
μπότες. Μια ζώνη κοινή, μερικές φορές ένα
απλό
κορδόνι, υποκαθιστά τις πλατιές ζώνες που ήταν στολι
σμένες με χρυσό και ασήμι. Ό λ ο ι όσοι παράγουν το κρέας,
δεν έχουν το δικαίωμα να το τρώνε: οι ιθαγενείς έχουν πο
λύ σπάνια τη δυνατότατα να γευθούν το γνωστό ζουμερό
και τρυφερό κομμάτι που χρυσίζει πάνω στη χόβολη.
Παρά το χαμόγελα των διεθνών στατιστικών που εμφανί
ζουν ανύπαρκτους πόρους, η αλήθεια είναι μία: ότι το
ε ν σ σ π ά δ ο , ένα πιάτο με φιδέ και μ'αποδιαλεγούδια κοτό
πουλου, αποτελεί, ελλείψει πρωτεϊνών, τη βασική τροφή
των χωρικών της Ουρουγουάης, (ΐ)

ΑΡΤΕΜΙΟ ΚΡΟΥΖ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΙΛΙΑΝΟ
ΖΑΠΑΤΑ
Έναν αιώνα ακριβώς μετά το διάταγμα του αναδασμού
των γαιών που εισηγήθηκε ο Αρτίγας, ο Εμιλιάνο Ζαπάτα
θαλάσσης, και πηγαίνει στο εξωτερικό. Αν, όμως, τα κεφάλαια γί
νονται δεκτά με ανοιχτές αγκάλες, δε συμβαίνει το ίδιο και με τους
εκπατρισμένους. Αυτοί δε βρίσκουν παρά μια μοίρα δύσκολη, δε
γνωρίζουν παρά τον ξεριζωμό, τη σκληρότητα, την αβέβαιη περιπέ
τεια. Η Ουρουγουάη, που συγκλονίζεται απ'το 1970 με μια κρίση
τρομαχτική, δεν είναι πια η όαση ειρήνης και προόδου που υπόσχο
νταν στους ευρωπαίους μετανάστες, αλλά μια χώρα ταραγμένη που
καταδικάζει σε έξωση τους κατοίκους-της. Παράγει τη βία και εξά
γει άνθρώπους με την ίδια φυσικότητα που παράγει και εξάγει κρέας
και μαλλί
1. German Wettstein και Juan Rudolf, "La sociedad rural". Nuestra
Tierra No 16, Μοντεβίδεο, 1969.

έθεσε σ'εφαρμογή, στη δική-του ελεγχόμενη επαναστα
τική ζώνη, στα νότια του Μεξικού, μια σημαντική αγροτική
μεταρρύθμιση.
Πέντε χρόνια νωρίτερα, ο δικτάτορας Πορφίριο Ντίας
είχε γιορτάσει με μεγάλες παράτες την πρώτη εκατοντα
ετηρίδα της "κραυγής του Ντολορές". (ΐ): Το επίσημο Με
ξικό των κυρίων με τις ρεντιγκότες είχε πλήρη μεσάνυχτα
απ'το πραγματικό Μεξικό, του οποίου η εξαθλίωση τροφο
δοτούσε τα χρονικά-του. Μες στη Δημοκρατία των παρίας,
τα εισοδήματα των εργατών δεν είχαν αυξηθεί μήτε ένα
σένταβο απ'την ιστορική εξέγερση του παππα-Μιγέλ Χιδάλγο. Στα 1910, οχτακόσιοι και παραπάνω μεγαλο-ιδιοκτήτες, πολλοί απ'τους οποίους ήτανε ξένοι, είχαν στη κατοχή-τους ολάκερη σχεδόν την εθνική επικράτεια. Ή τανε
κύριοι της πόλης, που ζούσαν στην πρωτεύουσα ή στην
Ευρώπη και επισκέπτονταν πότε πότε τα κτήματά-τους,
όπου κοιμόντουσαν αμπαρωμένοι πίσω από ψηλά τείχη
κατάμαυρης πέτρας και προφυλαγμένοι από ισχυρά αντε
ρείσματα. ( 2) Από την άλλη πλευρά των τειχών, μέσα στις
κ ο υ α ν τ ρ ίγ ια ς , οι μεροκαματιάρηδες στοιβάζονταν μες σε
καλύβια από αχυροπηλό. Σ'ένα πληθυσμό δεκαπέντε
εκατομμυρίων ανθρώπων, τα δώδεκα εκατομμύρια δού
λευαν για τους λατιφουντίστες. Το μεροκάματο το κα
ταβρόχθιζε τελείως σχεδόν η τιέ ν τ α ντε ρ ά γ ια , το μα
γαζί απ'όπου αγόραζαν σε μυθώδεις τιμές μαυροφάσουλα,
αλεύρι και κρασί. Ο εργάτης ξαναγύριζε στη φυλακή,
στο στρατόπεδο και στο σκευοφυλάκιο της εκκλησίας
για να καταπολεμήσει τα φυσικά κουσούρια των Ινδιάνων,
οι οποίοι, σύμφωνα με τα λόγια ενός μέλους μιας διακεκρι
μένης οικογένειας της εποχής, γεννούσαν "τεμπέληδες,
μπεκρήδες και κλέφτες". Εξαναγκασμένος να δουλεύει
μέσα στην ασιέντα για να πληρώνει χρέη που μεταβιβά
ζονταν από πατέρα σε γιο ή, δεμένος με νόμιμο συμβόλαιο,
ήταν πραγματικός σκλάβος μες στις φυτείες κανάβεως του
Γιουκατάν, ή καπνού της Εθνικής Κοιλάδας, στις εμπορι1. Έκκληση για ανεξαρτησία που απηύθυνε στις 16 Σεπτέμβρη 1810
ο Μιγέλ Xιδαλγό (1753-1811), παππάς του Ντολορές (περιοχή του
Γκουαναχουάτο). Η υπόσχεση της ανακατανομής των γαιών και η
κατάργηση του φόρου μάζεψαν γύρω-του πολλούς οπαδούς.
2.Jesús Silva Herzog, La Révolution mexicaine, Παρίσι, 1968.
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κές επιχειρήσεις των συνόρων ή στα οπωροκηπευτικά του
Τσιάπας και του Ταμπάσκο, μες στις φυτείες καουτσούκ,
καφέ, ζαχαροκάλαμου, καπνού καθώς και στα οπωροκη
πευτικά της Βερακρούζ, της Οασάκα και του Μορέλος. Ο
βορειο-αμερικάνος συγγραφέας Τζον Κένεθ Τάρνερ έχει
καταγγείλει, σε μια συγκλονιστική καταγραφή της επίσκεψής-του: (ΐ)"... τις ΗΠΑ (οι οποίες), πρακτικά, μεταμόρφω
σαν τον Πορφίριο Ντίαζ σε πολιτικό δούλο και, κατά συνέ
πεια, έκαναν το Μεξικό αποικία σκλάβων". Τα βορειοαμερικάνικα κεφάλαια αντλούσαν, άμεσα ή έμμεσα, ου
σιαστικούς πόρους απ'το σύνδεσμό-τους με τη δικτατορία.
Ο "εξαμερικανισμός του Μεξικού, για τον οποίο τόσο
κομπάζει η Γουόλ Στρήτ, έλεγε ο Τάρνερ, πραγματοποιεί
ται σάμπως να επρόκειτο για εκδίκηση".
Στα 1845, οι ΗΠΑ είχαν προσαρτήσει τα μεξικάνικα
εδάφη του Τέξας και της Καλιφόρνια, όπου είχαν έγκατα
στήσει τη δουλεία στο όνομα του πολιτισμού. Στον πόλεμο
εκείνο, το Μεξικό έχασε ’ακόμη πλείστα όσα απ'τα σημερι
νά αμερικάνικα Κράτη: το Κολοράντο, την Αριζόνα, το
Νέο Μεξικό, τη Νεβάδα, τη Γιούτα. Παραπάνω απ’ τη μισή χώρα. Τα εδάφη που άρπαξαν ισοδύναμο ύσαν με τη ση
μερινή έκταση της Αργεντινής. "Δυστυχισμένο Μεξικό!,
λένε από τότε. Τόσο μακριά απ'το Θεό και τόσο κοντά στις
Ηνωμένες Πολιτείες." Ό ,τι απέμενε απ'τη χώρα, υπόμεινε
στη συνέχεια την εισβολή των βορειο-αμερικάνικων επεν
δύσεων στο χαλκό, το πετρέλαιο, το καουτσούκ, τη ζά
χαρη, στις τράπεζες και τις μεταφορές. Μια θυγατρική
εταιρία της Στάνταρ Ό ιλ , η Αμέρικαν Κόρτατζ Τραστ,
δεν ήταν άσχετη με την εξόντωση των Ινδιάνων Μάγιας
και Γιάκις στις φυτείες κανάβεως του Γιουκατάν, πραγμα
τικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου οι άντρες και τα παι
διά αγοράζονταν και πουλιώνταν σάμπως να ήταν μουλά
ρια, γιατί η επιχείρηση αγόραζε παραπάνω απ'τη μισή
ποσότητα της παραγωγής κι ήθελε ν'α ποκτά το νήμα σε
φτηνή τιμή. Μερικές φορές, η εκμετάλλευση των σκλάβων
εργατών ήταν άμεση. Ένας βορειο-αμερικάνος επιστάτης
επικεφαλής αφηγήθηκε στον Τάρνερ ότι επλήρωνε τις
μερίδες των στρατολογημένων μεροκαματιάρηδων πενή1 .John Kenneth Turner. M exico Bárbaro, δημοσίίύτηκε στις ΗΠΑ
στα 1911, Μβξικό, 1967.
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ντα πέζος το κεφάλι, "κα ι τους κρατάμε όσο αντέξουν... Σε
λιγότερο από τρεις μήνες, έχουμε θάψει από δαύτους παρα
πάνω α π ’ τους μισούς". (ΐ )
Στα 1910, έφτασε η ώρα της εκδίκησης. Το Μεξικό ξεση
κώθηκε κι άρπαξε τα όπλα ενάντια στον Πορφ'ιριο Ντίαζ.
Τότε, επικεφαλής της εξέγερσης στο Νότο, ήταν ένας ηγέ
της που είχε ταχθεί υπέρ της αγροτικής μεταρρύθμισης: ο
Εμιλιάνο Ζαπάτα, ο πιο αγνός απ' τους ηγέτες της επανά
στασης, ο πλέον αφοσιωμένος στην υπόθεση των φτωχών,
ο φλογερότερος στην επιθυμία-του για κοινωνική απολύ
τρωση.
Οι τελευταίες δεκαετίες του Χ ΙΧ ου αιώνα υπήρξαν χρό
νια άγριας σκύλευσης των ντόπιων κοινοτήτων. Τα χωριά
και οι κωμοπόλεις της Επαρχίας Μορέλος είχαν υποστεί τη
λυσσαλέα εκδίωξη απ' τα χωράφια-τους και τα νερά-τους κι
είχαν αποχωριστεί τα μπράτσα-τους που τα κατάπιναν
ανελέητα οι φυτείες στην εξάπλωσή-τους. Οι ασιέντας της
ζάχαρης κυριαρχούσαν στη ζωή του έθνους κι η άνθισήτους είχε δημιουργήσει μεγάλα και σύγχρονα διυλιστήρια
καθώς και σιδηροδρομικά δίκτυα για τη μεταφορά της
ζάχαρης. Στην κοινότητα Ανενεκουίλκο, όπου ζούσε ο
Ζαπάτα κι όπου ανήκε ψυχή και σώμα, οι στερημένοι
χωρικοί διεκδικούσαν επί εφτά αιώνες αδιάκοπης δουλειάς
το έδαφός-τους: ζούσαν εκεί πολύ πριν α π' την άφιξη του
Κορτές. Ό σ ο ι α π ’ αυτούς παραπονιόντουσαν με δυνατή
φωνή, ξαποστέλνονταν στα στρατόπεδα καταναγκαστικών
έργων του Γιουκατάν. Ό πω ς και στην Επαρχία Μορέλος,
της οποίας τα εύφορα χώματα βρίσκονταν στα χέρια δεκα
εφτά ιδιοκτητών, οι εργάτες ζούσαν πολύ πιο άσχημα απ’
τα άλογα του πόλο που τα στόλιζαν οι κύριοί-τους μες
στους πολυτελείς στάβλους-τους. Ένας νόμος του 1909
αποφάσισε ν ' αφαιρέσει καινούργιες περιοχές απ’ τους
/. John Kenneth Turner, όπ. π. Το Μεξικό ήταν η χώρα που προτιμού
σαν οι βορειο-αμερικάνοι επενδυτές: στα τέλη του αιώνα, συγκέντρω
νε κάτι λιγότερο απ' το ένα τρίτο των κεφαλαίων που είχαν επενδύσει
οι ΗΠΑ στο εξωτερικό. Στην Επαρχία Τσιχουάχουα και σ' άλλες
περιοχές του Βορρά, ο Ουίλλιαμ Ρόντολφ Χήρστ, ο ξακουστός
Π ολίτης Κέην της ταινίας του Ουέλλες, είχε στην κατοχή-του πάνω
από τρία εκατομμύρια εκτάρια. (Fernando Carmona, E l drama de
Am erica L atina. El caso de M exico, Μεξικό, 1964).
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τους νόμιμους ιδιοκτήτες-τους, πράγμα που πυράκτωσε τις
ήδη πυρετικές αντιθέσεις. Ο Εμιλιάνο Ζαπάτα, ο λιγόλογος
καβαλάρης, που είχε τη φήμη του καλύτερου δαμαστή της
Επαρχίας και τον σέβονταν όλοι ανεξαίρετα για την τιμιότητά-του και το θάρρος-του, έγινε αντάρτης. "Κολλημένοι
στην ουρά του αλόγου του Ζαπάτα, του αρχηγού-τους", οι
άντρες του Νότου σχημάτισαν γρήγορα έναν απελευθερωτι
κό στρατό.(ΐ)
Ο Πορφίριο Ντίας ανατράπηκε κι ήρθε στην εξουσία ο
Φρανσίσκο Μαδέρο, που τον ανέδειξε η επανάσταση. Οι υ
ποσχέσεις για αγροτική μεταρρύθμιση δεν άργησαν να δια
λυθούν μέσα σ ' ένα νεφέλωμα θεσμοθετημάτων. Τη μέρα
του γάμου-του, ο Ζαπάτα χρειάστηκε να διακάψει την τελε
τή: η κυβέρνηση είχε στείλει τα στρατεύματα του στρατη
γού Βικτοριάνο Χουέρτα για να τον συντρίψουν. Ο ήρωας
είχε γίνει "ληστής", "συμμορίτης" όπως έλεγαν οι σοφολογιώτατοι της πόλης. Το Νοέμβρη του 1911, ο Ζαπάτα
διακήρυξε το πρόγραμμά-του της Αγιάλα, ενώ ταυτόχρονα
κοινοποιούσε: "Είμαι διατεθειμένος ν ' αγωνιστώ ενάντια σε
όλα και σε όλους". Το πρόγραμμα βεβαίωνε: "Η τεράστια
πλειοψηφία των χωρικών και των μεξικανών πολιτών δεν
είναι κύριοι μήτε καν της γης που πατούν", κήρυττε την
εθνικοποίηση των αγαθών των εχθρών της επανάστασης,
την επανάκτηση της νόμιμης κατοχής των γαιών που είχε
σφετερισθεί η χιονοστιβάδα των λατιφ ούντιων και η απαλ
λοτρίωση του ενός τρίτου των γαιών-τους από τους άλλους
ιδιοκτήτες. Το πρόγραμμα της Αγιάλα αποκαλύφθηκε πως
είναι ένας ακαταμάχητος μαγνήτης χιλιάδων και χιλιάδων
χωρικών πίσω από τον αρχηγό των αγροτών. Ο Ζαπάτα
κατάγγειλε την "αισχρή υποκρισία" να περιοριστούν όλα σε
μιαν απλή αλλαγή προσώπων στην κυβέρνηση: δεν ήταν γΓ
αυτό που έκαναν την επανάσταση.
Ο αγώνας θα κρατήσει κοντά δέκα χρόνια. Ενάντια στον
Ντίας, ενάντια στον Μαδέρο, κατόπιν στον Χουέρτα το δο
λοφόνο και, αργότερα, ενάντια στον Βενουστιάνο Καρράντσα. Η μακρά τούτη πολεμική περίοδος σημαδεύτηκε κι
από τις συνεχείς επεμβάσεις των βορειο-αμερικανών: οι
σ τ ό λ ο ι είχαν στο ενεργητικό-τους δύο αποβάσεις και

I. John Womack Jr., Zapata y la Revolución mexicana, Μεξικό,
1969.
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πλήθος βομβαρδισμούς, οι πράκτορες της διπλωματίας εξύφαναν πλείστες όσες πολιτικές συνωμοσίες κι ο πρεσβευτής
Χένρυ Λέην Ουίλσον οργάνωσε με επιτυχία τη δολοφονία
του προέδρου Μαδέρο και του αντιπροέδρου-του. Οι α λλε
πάλληλες αλλαγές στην εξουσία δε μετέβαλαν σε τίποτε τη
λύσσα των επιθέσεων ενάντια στον Ζαπάτα και τους άντρεςτου, όσο αποτελούσαν την απροκάλυπτη έκφραση της πά
λης των τάξεων σ' αυτή καθαυτή την ουσία της εθνικής επα
νάστασης: νά ποιος ήταν ο πραγματικός κίνδυνος. Κυβερνή
σεις και εφημερίδες ωρύονταν ενάντια στις "ορδές βανδά
λω ν" του Μορέλος. Πάνοπλα τάγματα εστάλησαν απανωτά
για ν ' αφανίσουν τον Ζαπάτα. Οι πυρκαγιές, οι σφαγές, η ερήμωση των χωριών, αποδείχθηκαν άχρηστες ενέργειες.
Άντρες, γυναίκες και παιδιά, κατηγορούμενοι ως "κατά
σκοποι του Ζαπάτα", πέθαιναν τουφεκισμένοι ή κρεμασμέ
νοι και τις σφαγές διαδέχονταν τα θριαμβευτικά σαλπίσμα
τα: η εκκαθάριση είχε πετύχει. Σε λίγο, όμως, μες στα νομα
δικά επαναστατικά στρατόπεδα των βουνών του Νότου, οι
φωτιές ξανάρχιζαν ν ' ανάβουν. Πάμπολλες φορές, οι δυνά
μεις του Ζαπάτα οδήγησαν τις αντεπιθέσεις-τους ώς και μέ
σα στα προάστια της πρωτεύουσας. Μετά την πτώση του
Χουέρτα, ο Εμιλιάνο Ζαπάτα και ο Πάντσο Βίλλα - " ο Ατ
τίλας του Νότου" και "ο Κένταυρος του Β ο ρ ρ ά "- μπήκαν
στο Μεξικό και ανέλαβαν, προς στιγμή, την εξουσία. Στα
τέλη του 1914, μια σύντομη περίοδος ειρήνης επέτρεψε
στον Ζαπάτα να θέσει σ ' εφαρμογή, στο Μορέλος, μιαν
αγροτική μεταρρύθμιση ακόμα πιο ριζοσπαστική απ' αυτήν
που είχε εξαγγείλει με το πρόγραμμα της Αγιάλα. Στην
εφαρμογή αυτή, επενέβησαν αποτελεσματικά ο ιδρυτής του
σοσιαλιστικού κόμματος και μερικοί αναρχο-συνδικαλιστές
αγωνιστές: τόνισαν μ ' έμφαση την ιδεολογία του αρχηγού
του κινήματος, δίχως να υποβαθμίσουν τις παραδοσιακές
ρίζες-του, και τον εξόπλισαν με μια απαραίτητη οργανωτική
ισχύ.
Η αγροτική μεταρρύθμιση πρότεινε να "καταστρέψουν
ώς τη βάση και οριστικά το άδικο μονοπώλιο της γης, προκειμένου να εδραιώσουν ένα σοσιαλιστικό Κράτος που θα
εγγυάται πλήρως το φυσικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου στο
εδαφικό κομμάτι που του είναι αναγκαίο για να εξασφαλίσει
τη φυσική επιβίωση αυτού και της οικογένειάς-του". Τα ε
δάφη αποδόθηκαν και πάλι στις ντόπιες κοινότητες και
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στους ιδιαίτερα αναξιοπαθούντες, που υπήρξαν θύματα του
νόμου περί desam o rtiza ció n του 1856. Τα ανώτατα όρια
των προσόδων καθορίστηκαν σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες και την ποιότητα της γης. Τα κτήματα των εχ
θρών της επανάστασης κηρύχθηκαν εθνική περιουσία. Η τε
λευταία τούτη διάταξη είχε, όπως και η αγροτική μεταρ
ρύθμιση του Αρτίγας, μια φανερή οικονομικά σημασία: οι
εχθροί ήταν οι λατιφουντίστες. Δημιούργησαν τεχνικές
σχολές, εργοστάσια κατασκευής εργαλείω ν και μιαν αγροτι
κή πιστωτική τράπεζα. Τα διυλιστήρια εθνικοποιήθηκαν κι
έγιναν δημόσιες υπηρεσίες. Ένα σύστημα τοπικής δημοκρα
τικής αυτοδιοίκησης έθεσε στα χέρια του λαού τις πηγές
της πολιτικής εξουσίας και της οικονομικής εξέλιξης. Σχο
λειά χτίζονταν και πολλαπλασιάζονταν με επιταχυνόμενο
ρυθμό, λαϊκές ομάδες δημιουργούνταν για την υπεράσπιση
και τη διάδοση των επαναστατικών ιδεών, και μια αυθεντική
δημοκρατία έπαιρνε μορφή και κατακυρωνόταν. Τα m u n i
cipios (!) ήταν κυβερνητικές ενώσεις και ο πληθυσμός εξέ
λεγε τους υπεύθυνούς-του, τα δικαστήριά-του και την αστυνομία-του. Οι στρατιω τικοί ηγέτες έπρεπε να υποτάσσονται
στις οργανώσεις των πολιτών που συγκροτούσαν το λαό.
Δεν ήταν η θέληση των γραφειοκρατών, μήτε των στρατη
γών, αυτή που επέβαλε τα συστήματα ζωής και παραγωγής.
Η επανάσταση σεβόταν την παράδοση και ενεργούσε "σύμ
φωνα με τα ήθη και έθιμα του κάθε χωριού... μ ' άλλα λ ό 
για, αν το τάδε χωριό απαιτεί την κοινοτική οργάνωση, θα
τους την αποδώσουμε, όπως θ ' αποδώσουμε και στο δείνα
χωριό, αν το επιθυμεί, το δικαίωμα να διαμοιράσει τη γη σε
μικροϊδιοκτησίες. (2)
Την άνοιξη του 1915, όλα τα χωράφια της Επαρχίας Μορέλος είχαν κιόλας καλλιεργηθεί κι ανάμεσα στα πολλά δη
μητριακά κυριαρχούσε το καλαμπόκι. Την ίδια εποχή, η πό
λη του Μεξικού υπέφερε από την έλλειψη τροφίμων και την
απειλούσε ο λιμός. Ο Βενουστιάνο Καρράντσα είχε κατα
κτήσει την προεδρία και υπαγόρευε με τη σειρά-του μιαν
αγροτική μεταρρύθμιση, αλλά οι αξιωματούχοι-του δεν άρ1. Πολιτικές οργανώσεις βάσης: επικελαφής βρίσκεται ένας δημοτι
κός πρόεδρος, βοηθούμενος από το σώμα των εκλεγμένων δημάρχων
οι οποίοι διαμοιράζονται τις διάφορες διοικητικές λειτουργίες.
2. John Womack, ô n jt.
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γησαν να καρπωθούν τα οφέλη-της. Στα 1916, ρίχτηκαν, με
νύχια και με δόντια, πάνω στην Κουερναβάκα, την πρωτεύ
ουσα της Επαρχίας Μορέλος, καθώς και σ ' άλλες περιοχές
ελεγχόμενες απ' τον Ζαπάτα. Οι καλλιέργειες που ξεπετάγονταν η μια μετά την άλλη, τα ορυχεία, τα δέρματα και με
ρικές αγροτικές μηχανές αποτέλεσαν θαυμάσιο πλιάτσικο
για όλους αυτούς που προχωρούσαν καίγοντας τα πάντα
στο πέρασμά-τους, ενώ ταυτόχρονα διεκήρυτταν ότι επιτελούσαν "έργο ανοικοδόμησης και προόδου".
Στα 1919, ένα στρατήγημα και μια προδοσία τερμάτισαν
τη ζωή του Εμιλιάνο Ζαπάτα. Χ ίλιοι άντρες, που του έστη
σαν ενέδρα, άδειασαν απάνω-του τα τουφέκια-τους. Πέθανε
στην ίδια ηλικία που πέθανε κι ο Τσε Γκεβάρα. Ο θρύλοςτου, όμως, επέζησε: το άλογό-του κάλπαζε μονάχο προς το
νότο, μέσα στα βουνά. Ο θρύλος-του επέζησε κι ολάκερη η
Επαρχία Μορέλος θέλησε " ν ' αναλάβει το έργο του μεταρ
ρυθμιστή, να εκδικηθεί το αίμα του μάρτυρα και ν ' ακολου
θήσει το παράδειγμα του ήρωα". Η χώρα συμφώνησε
ομόφωνα. Ο καιρός πέρασε. Με πρόεδρο το Λάζαρο Κάρδενας (1934-1940), οι παραδόσεις του Ζαπάτα ζωντάνεψαν
και επανήλθαν σε ισχύ με την εφαρμογή, σ ’ ολόκληρο το
Μεξικό, της αγροτικής μεταρρύθμισης. Κάτω α π' τη διακυβέρνησή-του, απαλλοτριώθηκαν εξηνταεπτά εκατομμύρια
εκτάρια που ανήκαν σε ξένες ή εθνικές επιχειρήσεις, κι οι
χω ρικοί έλαβαν, μαζί με τη γη, πιστώσεις, καθώς και μέσα
μόρφωσης και τεχνικής οργάνωσης. Η οικονομία και ο
πληθυσμός είχαν αρχίσει την επιταχυνόμενη άνοδό-τους. Η
αγροτική παραγωγή δεκαπλασιάστηκε, το σύνολο της
χώρας εκσυγχρονίστηκε και βιομηχανοποιήθηκε. Οι πόλεις
μεγάλωσαν και η καταναλωτική αγορά αναπτύχθηκε σε
ποσότητα και βάθος.
Ό μως, ο μεξικάνικος εθνικισμός δεν προσανατολίστηκε
προς το σοσιαλισμό και, κατά συνέπεια, όπως έγινε και σ '
άλλες χώρες, που δεν έδωσαν μήτε αυτές το αποφασιστικό
χτύπημα, δεν πραγματοποίησε πλήρως τους αντικειμενικούς
σκοπούς-του, που ήταν η οικονομική ανεξαρτησία και η κοι
νωνική δικαιοσύνη. Έ να εκατομμύριο νεκροί είχαν προσφέ
ρει το αίμα-τους, στα μεγάλα χρόνια της επανάστασης και
του πολέμου, " σ ’ ένα πιο σκληρό Χουιτζιλοποξτλί, πιο α
πάνθρωπο και πιο ακόρεστο α π' αυτό που είχαν λατρέψει οι
πρόγονοί-μας: στην καπιταλιστική ανάπτυξη του Μεξικού,
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με ορούς που επέβαλε η υποταγή στον ιμπεριαλισμό", (ΐ)
Πλείστοι όσοι ειδικοί μελέτησαν τα σημάδια φθοράς των
παλιών ιδανικών. Ο Εντμούντο Φλόρες βεβαιώνει, σε μιαν
επίσημη αναφορά-του, "ότι, αυτή τη στιγμή, το 60% του συ
νολικού πληθυσμού του Μεξικού έχει εισόδημα κατώτερο
κατά εκατόν είκοσι δολλάρια το χρόνο και πεινάει". (2) Ο
χτώ εκατομμύρια Μεξικάνοι δεν καταναλώνουν στη πρά
ξη παρά μαυροφάσουλα, μπομπότα και πιπεριές. (3) Το σύ
στημα δεν αποκαλύπτει τις βαθιές αντιθέσεις-του παρά μό
νον όταν πέφτουν νεκροί, στη σφαγή του Τλατελόλκο, πε
ντακόσιοι φοιτητές. Με βάση τους επίσημους αριθμούς, ο
Αλόνσο Α γκουίλαρ φτύνει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν
στο Μεξικό δυο εκατομμύρια χωρικοί χωρίς δική-τους γη,
τρία εκατομμύρια παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο,
κάπου έντεκα εκατομμύρια αναλφάβητοι και πέντε εκατομ
μύρια άνθρωποι που περπατούν ξυπόλητοι. (4) Η σ υλλογική
κυριότητα των κοινοτικών γαιών καταστρέφεται συνεχώς,
και, με τον πολλαπλασιασμό των μινιφ ούντιω ν που αυτοδιαμελίζονται, ένας σύγχρονος λατιφουντισμός κάνει την εμφάνισή-του, καθώς και μια νέα αγροτική μπουρζουαζία που
αφοσιώνεται στη βιομηχανική καλλιέργεια. Οι μεγαλοϊδιοκτήτες και οι επίσημοι μεσάζοντες που έχουν κατακτήσει
μια κυριαρχική θέση, διαστρέφοντας το γράμμα και το
πνεύμα των νόμων, κυριαρχούνται κι αυτοί με τη σειρό-τους
-έ ν α πρόσφατο βιβλίο τους συγκαταλέγει στις λέξεις “and
com pany"- από την εταιρία Άντερσον Κλέητον. (5)Στο
ίδιο αυτό βιβλίο, ο γιός του Λάζαρο Κάρδενας βεβαιώνει ό
τι, "τα υποτιθέμενα λατιφούντια αποτελούνται κατά προτί
μηση απ' τα χωράφια της καλύτερης ποιότητας και της κα-

1. Fernando Carmona, όπ. π.
2. Edmundo Flores, “Adonde va la economía de México? ", Comercio
exterior τόμος XX, No 1, Μεξικό, Γενάρης 1970.
3. Ana Maria Flores, La magnitud del hambre en México, Μεξι κό, 1961.

4. Alonso Aguilar Μ. και Fernando Carmona, όπ. π., καθώς και, Elmilagro mexicano, Μεξικό, 1970, των ίδιων σνγγραφέωνμε τηουνεργασία των Guillermo Montano και Jorge Carrión.
5. Rodolfo Stavenhagen, Femando Paz Sánchez, Cuauhtemoc Cárdenas
και Arturo Bonilla, Neolatifundismo y explotación. De Emilia
no Zapata a Anderson Clayton and co., Μεξικό, 1968.
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λύτερης παραγωγικότητας".
Ο μυθιστοριογράφος Κόρλος Φουέντες αναπαρέστησε τη
ζωή κάποιου λοχαγού απ' το στρατό του Καρράντσα, που
ανοίγει ένα δρόμο, τόσο στον πόλεμο όσο και στην ειρήνη,
με το τουφέκι και την πανουργία. ( 1 ) 0 Αρτέμιο Κρουζ, τα
πεινής καταγωγής, εγκαταλείπει με το πέρασμα των χρόνων
τον ιδεαλισμό και τον ηρωισμό της νιότης-του: αρπάζει τα
χωράφια, ιδρύει και πολλαπλασιάζει τις επιχειρήσεις, εκλέ
γεται βουλευτής και φτάνει στο απόγειο της κοινωνικής επι
τυχίας σωρεύοντας πλούτη, δύναμη και κύρος, χρησιμοποι
ώντας τη διαφθορά, την αισχροκέρδεια, τα τολμηρά χτυπή
ματα, και την καταστολή των Ινδιάνων στο αίμα και τη φ ω 
τιά. Η εξελικτική πορεία του κεντρικού ήρωα μοιάζει μ' αυ
τήν του κόμματος που -τεράστια αδυναμία της μεξικάνικης
επανάστασης- μονοπωλεί σήμερα την πολιτική ζωή της χώ 
ρας. Η κατάπτωση συνόδεψε την άνοδό-τους.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ, ΜΑ
ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΨΩΜΙ
Η αγροτική παραγωγή ανά κάτοικο είναι, σήμερα, στη λα 
τινική Αμερική, πιο χαμηλή απ' ό,τι ήταν στις παραμονές
του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Κύλησαν τριάντα ολό
κληρα χρόνια, και στο διάστημα αυτό η παραγωγή ειδών
διατροφής αυξήθηκε στον κόσμο με την ίδια αναλογία που
μειώθηκε στις χώρες-μας. Η καθυστερημένη δομή της γεωργίας-μας ενεργεί και σαν δύναμη σπατάλης: σπατάλης στα
εργατικά χέρια, στις διαθέσιμες γαίες, στα κεφάλαια, στο
προϊόν, και, κυρίως, σπατάλης των ιστορικών ευκαιριών α
νάπτυξης, που είναι ωστόσο πρόσκαιρες. Το λατιφούντιο
και ο φτωχός συγγενής-του, το μινιφ ούντιο, αποτελούν μέ
σα σε όλες σχεδόν τις χώρες της ηπείρου-μας το στενό στό
μιο όπου πνίγονται η αγροτική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της
οικονομίας. Το καθεστώς της ιδιοκτησίας αντανακλάται στο
καθεστώς της παραγωγής: 1,5% των γαιοκτημόνων κατέ
χουν το μισό των καλλιεργήσιμων εδαφών και η λατινική Α 
μερική δαπανά κάθε χρόνο πάνω από 500 εκατομμύρια δολ
λάρια σε αγορές τροφίμων α π’ το εξωτερικό, που θα μπο-

I. Carlos Fuentes, La mort d ’Artemio Cruz, Παρίσι, 1966.
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ρούσε να τα παράγει απρόσκοπτα στις απέραντες γόνιμες
εκτάσεις-της. Μόλις το 5% του συνολικού εμβαδού καλλιερ
γείται: είναι το χαμηλότερο ποσοστό του κόσμου και, κατά
συνέπεια, η υψηλότερη απώλεια κέρδους, (ΐ) Ας προσθέ
σουμε σ' αυτό ότι, στις λίγες καλλιεργήσιμες περιοχές, η
απόδοση είναι χαμηλότατη. Σε πάρα πολλές περιοχές, τα
ξύλινα άροτρα είναι πολύ περισσότερα α π' τα τρακτέρ. Δε
χρησιμοποιούν παρά μονάχα σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις
μοντέρνες τεχνικές, η διάδοση των οποίων θα είχε ως απο
τέλεσμα όχι μόνο τη μηχανοποίηση των αγροτικών έργων,
αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών με τα λ ι
πάσματα, τα εκβοτανιστικά, τα εντομοκτόνα, την άρδευση.
( 2 ) Το λατιφ ούντιο γεννά, μερικές φορές, όπως ο Βασιλιάς
Ή λιος, έναν αστερισμό εξουσιών οι οποίες, για να επαναλάβουμε την ορθότατη έκφραση του Μάσα Ζαβάλα (3), πολ
λαπλασιάζουν τους πεινασμένους, μα όχι και το ψωμί. Η
μεγάλη ιδιοκτησία, αντί να χρησιμοποιήσει την εργατική
δύναμη, τη διαλύει: μέσα σε σαράντα χρόνια, η αναλογία
των αγροτοεργατών έπεσε α π ’ το 63% στο 40%. Δε λείπουν
και οι τεχνοκράτες, που είναι έτοιμοι να βεβαιώσουν, επανα
λαμβάνοντας μηχανικά ετοιμοπαράδοτες ρετσέτες, ότι αυτό
ακριβώς είναι δείγμα προόδου: η επιταχυνόμενη πολεοδο
μία κι η μαζική μετατόπιση του πληθυσμού από την ύπαι
θρο. Και πράγματι, οι άνεργοι, που ξερνά χωρίς ανάπαυλα
το σύστημα, συρρέουν προς τις πόλεις και γεμίζουν τα ολο
ένα επεκτεινόμενα προάστια. Τα εργοστάσια, όμως, που κι
αυτά ξερνούν άνεργους στο βαθμό που εκσυγχρονίζονται,
δεν προσφέρουν κανένα καταφύγιο σ ’ αυτήν την πλεονάζουσα και όχι ειδικευμένη εργατική δύναμη. Οι σπάνιες
τεχνικές βελτιώσεις καθιστούν ακόμη σοβαρότερο το
πρόβλημα. Οι ιδιοκτήτες αυξάνουν τα εισοδήματά-τους όταν
εκσυγχρονίζουν τις επιχειρήσεις-τους, μα τότε χρησιμοποι
ούν λιγότερα εργατικά χέρια, και το χάσμα που χωρίζει
τους πλούσιους α π ’ τους φτωχούς μεγαλώνει. Η εισαγωγή,
λόγου χάρη, αυτόματων μηχανημάτων, περισσότερο μειώνει

1. F.A.O., Ε πετηρ ίδα της π α ρ α γω γή ς, τόμος 19, 1965.
2. Alberto Baltra Cortés, Proble nas del subdesarrollo económico
Latinoamericano, Μπονένος Ά ιρες, 1966.
3. D. F. Maza Zavala,Explosion demográfica y crecimiento económico, Καράκας, 1970.
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παρά δημιουργεί καινούργια απασχόληση. Οι Λ ατινοαμερι
κάνοι οι οποίοι, α π ' τα χαράματα ώς τη δύση του ήλιου,
παράγουν τα είδη διατροφής, πάσχουν κατά κανόνα από
έλλειψη τροφής: οι πόροι-τους είναι άθλιοι, τα εισοδήματα
που κερδίζονται από τη γη δαπανώνται μέσα στις πόλεις ή
φεύγουν στο εξωτερικό. Οι καλύτεροι τεχνικοί, που αυξά
νουν την ισχνή απόδοση των εδαφών α λ λ ' αφήνουν άθιχτο
το καθεστώς της ισχύουσας ιδιοκτησίας, συνεισφέρουν
αναμφίβολα στη γενική πρόοδο, μα είναι σίγουρο πως δεν
αποτελούν ευλογία για τους χωρικούς. Οι μισθοί-τους δε
βελτιώνονται, ούτε κι η συμμετοχή-τους στη συγκομιδή. Η
γεωργία αχτιδοβολεί τη φτώχεια για τους πολλούς και τον
πλούτο για τουςολίγιστους. Τα ιδιωτικά αεροπλάνα πετούν
πάνω α π ’ τις άθλιες ερήμους, η στείρα πολυτέλεια αυγαταίνει στις μεγάλες λουτροπόλεις και η Ευρώπη βρίθει από
βαθύπλουτους λατινοαμερικάνους τουρίστες οι οποίοι
αγνοούν τον πνευματικό πολιτισμό των χωρών-τους, αλλά
δεν παραμελούν, κάθε άλλο μάλιστα, να "εξευρωπαιστούν".
Ο ΠuiKBairoch αποδίδει την κύρια αδυναμία της οικονο
μίας του Τρίτου Κόσμου στο γεγονός ότι η μέση γεωργική
παραγωγή-του φτάνει μόνο στο μισό του παραγωγικού επι
πέδου που γνώριζαν, τις παραμονές της βιομηχανικής επα
νάστασης, οι αναπτυγμένες σήμερα χώρες. (ΐ). Πράγματι,
για ν ' αναπτυχθεί αρμονικά, η βιομηχανία θ ' απαιτούσε μια
πολύ μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής ειδών διατροφής
και πρώτων γεωργικών υλών. Της παραγωγής ειδών δια
τροφής, γιατί οι πόλεις μεγαλώνουν και καταναλώνουν.
Πρώτων γεωργικών υλών, γιατί, προμηθεύοντας τα εργο
στάσια, θα περιόριζαν τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων
και, ακόμη, επειδή μια αυξημένη ποσότητα εξαγωγών θα
αύξαινε τον όγκο των αναγκαίων για την ανάπτυξη συναλ
λαγματικών πόρων. Από την άλλη, το σύστημα των λατιφούντιων και μινιφ ούντιω ν οδηγεί στο ραχιτισμό της εσω
τερικής καταναλωτικής αγοράς, κι αυτό παραλύει τη γεννώμενη βιομηχανία. Οι μισθοί πείνας των αγροτοεργατών κι οι
ολοένα πολυαριθμότερες λεγεώνες των ανθρώπων χωρίς
δουλειά, επιτείνουν την κρίση: Οι χω ρικοί που εγκαταλεί
πουν τα μέρη-τους κι έρχονται να χτυπήσουν την πόρτα των
/. Paul Bairoch, Δ ιαγνω στική τη ς ο ικ ο νο μ ική ς ανάητνξης τον
Τ ρ ίτο ν Κ όσμου, 1900 - 1966, Παρίσι, 1967.

πόλεων, συντελούν στο να πέφτει ακόμη χαμηλότερα το ε
πίπεδο των εργατικών αμοιβών.
Α π ' τη στιγμή που η Συμμαχία για την Πρόοδο διακήρυξε
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα την ανάγκη για αγροτική
μεταρρύθμιση, η ολιγαρχία και η τεχνοκρατία δεν έπαψαν
να επεξεργάζονται σχέδια. Αυτά ακριβώς που κοιμούνται
κατά δεκάδες τον ύπνο του δικαίου πάνω στα ράφια των
κοινοβουλίων όλων των λατινο-αμερικάνικων χωρών. Η
αργοτική μεταρρύθμιση δεν είναι πια ένα θέμα καταραμένο:
οι πολιτικοί άντρες έμαθαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να
μην την κάνουν'είναι να την επικαλούνται αδιάκοπα. Οι ταυ
τόχρονες διαδικασίες συγκέντρωσης και διαμοιρασμού της
ιδιοκτησίας συνεχίζουν την ολύμπια ανάπτυξή-τους στις
περισσότερες χώρες. Μολαταύτα, παρουσιάζονται και εξαι
ρέσεις.
Γιατι η ύπαιθρος δεν είναι μόνο ένα φυτώριο φτώχειας.
Είναι κι ένα φυτώριο εξεγέρσεων, ακόμη κι αν οι οξυμένες
κοινωνικές εντάσεις κρύβονται συχνά πίσω α π’ τη φαινομε
νική καρτερία των μαζών. Λόγου χάρη, η βορειο-ανατολική
περιοχή της Βραζιλίας, εντυπωσιάζει, από πρώτη ματιά, με
την καταφυγή των κατοίκων στη μοιρολατρεία: εδώ οι άν
θρωποι δέχονται να πεθάνουν α π' την πείνα το ίδιο παθητι
κά όσο και το να βλέπουν τη νύχτα να πέφτει στο τέλος κά
θε μέρας. Ωστόσο, η μυστική έκρηξη των κατοίκων, που πο
λέμησαν πλάι στους Μεσσίες-τους, αλλόκοτοι απόστολοι,
κραδαίνοντας το σταυρό και τα τουφέκια ενάντια στο στρα
τό για να μεταμορφώσουν τούτη τη γη σε βασίλειο τ' ουρα
νού, δεν είναι τόσο μακρινή, μήτε και τόσο μακρινά τα κύ
ματα βίας των κ α ν γ κ α σ έ ιρ ο ς : φανατικοί και ληστές — ου
τοπία και εκδίκηση— άνοιξαν ένα δρόμο στην, τυφλή ακόμη,
κοινωνική διαμαρτυρία των απελπισμένων χωρικών, (ΐ) Οι
αγροτικές συμμαχίες ανέκτησαν αργότερα, βαθαίνοντάςτες, αυτές τις αγωνιστικές παραδόσεις.
Η στρατιωτική δικτατορία που σφετερίστηκε την εξουσία
στη Βραζιλία στα 1964, δεν άργησε ν ' αναγγείλει την αγροτική-της μεταρρύθμιση. Το βραζιλιάνικο Ινστιτούτο αγροτι
κής μεταρρύθμισης είναι, όπως παρατήρησε ο Πάουλο Σίλλινγκ, μια περίπτωση μοναδική στον κόσμο: αντί να μοιρά
σει τη γη στους χωρικούς, χρησιμοποιείται για να τους πε/. Rui Facó, Cangaceiros e fanáticos, Ρίο ντε Τζανέιρο, 1965.
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τάξει έξω προκειμένου ν ' αποδώσει στους μεγαλοίδιοκτήτες
τα εδάφη που καταλήφθηκαν αυθόρμητο ή απαλλοτριώθηκαν απ' τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στα 1966 και 1967,
πριν απ' την αυστηρή εφαρμογή της λογοκρισίας στον τύ
πο, οι εφημερίδες δημοσίευαν τις εξώσεις, πς πυρκαγιές,
τις φορολογίες κάθε είδους στις οποίες επιδιδόταν η στρα
τιωτική αστυνομία κατά διαταγή του ακαταπόνητου Ινστι
τούτου. Μια άλλη αγροτική μεταρρύθμιση, αντάξια μιας αν
θολογίας μαύρου χιούμορ, είναι αυτή που δημοσιεύτηκε
στον Ισημερινό, στα 1964. Η κυβέρνηση δε μοίρασε παρά
μόνο τα μη παραγωγικά κομμάτια γης, ενώ ταυτόχρονα δ ι
ευκόλυνε τη συγκέντρωση των καλύτερης ποιότητας χωραφιώ ν στα χέρια των μεγαλοκτηματιών. Το μισό των γαιών
που μοιράστηκαν α π ' την αγροτική μεταρρύθμιση της Βενε
ζουέλας, α π ' το 1960 κι έπειτα, ήταν δημόσια περιουσία. Οι
μεγάλες φυτείες δε θίχτηκαν κι όσοι δέχτηκαν την απαλλο
τρίωση εισέπραξαν αποζημιώσεις τέτοιες, ώστε πραγματο
ποίησαν ουσιαστικά κέρδη και αγόρασαν νέα κτήματα σε άλ
λες περιοχές.
Ο δικτάτορας της Αργεντινής Χουάν Κάρλος Ονγκανία
έφτασε στο σημείο να διακινδυνέψει όταν αποπειράθηκε,
στα 1968, να εφαρμόσει ένα νέο καθεστώς φόρων πάνω
στην αγροτική ιδιοκτησία. Η ολιγαρχία των κτηνοτροφών έ
βαλε τις φωνές, κινητοποίησε τις δυνάμεις-της μες στο επι
τελείο, κι ο Ονγκανία αναγκάστηκε να ξεχάσει τις αιρετικές
προθέσεις-του. Η Αργεντινή, όπως κι η Ουρουγουάη, διαθέ
τει λιβάδια ιδιαιτέρως εύφορα τα οποία, κάτω από εύκρατο
κλίμα, της έχουν επιτρέψει ν ' απολαμβάνει μια σχετική για
τη λατινική Αμερική ευημερία. Η διάβρωση, όμως, πλήττει
ανελέητα τις τεράστιες εγκαταλειμμένες εκτάσεις, καθώς κι
ένα μεγάλο μέρος απ' τα εκατομμύρια εκτάρια που είναι
προορισμένα για την κινητή κτηνοτροφία. Ό πω ς και στην
περίπτωση του Ουρουγουάης, μα σε μικρότερο βαθμό, τού
τη η εκμετάλλευση είναι η βαθιά αιτία της κρίσης που συ
γκλόνισε την αργεντίνικη οικονομία στα χρόνια της δεκα
ετίας του 60. Οι μεγαλοίδιοκτήτες δεν έδειξαν το παραμι
κρό ενδιαφέρον να εισαγάγουν τεχνικές καινοτομίες. Η
παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή, επειδή αυτό τους
ταιριάζει. Ο νόμος του κέρδους υπερτερεί όλων των άλλων.
Η ανάπτυξη των κτημάτων με την αγορά νέων εδαφών είναι
πιο επικερδής και λιγότερο παρακινδυνευμένη α π' την
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εφαρμογή μεθόδων που προσφέρει η μοντέρνα τεχνολογία
για την εντατική καλλιέργεια, (ΐ)
Στα 1931, η αργοτική Εταιρία αντιπαρέθετε το άλογο στο
τρακτέρ: "Γεωργοί κτηνοτρόφοι, διακήρυτταν οι ηγέτεςτης, το να χρησιμοποιείτε τα άλογα για τις δουλειές-σας,
σημαίνει ότι προστατεύετε τα συμφέροντά-σας και τα συμ
φέροντα της χώρας!". Είκοσι χρόνια αργότερα, επέμενε,
μες στα δημοσιεύματά-της: "Έ νας ξακουστός στρατιωτικός
έχει πει πως είναι πιο εύκολο να φέρεις το χορτάρι στην
κοιλιά ενός αλόγου α π' τη βενζίνη στο ρεζερβουάρ ενός
φορτηγού". (2) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει η
CEPAL, η Αργεντινή διαθέτει, ανάλογα με τις καλλιεργήσι
μες επιφάνειες, δεκάξι φορές λιγότερα τρακτέρ α π' τη
Γαλλία και δεκαεννέα φορές λιγότερα α π' την Αγγλία. Η
χώρα χρησιμοποιεί εκατόν σαράντα φορές λιγότερα λιπά
σματα απ' τη Δυτική Γερμανία. (3) Η απόδοση σε σιτάρι,
καλαμπόκι και μπαμπάκι είναι κατά πολύ κατώτερη απ'
αυτήν των υπανάπτυκτων χωρών.
Ο Χουάν Ντομίνγκο Περόν είχε αψηφήσει την αργεντίνικη ολιγαρχία της γης όταν επέβαλε ένα κανονισμό ημερομί
σθιου κι εφάρμοσε ένα κατώτατο όριο αγροτικού μισθού.
1. Το τεχνητό λιβάδι αντιπροσωπεύει στα μάτια του κεφαλαιούχου
κτηνοτρόφου μια μεταφορά κεφαλαίων σε μια τοποθέτηση πιο σημα
ντική, περισσότερο παρακινδυνευμένη και ταυτόχρονα λιγότερο απο
δοτική απ' την πατροπαράδοτη τοποθέτηση στην εκτεταμένη κτη
νοτροφία. Έτσι, το ιδιωτικό συμφέρον του παραγωγού έρχεται σε α
ντίθεση με το συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό-της: η ποιότητα
των κτηνών και η απόδοσή-τονς δεν μπορούν στην πραγματικότητα ν’
αυξηθούν παρά μόνο με την αύξηση της διατροφικής ικανότητας του
εδάφους. Η χώρα έχει ανάγκη να δίνουν οι αγελάδες περισσότερο
κρέας κι οι προβατίνες περισσότερο μαλλί, μα οι ιδιοκτήτες κερδίζουν
περισσότερα απ' όσα επιθυμούν με το σημερινό επίπεδο απόδοσης. Τα
συμπεράσματα του οικονομικού Ινστιτούτου του πανεπιστημίου της
Ουρουγουάης (ônjt) είναι, κατά κάποιον τρόπο, εξίσου εφαρμόσιμα
στην Αργεντινή.
2. Darío Cuneo, C o m p o rta m ien to y crisis de la clase emperesaria, Μπουένος Άιρες, 1967.
3. CEPAL, E stu d io e c o n o m ice de A m erica L a tin a X m w f o Χι
λής 1964 και 1966, και E l uso de fe r tiliza n te s en Am erica
La tin a , Σαντιάγο Χιλής, 1966.
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Στα 1944, η αγροτική Εταιρία βεβαίωνε: "Έ χ ε ι πρωταρχική
σημασία, για τον καθορισμό των μισθών, να καθορίσουμε το
επίπεδο ζωής του χειρώνακτα εργάτη. Οι υλικές-του ανά
γκες είναι συχνά τόσο περιορισμένες ώ υ ιε, μια πολύ μεγά
λη αναπροσαρμογή, θα τον έκανε να ρίξε, τα λεφτά απ' το
παράθυρο". Η αγροτική Εταιρία μιλάει ακόμη για το χειρώ
νακτα εργάτη σάμπως να ήταν ζώο, και η αναφορά στις ανά
γκες των εργατών μας παρέχει, αθέλητα, ένα θαυμάσιο
κλειδί για να καταλάβουμε τα όρια της αργεντίνικης βιομη
χανικής ανάπτυξης: η εσωτερική αγορά δεν αυξάνει και δε
γενικοποιείται κατά τρόπο ικανοποιητικό. Η πολιτική οικο
νομικής ανάπτυξης που ενεθάρρυνε ο Περόν δε συνέτριψε
ποτέ τη δομή της αγροτικής υπανάπτυξης. Τον Ιούνιο του
1952, σ ' ένα λόγο που έβγαλε στο θέατρο Κολόν, ο Περόν
διέψευσε ότι είχε την πρόθεση να πραγματοποιήσει μιαν α
γροτική μεταρρύθμιση. Κι η αγροτική Εταιρία έκανε τούτο
το επίσημο σχόλιο: "Ή τ α ν μια επιβλητική επίδειξη".
Στη Βολιβία, χάρη στην αγροτική μεταρρύθμιση του
1952, η διατροφή βελτιώθηκε τόσο αισθητά στις απέρα
ντες γεωργικές εκτάσεις, ως το σημείο να προκαλέσει στους
χωρικούς μορφολογικές μεταβολές. Μολαταύτα, το σύνολο
των κατοίκων της Βολιβίας εξακολουθεί να καταναλώνει α
κόμη μόλις το 60% των πρωτεϊνών και 20% του ασβέστιου
που είναι αναγκαίο για μια στοιχειώδη διατροφή, κι η
ένδεια είναι ακόμη μεγαλύτερη στις αγροτικές ζώνες. Δεν
μπορούμε να πούμε ότι η αγροτική μεταρρύθμιση υπήρξε
αποτυχία, μα η κατανομή των γαιών στα υψίπεδα δεν ήταν
αρκετή να εμποδίσει τη Βολιβία να δαπανά αυτή τη στιγμή
το ένα πέμπτο των συναλλαγματικών πόρων-της για να
εισάγει τρόφιμα α π ’ το εξωτερικό.
Η αγροτική μεταρρύθμιση που έθεσε σ ’ εφαρμογή α π’
το 1969 η στρατιωτική κυβέρνηση του Περού παρουσιάζε
ται σαν μια εμπειρία αλλαγής σε βάθος. Κι είναι σωστό ν '
αναγνωρίσουμε πως η απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε σε με
ρικούς μεγαλοκτηματίες της Χιλής α π' την κυβέρνηση του
Εντουάρντο Φρέι άνοιξε το δρόμο για τη ριζική αγροτική
μεταρρύθμιση που αναγγέλλει, τη στιγμή αυτή που γράφω
τούτες τις γραμμές, ο νέος πρόεδρος Σαλβαδόρ Αλιέντε.
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ΟΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΝΑ ΜΗ ΓΕΝΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ
Η ιδιοκτησία της γης προηγήθηκε πάντοτε στη λατινική
Αμερική από την καλλιέργειά-της για χρήσιμους σκοπούς.
Τα πλέον οπισθοδρομικά χαρακτηριστικά του κτητικού συ
στήματος που ισχύει δεν προέρχονται από κρίσεις. Αναφά
νηκαν σε περιόδους ευημερίας. Αντίθετα, οι εποχές οικονο
μικής κάμψης μέτριασαν την αρπαχτικότητα των μεγαλοκτηματιών να κατακτήσουν νέα εδάφη. Στη Βραζιλία, λόγου
χάρη, η παρακμή της ζάχαρης κι η ολοκληρωτική σχεδόν ε
ξαφάνιση του χρυσού και των διαμαντιών έκανε δυνατή, με
ταξύ 1820 και 1850, μια νομοθεσία που εξασφάλιζε την ι
διοκτησία της γης σ ' όσους την κατείχαν και την καλλιερ
γούσαν. Στα 1850, η άνοδος του καφέ στο επίπεδο του νέου
"προϊόντος-βασιλιά" καθόρισε τη δημοσίευση του νόμου πε
ρί γαιών, επεξεργασμένου σύμφωνα με το γούστο των πο
λιτικώ ν και των στρατιω τικών του ολιγαρχικού καθεστώ
τος, και προορισμένου ν ’ αρνηθεί την ιδιοκτησία της γης σ '
όλους αυτούς που την καλλιεργούσαν, στο βαθμό που διανοίγονταν, στο νότο και στα δυτικά, οι απέραντες εσωτερι
κές εκτάσεις. Ο νόμος αυτός, "ενισχύθηκε μετέπειτα και
επικυρώθηκε με μιαν ανοιχτοχέρα νομοθεσία που αναγνώρι
ζε την αγορά ως μοναδική μορφή πρόσβασης στην ιδιοκτη
σία κι η οποία δημιουργούσε ένα συμβολαιογραφικό σύστη
μα καταχώρησης, που καθιστούσε σχεδόν αδύνατο το
ενδεχόμενο να μπορεί ένας απλός χωρικός να κατοχυρώσει
νομικά το κομμάτι γης που κατείχε..." (1).
Η βορειο-αμερικάνικη νομοθεσία της ίδιας εποχής πρότεινε τον αντίθετο αντικειμενικό σκοπό, με την πρόθεση να
προαγάγει τον εσωτερικό αποικισμό των Ηνωμένων Π ολι
τειών. Στο θόρυβο των τριγμών που έβγαζαν τα κάρα-τους,
οι πιονιέροι επεξέτειναν τα σύνορα ως τις παρθένες περιο
χές της Δύσης, κατασφάζοντας τους ιθαγενείς: ο Νόμος
Λίνκολν του 1862, η Homested /lcr,εξασφάλιζε σε κάθε ο ι 
κογένεια την δια κλήρου ιδιοκτησία εξήντα πέντε εκταρίων
γης, την οποία κάθε ευεργετούμενος ανελάμβανε να καλ-

I. Darcy Ribeiro, Las Américas y la civilización, τόμος 2·. Los
pueblos nuevos, Μπουένος Άιρες, 1969.
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λιεργήσει για ένα ελάχιστο διάστημα πέντε χρόνων, (ΐ) Η
περιοχή αποικήθηκε με εκπληκτική ταχύτητα. Ο πληθυσμός
αυξανόταν κι εξαπλωνόταν σαν μια τεράστια κηλ'ιδα λαδιού
πάνω στο χάρτη. Η προσιτή γη, εύφορη και σχεδόν ανέξο
δη, προσήλκυε τους ευρωπαίους αγρότες σαν ακατανίκητος
μαγνήτης: ετούτοι δω διέσχιζαν τον Ωκεανό και τα Αππαλύχια Βουνά κατευθυνόμενοι προς τις ανοιχτές σ ' όλους πε
διάδες. Έτσι, όσοι κατέλαβαν τα νέα εδάφη της Κεντρικής
και Δυτικής περιοχής, γίνηκαν ελεύθεροι εκμισθωτές. Κι
ενώ η χώρα επεξέτεινε τα όρια και τον πληθυσμό-της, δημιουργούνταν πηγές αγροτικής εργασίας προκειμένου ν' α
ποφευχθεί η ανεργία κι άρχισε vu συγκροτείται μια εσωτε
ρική αγορά μεγάλης αγοραστικής δύναμης — η τεράστια μαζα των ιδιοκτητών ε κμισ θ ω τώ ν- για να στηρίξει την ευρωστία της βιομηχανικής ανάπτυξης.
Στη Βραζιλία, αντίθετα, οι εργότες γης οι οποίοι, εδώ και
παραπάνω από έναν αιώνα, διεύρυναν με ζηλευτή ενεργητι
κότητα τα σύνορα της διείσδυσής-τους, δεν υπήρξαν μήτε κι
αποτελούν οικογένειες ελεύθερων χωρικών που αναζητούν
ένα κομμάτι γης, παρατηρεί ο Ριμπέιρο, αλλά μεροκαματιάρηδες μισθωμένοι να υπηρετούν τους μεγαλοκτηματίες που
είχαν καταλάβει από πριν απέραντες άδειες εκτάσεις. Οι έ
ρημες περιοχές του εσωτερικού δεν υπήρξαν ποτέ προσιτές
στον αγροτικό πληθυσμό κι ούτε θα γίνουν όπως έχουν τα
πράγματα. Οι εργάτες έχουν ανοίξει ένα δρόμο, με κασμά
δες και τσουγκράνες, μέσ' α π ' το δάσος, προς όφελος των
άλλων. Ο αποικισμός, στην πραγματικότητα, είναι μια απλή
επέκταση της μεγάλης ιδιοκτησίας. Μεταξύ του 1950 και
1960, εξήντα πέντε βραζιλιάνοι μεγαλοκτηματίες καταβρό
χθισαν το ένα τέταρτο των νέων εδαφών που προορίζονταν
για καλλιέργεια. ( 2 )
Τα δυο αυτά αντιτιθέμενα συστήματα εσωτερικού αποικισμού αποκαλύπτουν μιαν από τις σημαντικότερες διαφορές
ανάμεσα στις μεθόδους ανάπτυξης των ΗΠΑ και της λατινι
κής Αμερικής. Γιατί άραγε ο Βορράς είναι πλούσιος, ενώ ο
Νότος πένεται; Το Ρίο Μπράβο σημαίνει πολλά περισσότερα

1. Edward C. Kirkland, Historia económica de Estados Unidos.
Μεςικό, 1941.

2. Celso Furtado, Un projeto para o Brasil, Ρίο ντε Τζανέψο,
1969.
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πράγματα από ένα απλό γεωγραφικό σύνορο. Η βαθύτατη
σημερινή ανισορροπία, που φαίνεται να επιβεβαιώνει την
προφητεία του Χέγκελ για Toy αναπόφευκτο πόλεμο ανάμε
σα στις δυο Αμερικές, δημιουργήθηκε άραγε απ' την ιμπε
ριαλιστική εξάπλωση των ΉΠΑ, ή μήπως έχει ρίζες πιο βα
θιές; Η πραγματικότητα είναι μία: στο βορρά και στο νότο,
είχαν ήδη σχηματισθεί μέσα στην αποικιακή μήτρα κοινω
νίες πολύ ανόμοιες, που εξυπηρετούσαν πολύ διαφορετι
κούς σκοπούς, (ΐ) Οι μετανάστες του Μ έ υ φ λ α ο υ ε ρ δε
διέσχισαν τη θάλασσα για να βάλουν στο χέρι τίποτε μυθι
κούς θησαυρούς, ούτε και ν ' αφανίσουν τους ντόπιους π ο λι
τισμούς,· που ήταν ανύπαρκτοι στο Βορρά, αλλά να εγκατα
σταθούν με τις οικογένειές-τους και να μεταφυτέψουν στο
Νέο Κόσμο τον τρόπο ζωής και εργασίας που εφάρμοζαν
στην Ευρώπη. Δεν έρχονταν να κατακτήσουν αλλά να εποι
κίσουν: ίδρυσαν "πολυάνθρωπες αποικίες". Είναι βέβαιο ότι,
στη συνέχεια, στα νότια του κόλπου του Ντέλαγουεαρ, ανα
πτύχθηκε μια οικονομία φυτειών όπου δούλευαν εργάτες
ως σκλάβοι, όμοια μ ’ αυτήν που γνώρισε η λατινική Αμερι
κή, με τούτη ωστόσο τη διαφορά: στις ΗΠΑ, το κέντρο βά
ρους υπήρξε, ευθύς εξαρχής, οι αγροτικές επιχειρήσεις και
τα εργαστήρια της Νέας Αγγλίας, απ' όπου θα ξεπηδούσαν,
το Χ ΙΧ ο αιώνα, οι νικηφόρες στρατιές του ανθενωτικού
πολέμου. Οι άπσικοι της Νέας Αγγλίας, πρωταρχικός πυρή
νας του βορειο-αμερικάνικου πολιτισμού, δεν έδρασαν ποτέ
ως α ποικιακοί πράκτορες της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής
συσσώρευσης. Ευθύς εξαρχής, έζησαν με την προοπτική της
δικής-τους ανάπτυξης, μα και της γης που πατούσαν. Οι δε
κατρείς αποικίες του Βορρά υπήρξαν το καταφύγιο της
στρατιάς χωρικών και βιοτεχνών τους οποίους πέταγε έξω
απ' την αγορά της εργασίας η ανάπτυξη της μητρόπολης. Οι
ελεύθεροι εργάτες αποτέλεσαν τη βάση της νέας αυτής κοι
νωνίας στην άλλη πλευρά του Ωκεανού.
Αντί τούτου, όμως, η Ισπανία και η Πορτογαλία αριθμού
σαν μια σημαντική, και υπόδουλη, ποσότητα εργατικής δύ
ναμης στη λατινική Αμερική. Αφού μετέτρεψαν σε σκλά1. Ο Λιοΰις Νάνκε και οι άλλοι συγγραφείς του βιβλίου. Υ πά ρ χει
Κοινή Ισ τ ο ρ ία ανάμεσα σ τις δυο Α μερικές; (Νέα Υόρκη,1964)
κάνουν μάταιες προσπάθειες προκειμένου να βρουν πάση θυσία ταυτό
τητες ανάμεσα στα ιστορικά προτσές του βορρά και του Νότου.
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βους τους ιθαγενείς, άρχισαν να εισάγουν σε μαζικές
ποσότητες αφρικανούς σκλάβους. Με το πέρασμα των
αιώνων, μια τεράστια λεγεώνα χωρικών χωρίς δουλειά
υπήρξε πάντα διαθέσιμη για τη μεταφορά ' στα κέντρα
παραγωγής: οι ανθούσες περιοχές δεν έπαψαν ποτέ να
συνυπάρχουν με τις ζώνες παρακμής, σύμφωνα με το ρυθμό
ανόδου ή πτώσης των εξαγωγών σε πολύτιμα μέταλλα ή σε
ζάχαρη, και οι δεύτερες τροφοδοτούσαν τις πρώτες σε
εργατική δύναμη. Τούτη η δομή εξακολουθεί να υπάρχει
και έχει ως συνέπεια ένα χαμηλό επίπεδο μισθών, με τους
άνεργους ν ’ ασκούν α π’ τη μια πίεση στην αγορά της
εργασίας, κι από την άλλη να αναχαιτίζουν την αύξηση της
εσωτερικής καταναλωτικής αγοράς. Κι ακόμη, αντίθετα
προς τους πουριτανούς του Βορρά, οι κυρίαρχες τάξεις της
λατινο-αμερικάνικης αποικιακής κοινωνίας δεν ενδιαφέρθη
καν ποτέ για την' εσωτερική οικονομική ανάπτυξη. Τα
κέρδη-τους έρχονταν από αλλού. Προέρχονταν περισσότερο
απ' το εμπόριο με το εξωτερικό. Οι μεγαλοκτηματίες, οι
ιδιοκτήτες των μεταλλείων και οι έμποροι, ένα και μόνο
σκοπό είχαν: να τροφοδοτούν την Ευρώπη με χρυσό, ασήμι
και είδη τροφίμων. Τα προϊόντα έπαιρναν πάντοτε την ίδια
κατεύθυνση: την κατεύθυνση των υπερπόντιων λιμανιών και
αγορών, πράγμα που εξηγεί και την ενωτική εξάπλωση των
ΗΠΑ και τον κατακερματισμό της λατινικής Αμερικής: τα
κέντρα παραγωγής-μας δεν ήταν συνδεδεμένα μεταξύ-τους,
αλλά σχημάτιζαν βεντάλια με πολύ απομακρυσμένη κορυ
φή.
Οι δεκατρείς αποικίες του Βορρά γνώρισαν, ας μας επιτραπεί η έκφραση, την τύχη της κακοτυχιάς. Η ιστορικήτους πείρα κατέδειξε την τρομερή σημασία να μη γεννούν
παιδιά, γιατί, στα βόρεια της Αμερικής, πάνω στην παραλια
κή ζώνη που εποίκισαν οι Ά γ γ λ ο ι μετανάστες, δεν υπήρχε
ούτε χρυσός ούτε ασήμι, ούτε ντόπιοι πολιτισμοί που να
προσφέρουν ήδη οργανωμένο πολυάνθρωπο πληθυσμό, ού
τε κι εδάφη τροπικά μυθώδους γονιμότητας. Η φύση είχε
αποδειχθεί τσιγκούνα, όπως κι η ιστορία. Δεν έβρισκαν ού
τε μέταλλα, ούτε κι εργατικά χέρια για να εξορύξουν από
τα σπλάχνα της γης. Κι αυτό υπήρξε μια ευτυχής σύμπτω
ση. Εξάλλου, από το Μέρυλαντ ώς τη Νέα Σκωτία, περνώ
ντας από τη Νέα Αγγλία, οι αποικίες του Βορρά, χάρη στο
κλίμα και τα χαρακτηριστικά των εδαφών-τους, παρήγαγαν
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ακριβώς το ίδιο πράγμα με τη βρετανική γεωργία, μ' άλλα
λόγια δεν πρόσφεραν στη μητρόπολη κανένα συμπληρωμα
τικό προϊόν, όπως παρατηρεί o Sergio Bagú. (Ι) Η κατάστα
ση των Αντιλλών διέφερε ριζικά α π' την κατάσταση των ιβηρικών αποικιών στην ήπειρο. Τροπικά εδάφη απέδιδαν σε
πλούσιες ποσότητες ζάχαρη, καπνό, μπαμπάκι, λουλάκι
και τερεβινθίνη. Για την Αγγλία, ένα μικρό νησί της Καραϊβικής ήταν, από οικονομική άποψη, πιο σημαντικό κι από τις
δεκατρείς ιδρυτικές αποικίες των ΗΠΑ.
Οι συνθήκες αυτές εξηγούν την άνοδο και την ισχυροποί
ηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ως αυτόνομο σύστημα, που
δεν εκπάτριζε τα πλούτη τα οποία δημιουργούσε μες στη
δική-του επικράτεια. Οι δεσμοί που ένωναν τη μητρόπολη
με την αποικία ήταν πολύ χαλαροί. Αντίθετα, στην Μπαρ
μπάντε ή στην Τζαμάικα, ξαναεπενδύονταν μόνο τα κεφά
λαια που ήταν απαραίτητα για την ανανέωση των σκλάβων.
Είναι φανερό: δεν ήταν οι φυλετικοί παράγοντες αυτοί που
αποφάσισαν για την ανάπτυξη των μεν και για την υπανά
πτυξη των δε. Τα βρετανικά νησιά των Αντιλλών δεν είχαν
τίποτε κοινό με τα ισπανικά ή τα πορτογαλέζικα νησιά. Η
ελάχιστη οικονομική σημασία των δεκατριών αποικιών επέ
τρεψε τη γρήγορη διαφοροποίηση των εξαγωγών-τους και
ευνόησε τον πρόωρο, ορμητικό, πολλαπλασιασμό των βιο
μηχανιών. Η βορειο-αμερικάνικη εκβιομηχάνιση καρπώθηκε
τα οφέλη, πολύ πριν α π ’ την ανεξαρτησία, της επίσημης
προστασίας και ενθάρρυνσης. Η Α γγλία δείχτηκε ανεκτική,
ενώ ταυτόχρονα απαγόρευε να κατασκευάσουν οτιδήποτε,
ακόμα και μια βελόνα, στη νησιά-της των Αντιλλών.

I. Sergio Bagú. όπ. π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Η ΒΟΡΕΙΟΑΜΕΡ1ΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΟΡΥ
ΚΤΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ Ε
ΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΝ ΑΕΡΑ
Οι αστροναύτες πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι-τους
στη σελήνη όταν, τον Ιούλιο του 1969, ο πατέρας του κα
τορθώματος, Βέρνερ φον Μπράουν, ανακοίνωσε στον τύπο
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν να εγκατασταθεί ένας
μακρινός σταθμός στο διάστημα, μ ' ένα συγκεκριμένο σκο
πό: "Α π ' το εξαίρετο αυτό παρατηρητήριο, θα μπορούμε
να ερευνούμε όλα τα πλούτη της Γης: τις άγνωστες πετρε
λαιοπηγές, τα μεταλλεία χαλκού και ψευδαργύρου..."
Το πετρέλαιο παραμένει το βασικό καύσιμο της εποχήςμας κι οι Βορειο-αμερικάνοι εισάγουν το ένα έβδομο των ανθρακούχων προϊόντων που καταναλίακουν. Για να σκοτώ
νουν τους Βιετναμέζους τους χρειάζονται σφαίρες και, για
να φτιάξουν σφαίρες, τους χρειάζεται χαλκός: Οι ΗΠΑ αγο
ράζουν απ' το εξωτερικό το ένα πέμπτο αυτού που χρησιμο
ποιούν. Η έλλειψη ψευδαργύρου γίνεται όλο και περισσότε
ρο ανησυχητική και εισάγουν α π ' αυτόν σχεδόν τη μισή πο
σότητα. Δεν μπορούν να φτιάξουν αεροπλάνα χωρίς αλουμί
νιο. Το αλουμίνιο βγαίνει α π' το βωξίτη κι οι Ηνωμένες Πο
λιτείες βωξίτη δε διαθέτουν. Τα μεγάλα σιδηρουργικά-τους
κέντρα του Πίτσμπουργκ, του Κλήβελαντ και του Ντητρόιτ,
δε βρίσκουν αρκετό σίδερο στα στρώματα της Μινεσσότα,
που κοντεύουν να εξαντληθούν, και το μαγνήσιο λείπει τε
λείως απ' -τα εθνικά εδάφη: η βορειο-αμερικάνικη οικονομία
εισάγει το ένα τρίτο του σίδερου κι ολόκληρη την ποσότητα
του μαγνήσιου. Για τους αναπροωθητικούς κινητήρες-τους,
δε διαθέτουν στο υπέδαφός-τους ούτε νίκελ ούτε χρώμιο.
Και εισάγουν το ένα τέταρτο α π' το τουγκστένιο που είναι
αναγκαίο για την κατασκευή ειδικών ατσαλιών.
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Τούτη η αύξουσα εξάρτηση στο επίπεδο των ξένων πρώ
των υλών καθορίζει και μιαν εξίσου αύξουσα ταύτιση των
συμφερόντων που έχουν στη λατινική Αμερική οι Αμερικάνοι καπιταλιστές με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η εσω
τερική σταθερότητα της πρώτης παγκόσμιας δύναμης μοιά
ζει στενά συνδεδεμένη με τις βορειο-αμερικάνικες επενδύ
σεις στα νότια του Ρίο Μπράβο. Οι μισές σχεδόν από τις ε
πενδύσεις αυτές διαθέτονται για την εξόρυξη του πετρελαί
ου και για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου "που εί
ναι αναγκαίος για την οικονομία των ΗΠΑ, τόσο σε καιρό
ειρήνης, όσο και σε καιρό πολέμου". ( 1 ) 0 πρόεδρος του δι
εθνούς Συμβουλίου του Εμπορικού επιμελητήριου της Βό
ρειας χώρας δίνει αυτό τον ορισμό: "Ιστορικώς, ένας από
τους κύριους λόγους των επενδύσεων των ΗΠΑ στο εξωτε
ρικό, είναι η ανάπτυξη των φυσικών πόρων και, κυρίως, των
ορυκτών και του πετρελαίου. Είναι προφανές ότι η επιτυχία
αυτού του είδους επενδύσεων δεν είναι δυνατό παρά να με
γαλώνει. Οι ανάγκες-μας σε πρώτες ύλες αυξάνουν αδιάκο
πα με την αύξηση του πληθυσμού και με την άνοδο του επι
πέδου ζωής. Παραλλήλως, τα εθνικά-μας αποθέματα εξα
ντλούνται...". ( 2 ) Τα επιστημονικά εργαστήρια του Κρά
τους, των πανεπιστημίων και των μεγάλων εταιριών κατα
φέρνουν μεγάλα πλήγματα στη φαντασία με τον πυρετικό
ρυθμό των εφευρέσεων και των ανακαλύψεών-τους, αλλά η
νέα τεχνολογία δεν κατόρθωσε να βρει τρόπο να ξεπεράσει
την ανάγκη των βασικών υλών, που μόνον η φύση παρέχει.
Ταυτόχρονα, οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει το
εθνικό υπέδαφος στην πρόκληση της βιομηχανικής ανάπτυ
ξης των ΗΠΑ, γίνονται ολοένα και ασθενέστερες. (3)

/. Edwin Lieuwen, The U nited S ta te s and th e Challenge to S e 
c u rity in L atin A m erica, Οχάιο, 1966.
2. Ο Φίλιπ ΚόρτνεΙ), σε μια εργασία που παρουσιάστηκε ενώπιον του
II διεθνούς Συνεδρίου αποταμίευσης και τοποθέτησης, Βρυξέλλες,
1959.
3. Harry Magdoff, "La era del imperialismo", aro M onthly Review,
επιλογή στα ισπανικά, Σαντιάγο, Γενάρης-Φλεβάρης 1969, καθώς και
Claude Julien, L ’ em pire am éricain, Παρίσι, 1969.
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ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣΜΕΣΑΣΤΟ
ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ
Στη Βραζιλία, τα εξαιρετικά στρώματα σιδήρου της κοι
λάδας Παραοπέμπα, ανάτρεψαν δύο προέδρους, τον Janio
Κουάντρος και τοvJoao Γκούλαρτ, προτού ο στρατάρχης
Καστέλο Μπράνκο, που άρπαξε την εξουσία στα 1964, τα
παραχωρήσει με κάθε φιλοφρόνηση στη Χάννα Μάινινγκ
Κόμπανυ. Ένας άλλος φίλος του πρεσβευτή των ΗΠΑ, ο
πρόεδρος Εουρίκο Ντότρα (1946-1951), είχε παραχωρήσει
στη Βηθλεέμ Στηλ, μερικά χρόνια πιο πριν, τα σαράντα
εκατομμύρια τόννους μαγνήσιου της επαρχίας Αμαπά, ενός
από τα σπουδαιότερα ορυκτά κέντρα του κόσμου, με την
καταβολή στο Κράτος του 4% των κερδών που προέρχο
νταν απ' την εξαγωγή-τους. Από τότε, η Βηθλεέμ μετα
φέρει στις ΗΠΑ βουνά ολόκληρα από το μέταλλο αυτό με
τέτοιο ζήλο, ώστε υπάρχει φόβος σε δεκαπέντε χρόνια να
βρεθεί η Βραζιλία χωρίς μαγνήσιο για τη δική-της σιδη
ρουργία. Εξάλλου, στα εκατό δολλάρια που δαπανά η
Βηθλεέμ
για την εξόρυξη των ορυκτών, τα ογδονταοχτώ
τα προσφέρει δωρεάν η βραζιλιάνικη κυβέρνηση, που
απαλλάσσει από φόρους αυτές τις εταιρίες στο όνομα "της
ανάπτυξης της περιοχής". Η εμπειρία του χαμένου χρυσού
του Minas Gerais — "άσπρο χρυσό, μαύρο χρυσό, χρυσό
διεφθαρμένο", έγραψε ο ποιητής Μανουέλ Μπαντέιρα— δεν
απέφερε κανένα καρπό, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε,
μιας κι η Βραζιλία εξακολουθεί ν ' απογυμνώνεται δίχως
κανένα κέρδος απ' τους φυσικούς-της πόρους ανάπτυ
ξης. (1)
Από την πλευρά-του, ο δικτάτορας Ρενέ Μπαρριέντος άρ
παξε την εξουσία στα 1964 και, σφάζοντας τους μεταλλορύχους, παραχώρησε στην εταιρία Φ ίλιπς Μπράδερς το μεταλ1. Η μεξικάνικη κυβέρνηση, αντιθέτως, κατάλαβε έγκαιρα ότι η χώρα,
ένας από τους κύριους εξαγωγείς θειαφιού στον κόσμο, κόντευε να
εξαντληθεί. Η Τέξας Γκαλφ Σάλφερ Κόμπανυ και η Παν Αμέρικαν
Σάλφερ είχαν βεβαιώσει ότι τα αποθέματα των εκχωρήσεών-τους
είχαν έξι φορές μεγαλύτερη σημασία απ' ό,τι στην πραγματικότητα. Η
κυβέρνηση ψήφισε, στα 1965, τον περιορισμό των πωλήσεων στο
εξωτερικό.
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λείο Ματίλδη που περιέχει μέσα-του μολύβι, ασήμι και ψευ
δάργυρο σε τιμές δώδεκα φορές υψηλότερες απ' αυτές των
βορειο-αμερικόνικων αποθεμάτων. Η εταιρία εξουσιοδοτήθηκε να εξαγάγει ακατέργαστο ψευδάργυρο που θα τον ε
πεξεργαζόταν στα εργοστάσιά-της, έναντι μιας μέτριας κα
ταβολής του 1,5% στο Κράτος α π' την τιμή πώλησής-του.
( 1 ) Στο Περού, η σελίδα II της συμφωνίας που υπέγραψε,
χωρίς αντίσταση, ο πρόεδρος Beiaünde Terry, με μια θυγα
τρική της Στάνταρ Ό ιλ , εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στα
1968, και ο στρατηγός Βελάσκο Αλβαράδο ανέτρεψε τον
πρόεδρο, πήρε στα χέρια-του τα ηνία της χώρας κι εθνικο
ποίησε τα πηγάδια και το διυλιστήριο της εταιρίας. Στη Βε
νεζουέλα - τ η μεγάλη πετρελαιολίμνη της Στάνταρ Ό ιλ και
της Γ κ α λ φ - έδρα της σπουδαιότερης βορειο-αμερικάνικης
στρατιωτικής αποστολής στη λατινική Αμερική. Στην Αργε
ντινή, ξεσπούν συχνά πραξικοπήματα πριν ή μετά από κάθε
πετραιλεϊκή ρύθμιση. Στη Χιλή, ο χαλκός δεν ήταν κατ’ ουδένα τρόπο ξένος προς την ογκώδη στρατιωτική βοήθεια
που λάβαινε η χώρα α π' το Πεντάγωνο ίσαμε τον εκλογικό
θρίαμβο των δυνάμεων της αριστερός του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Τα βορειο-αμερικάνικα αποθέματα χαλκού είχαν πέσει
παραπάνω από 60% ανάμεσα στα 1965 και 1969. Στα 1964,
μες στο γραφείο-του της Αβάνας, ο Τσε Γκεβάρα με πληρο
φόρησε ότι η Κούβα, υπό το καθεστώς Μπατίστα, δεν ήταν
μόνο ένας παράδεισος της ζάχαρης: οι μεγάλες κουβανικές
διαστρωματώσεις σε νίκελ και μαγνήσιο εξηγούσαν καλύτε
ρα, κατά τη γνώμη-του, την τυφλή μανία της Αυτοκρατο
ρίας ενάντια στην κουβανέζικη επανάσταση. Έ πειτ’ από κεί
νη τη συζήτηση, τα αποθέματα σε νίκελ των Ηνωμένων Πο
λιτειών έπεσαν κατά τα δύο τρίτα: η βορειο-αμερικάνικη επι
χείρηση Νικρο-Νίκελ εθνικοποιήθηκε και ο πρόεδρος Τζόν
σον απείλησε τους Γάλλους μεταλλουργούς με εμπάργκο
των εξάγωγών-τους στις ΗΠΑ αν αγόραζαν το ορυκτότους απ' την Κούβα.
Τα ορυκτά συνέτειναν, σε μεγάλο βαθμό, στην πτώση του
σοσιαλιστή Τσεντί Ζαγκάν, που είχε κερδίσει, στα τέλη του
1964, την πλειοψηφία των εκλογών στη βρετανική Γουιάνα.
Η χώρα, αναβαπτισμένη σήμερα σε Γουιάνα, είναι η τέταρτη

I. Sergio Almaraz Paz, Réquiem para una república. Λα Πας,
1969.
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παραγωγική μονάδα βωξίτη και φιγουράρει στην τρίτη θέ
ση των παραγωγών μαγνησίου της λατινικής Αμερικής. Η
C./.A. έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ήττα του Ζαγκάν. Ο
Ά ρνο λντ Ζάντερ, ο υπεύθυνος της απεργίας που χρησιμοποιήθηκε ως προβοκάτσια και πρόσχημα για ν - αρνηθούν
δόλια την εκλογική νίκη του Ζαγκάν, αναγνώρισε δημόσια,
λίγον καιρό μετά, ότι το συνδικάτο-του είχε εισπράξει βρο
χή δολλαρίων από κάποιο ίδρυμα της C.I.A. ( 1) Το νέο κα
θεστώς, πολύ δυτικό και πολύ χριστιανικό, διαβεβαίωοε
πως τα συμφέροντα της Αλουμίνιουμ Κόμπανυ της Αμερι
κής, δε διέτρεχαν του λοιπού κανένα κίνδυνο: η επιχείρηση
θα μπορούσε να συνεχίσει την απεριόριστη εξόρυξη του βω
ξίτη και να το πουλά στα δικά-της εργοστάσια με τις τιμές
του 1938, μολονότι το κόστος του αλουμίνιου είχε δεκα
πλασιαστεί έκτοτε. (2) Η υπόθεση ήταν σίγουρη. Ο βωξίτης
του Αρκάνσας αξίζει δυο φορές περισσότερο απ' αυτόν της
Γουιάνας. Δεν αφθονεί στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτει
ών αλλά αυτές, χρησιμοποιώντας ξένη και φτηνή πρώτη
ύλη, παράγουν, αντιθέτως, τη μισή ποσότητα αλουμινίου
που κατασκευάζεται στον κόσμο.
ΟΙ ΗΠΑ εξαρτώνται α π' το εξωτερικό για το μεγαλύτερο
μέρος της τροφοδοσίας-τους σε μεταλλεύματα που θεωρού
νται απαραίτητα για τη στρατιωτική-τους ισχύ. "Ο αναπροωθητικός κινητήρας, η τουρμπίνα αερίου και οι πυρηνικοί α
ντιδραστήρες έχουν τεράστια επίδραση στη ζήτηση εισαγόμενων πρώτων υλώ ν", διευκρινίζει ο Χάρρυ Μάγκντοφ. ( J )
Η επιτακτική ανάγκη μεταλλευμάτων στρατηγικής σημαI. Claude Julien, όπ. π.
2 .0 ΆρθουρΝτέηβις,μακρόβιοςπρόεδρος της Αλουμίνιουμ Κόμπανυ,
πέθανε στα 1962 και κληροδότησε τρακόσια εκατομμύρια δολλάρια
σε φιλανθρωπικά έργα, υπό τον αυστηρό όρο τα χρήματα να μη δια
τεθούν εκτός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, η Γου
ιάνα δεν μπόρεσε ν' αποζημιωθεί, έστω και μερικώς, για τον πλούτο
που της είχε αφαιρέσει η εταιρία. (Philip Reno. “Aluminioum Profils
and Caribbean People”, M o n th ly R eview , Νέα Υόρκη, Οκτώβρης
196}, και του ίδιου συγγραφέα, “El drama de Ia Guayna Británica. Un
pueblo desde la esclavitud a ¡a lucha por el socialismo ", M o nthly R e 
view, επιλογή στα ισπανικά, Μπουένος Άιρες, Γενάρης-Φλεβΰρης,
1965).
3. Harry Magdoff, όπ. π.
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σίας, ουσιαστικών για τη διαφύλαξη της στρατιωτικής και
ατομικής ισχύος των ΗΠΑ, μοιάζει σαφώς συνδεδεμένη με
τη μαζική αγορά εδαφών στο βραζιλιάνικο Αμαζόνιο, και
τούτο με μεθόδους κατά κανόνα δόλιους. Στα χρόνια της
δεκαετίας του 60, πλείστες όσες βορειο-αμερικάνικες επιχει
ρήσεις, αντιπροσωπευόμενες από τυχοδιώχτες και επαγγελματιες λαθρέμπορους, επέπεσαν ως σμήνη ακριδών πάνω σ '
εκείνο το γιγάντιο δάσος. Προηγουμένως, χάρη σε μια συμ
φωνία που υπογράφηκε το 1964, αεροπλάνα της Στρατέτζικ Αιρ Κομμάντ είχαν πετάξει πάνω α π' το δάσος κι είχαν
φωτογραφίρει ολάκερη την περιοχή. Χρησιμοποίησαν με
τρητές σπινθιρισμού για να εντοπίσουν τα στρώματα ραδιε
νεργών μετάλλων, ηλεκτρομαγνητόμετρα για να ραδιογραφήσουν το πλούσιο σε μη-σιδηρούχα ορυκτά υπέδαφος, και
μαγνητόμετρα για ν ' αποκαλύψουν και αποτιμήσουν το σί
δερο. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και οι φωτο
γραφίες που πάρθηκαν κατά την εκτίμηση και την έκταση
του βάθους στο πλούσιο υπέδαφος του Αμαζόνιου, μεταβι
βάστηκαν σε ιδιωτικές εταιρίες που έδειχναν ζωηρό ενδια
Sur ■
φέρον χάρη στις καλές υπηρεσίες της Geological
vey.( i ) Μέσα σ ' αυτή την απέραντη περιοχή,εντόπισαν την
ύπαρξη χρυσού, ασημιού, διαμαντιών, αιματίτη, μαγνητίτη,
ταντάλιου, τιτάνιου, θόριου, ουράνιου, χαλαζία, χαλκού,
μαγνήσιου, μόλυβδου, θειικού άλατος, ποτασας, βωξίτη,
ψευδάργυρου, ζιρκονίου, χρώμιου και υδράργυρου. Ο ου
ρανός εκτείνεται τόσο αχανής, από την αδιαπέραστη ζού
γκλα του Μάτο- Γκρόσσο ώς τις απέραντες περιοχές του
ΓκοΙάς, ώστε το περιοδικό Time, στην τελευτία-του λατινο
αμερικανική έκδοση του 1967, δεν μπόρεσε να συγκροτήσει
το παραλήρημά-του, βεβαιώνοντας ότι μπορούσε να βλέπει
κανείς τον ήλιο να λάμπει εδώ, και δέκα αστραπές να πέ
φτουν παραπέρα, αποκαλύπτοντας μύριες όσες και διαφο
ρετικές καταιγίδες. Η κυβέρνηση είχε προσφέρει απαλλα
γές από φόρους κι είχε υποσχεθεί πράματα και θάματα σ '
όσους θα έρχονταν να εποικίσουν στα παρθένα εδάφη αυ
τού το μαγικού και άγριου σύμπαντος. Κατά τα γραφόμενα
του Time, οι ξένοι κεφαλαιούχοι είχαν αγοράσει, πριν από
το 1967, με εφτά δεκάρες το εκτάριο, μια έκταση μεγαλύ-

I. Hermano Alves, "Aerofotogrametria ”, Correiro da Manhâ, Ρίο ντε
Τζανέιρο, 8 lowiov 1967.
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τερη α π' όλες μαζί τις περιοχές του Κοννέκτικατ, του Ρόουντ Ά ιλ α ν τ , του Ντέλαγουεαρ, της Μααααχουσέτης και
του Νιού Χαμσάιρ. "Πρέπει ν ' αφήσομε ορθάνοιχτες τις
πόρτες στις ξένες επενδύσεις, δήλωνε ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος για την ανάπτυξη του Αμαζόνιου, επειδή οι
ανάγκες-μας είναι μεγαλύτερες α π' ό,τι μπορούμε ν ' απο
κτήσομε". Η κυβέρνηση, προκειμένου να δικαιώσει και να
διευκολύνει την αεροφωτογραμμετρική καταγραφή της
βορειο-αμερικανικής αεροπορίας, είχε δηλώσει ότι έλειπαν
τα μέσα. Στη λατινική Αμερική, τό 'χουν συνήθειο: παρέ
χουν πάντοτε τα μέσα στον ιμπεριαλισμό, εν ονόματι της
έλλειψης μέσων.
Το βραζιλιόνικο Κοινοβούλιο πραγματοποίησε μια μελέ
τη που συγκεντρώθηκε σε μιαν ογκώδη αναφορά, (ΐ)
Εκεί καταγράφονται περιπτώσεις πώλησης ή σφετερισμού
εδαφών, που καλύπτουν είκοσι εκατομμύρια εκτάρια, και
κατανεμημένα με τόσο παράξενο τρόπο ώστε, κατά την ά
ποψη της επιτροπής ερευνών, "σχηματίζουν μια λουρίδα για
ν ' απομονώσουν τον Αμαζόνιο α π' την υπόλοιπη Βραζιλία".
"Η παράνομη εκμετάλλευση πολύτιμων μεταλλευμάτων"
φιγουράρει μέσα στο μνημόνιο ως μια από τις βασικές αι
τίες που ωθούν επιτακτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες ν ' ανοί
ξουν ένα νέο σύνορο στο εσωτερικό της Βραζιλίας. Η μαρ
τυρία του υπουργού των στρατιωτικών, που περιέχεται
στην αναφορά, υπογραμμίζει "το ενδιαφέρον της βορειο-αμερικάνικης κυβέρνησης να διατηρήσει κάτω απ* τον έλεγχό-της μια απέραντη έκταση εδαφών, που προορίζονται αρ
γότερα είτε για την εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων, και
ιδιαίτερα των ραδιενεργών μεταλλευμάτων, είτε για να χρη
σιμεύσουν ως βάση σ ' ένα κατευθυνόμενο εποικισμό". Το
Συμβούλιο εθνικής ασφάλειας βεβαιώνει: "Το γεγονός ότι
οι κατειλημμένες, ή αυτές που πρόκειται να καταληφθούν,
εκτάσεις από ξένα στοιχεία συμπίπτουν με περιοχές που έ
χουν υποβληθεί σε εκστρατείες στείρωσης των γυναικών
της Βραζιλίας από ξένους, εγείρει ορισμένες υπόνοιες".
Π ραγματικά, σύμφωνα με το Correiro da Manhâ, "πάνω
από είκοσι ξένες θρησκευτικές αποστολές, κυρίως οι απο1. Αναφορά της κοινοβουλευτικής επιτροπής ερευνών για την πώλη
ση βραζιλιάνικων εδαφών σε φυσικά ξένα πρόσωπα, Μπραζίλια, 3
Ιουνίου 1968.
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στολές της διαμαρτυρόμενης Εκκλησίας των ΗΠΑ, κατα
λαμβάνουν σιγά σιγά τον Αμαζόνιο, και εγκαθίστανται στις
πλουσιότερες σε ραδιενεργά μεταλλεύματα, σε χρυσό και
σε διαμάντια περιοχές... Εφαρμόζουν σε μεγάλη κλίμακα τη
στείρωση με τη μέθοδο DIU (ενδομήτρια στείρωση) και δι
δάσκουν τα αγγλικά στους Ινδιάνους που κατηχούν... Οι πε
ριοχές που έχουν καταλάβει φυλάσσονται από ένοπλες
φρουρές και κανείς δεν μπορεί να διεισδύσει εκεί μέσα", (ΐ)
Δεν είναι περιττό να υπογραμμίσουμε ότι ο Αμαζόνιος είναι
η πλέον εκτεταμένη απ' όλες τις ερημικές, κατοικίσιμες απ'
τον άνθρωπο, περιοχές. Ο έλεγχος των γεννήσεων εφαρμό
ζεται σ ' αυτή την τεράστια άδεια έκταση προκειμένου ν' α
ποφευχθεί η δημογραφική πλησμονή των σπανιότατων εκεί
νων Βραζιλιάνων που ζουν και αναπαράγονται στους απομα
κρυσμένους μυχούς του δάσους ή των απέραντων πεδιά
δων.
Α π ' τη δική-του πλευρά, ο στρατηγός Κρούελ βεβαίωσε
ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής του Κοινοβουλίου ότι
"το ύψος των λαθραία εζαγώμενων μεταλλευμάτων, στα ο
ποία συγκαταλέγονται το θόριο και το ουράνιο, φτάνει στον
αστρονομικό αριθμό του ενός εκατομμυρίου τόννους". Λίγον καιρό πιο πριν, το Σεπτέμβρη του 1966, ο Κρούελ, αρ
χηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας, είχε καταγγείλει
"την αυθάδη και συστηματική επέμβαση" κάποιου πρόξενου
των ΗΠΑ στην ανοιχτή δίκη εναντίον τεσσάρων βορειο-αμερικάνων πολιτών, που ήταν κατηγορούμενοι για λαθρεμπό
ριο βραζιλιάνικων ατομικών μεταλλευμάτων. Κατά τη γνώμη-του, το γεγονός ότι πιάστηκαν με σαράντα τόννους ραδι
ενεργού μεταλλεύματος, ήταν αρκετό για να καταδικα
στούν. Λίγο μετά, τρεις από δαύτους εγκατέλειψαν μυστη
ριώδους τη Βραζιλία. Το λαθρεμπόριο δεν ήταν νέο φαινόμε
νο, μα είχε φουντώσει σε μεγάλο βαθμό. Η Βραζιλία χάνει
κάθε χρόνο παραπάνω από εκατό εκατομμύρια δολλάρια,
απ' την παράνομη και μόνο απόδραση ακατέργαστων διαμαντιών. ( 2 ) Στην πραγματικότητα, όμως, το λαθρεμπόριο
αποτελεί μιαν ανώφελη σχεδόν επιχείρηση. Οι νόμιμες πα
ροχές απομυζούν απρόσκοπτα απ’ τη Βραζιλία τα πιο μυθώ
δη απ' τα φυσικά-της πλούτη. Για ν ' αναφέρουμε ένα μόνο
/. Correiro da ManhS, Pió ντε Τζανέιρο, 30 Iowiov 1968.
2. Paulo R. Schilling, Brasil para extra n jero s, Μοντεβίδεο, 1966.
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παράδειγμα, το κύριο στρώμα νιόβιου στον κόσμο, που βρί
σκεται στο Αραξά, ανήκει σε μια θυγατρική της Νιόμπιουμ
Κορπορέησον της Νέας Υόρκης. Διάφορα μέταλλα, που
χρησιμοποιούνται για τη μεγάλη αντίσταση που παρουσιά
ζουν στις υψηλές θερμοκρασίες κατά την κατασκευή πυρη
νικών αντιδραστήρων, πυραύλων και διαστημόπλοιων, προ
έρχονται απ' το νιόβιο. Παράλληλα, η εταιρία εξορύσσει και
σημαντικές ποσότητες ταντάλιου, θόριου, ουράνιου, πυροχλώριου, καθώς και κομμάτια γης με υψηλή περιεκτικότητα
σε μετάλλευμα.

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ
Η ιστορία του νίτρου,απ' την πλήρη ανάπτυξή-του ώς την
παρακμή-του, φωτίζει τέλεια την απατηλή διάρκεια της ευ
μάρειας του τάδε ή του δείνα προϊόντος της λατινικής Αμε
ρικής στην παγκόσμια αγορά: την πάντοτε εφήμερη πνοή
της επιτυχίας και το διαρκές πάντοτε βάρος των καταστρο
φών.
Στα μέσα του περασμένου αιώνα, οι δυσοίωνες προφητεί
ες του Μάλθους πλανιόντουσαν πάνω α π' τον Παλιό Κόσμο.
Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός αυξανόταν με ιλιγγιώδη ρυθμό
και ήταν αδύνατο να εμφυσήσουν νέα ζωή στα κουρασμένα
εδάφη για να αυξήσουν στις ίδιες αναλογίες την παραγω
γή ειδών διατροφής. Τα βρετανικά επιστημονικά εργαστή
ρια αποκάλυψαν τις γονιμοποιές ιδιότητες του περουβιανού
γ κ ο υ ά ν ο και, α π' το 1840, άρχισε η μαζική εξαγωγή-του.
Πελεκάνοι και γλάροι, που θρέφονταν α π ' τα μυθώδη κοπά
δια ψαριών των ρευμάτων που γλύφουν τις ακτές, είχαν συ
γκεντρωθεί πάνω στα νησιά και στις νησίδες από αμνημονεύτων χρόνων, βουνά ολόκληρα περιττωμάτων πλούσια σε
άζωτο, αμμωνία, φ οσφ ω ρικά και αλκαλικά άλατα: το γκου
άνο διατηρείτο αναλλοίωτο πάνω στις ακτές του Περού ό
που δε βρέχει ποτέ. (1) Λ ίγο μετά το παγκόσμιο λανσάρι1. Emest Samhaber, Sudam erica, biografía de un c o n tin e n te ,
Μπ. Άιρες, 1946.
Τα πουλιά που παράγουν το γκουάνο είναι τα πολυτιμότερα στον
κόσμο "για την απόδοσή-τους σε δολλάρια σε κάθε χώνεψή-τους”.
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σμα του γκουάνο, η γεωργική χημεία ανακάλυψε ότι οι θρε
πτικές ιδιότητες του νίτρου ήταν ανώτερες και, στα 1850, η
χρήση-του ως λίπασμα εξαπλώθηκε στην ύπαιθρο της Ευ
ρώπης. Τα εδάφη της Γηραιάς Ηπείρου, που προορίζονταν
για την καλλιέργεια του σιταριού, εξασθενημένα απ' τη διά
βρωση, απορροφούσαν τα φορτία νιτρικού άλατος που
προέρχονταν α π' τα περουβιανά στρώματα του Ταραπακά
και, στη συνέχεια, απ' τη βολιβιανή επαρχία Αντοφαγκάστα
( 1). Χάρη στο νίτρο και στο γκουάνο των ακτών του Ειρηνι
κού, "μες στο βεληνεκές σχεδόν των πλοίων που έρχονταν
σε αναζήτησή-τους" ( 2 ), το φάσμα της πείνας απομακρύνθη
κε απ' την Ευρώπη.
Η ολιγαρχία της Λίμα, περήφανη και φαντασμένη όσο
καμιά άλλη, συνέχισε να πλουτίζει και να σωρεύει τα σύμ
βολα της ισχύος-της μέσα στ' ανάκτορα και τα μαρμάρινα
μαυσωλεία της Καρράρε, που έχτισε η πρωτεύουσα καταμεσίς στις ερήμους της άμμου. Στο παρελθόν, οι μεγάλες οι
κογένειες της Λίμα είχαν γνωρίσει την ευμάρεια χάρη στο
ασήμι του Ποτοζί, και τώρα ζούσαν χάρη στις κουτσουλιές
των πουλιών και στους λευκούς κι αστραφτερούς κόκκους
των ορυχείων του νίτρου: χοντροκομμένα μέσα για σκο
πούς λεπτούς. Το Περού πίστευε τον εαυτό-του ανεξάρτητο,
ενώ η Αγγλία είχε πάρει τη θέση της Ισπανίας. "Η χώρα έ
νιωθε πλούσια, έγραφε o MariáteguL Το Κράτος έδινε αβέρ τα πιστώσεις. 'Εζησε μες στη σπατάλη, υποθηκεύοντας το
μέλλον-της σε όφελος της αγγλικής οικονομίας". Στα 1868,
κατά τον Εμίλιο Ρομέρο, οι δαπάνες και τα χρέη του Κρά
τους ξεπερνούσαν ήδη, και πολύ μάλιστα, το ποσό των πωλήσεων στο εξωτερικό. Τα αποθέματα a t γκουάνο χρησί
μευαν ως εγγύηση στα βρετανικά δάνεια και η Ευρώπη
έγραφε ο Ρόμπερτ Κούσμαν Μάρφυ πολύν καιρό καιρό μετά απ' την
ά\βισή-του. Αξίζουν περισσότερο κι είναι ανώτερα, έλεγε, απ' το
αηδόνι του Σαίξπηρ που τραγουδούσε στο μπαλκόνι της Ιουλιέττας,
απ’ το περιστέρι που πέταξε πάνω στην Κιβωτό του Νώε και, εννοεί
ται, απ' τα θλιμμένα χελιδόνια του Μπέκερ. (Emilio Romero, H isto 
ria económ ica d el Perd, Μπουένος Άιρες, 1949).
1. Oscar Bermúdez, H isto ria d el sa litre desde sus orígenes ha
sta la Guerra d el Pacifico, Σαντιάγο της Χιλής, 1963.
2. Jose Carlos Mariàtegui, s e p t essais d ‘ in te r p r é ta tio n de la réa
lite p éru vien n e, μετ. Ρολάν Μίνιό, Παρίσι, 1968.
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έπαιζε με τις τιμές. Η απληστία των εξαγωγέων οργίαζε:
ό,τι η φύση είχε σωρεύσει στα νησιά μέσα σε χιλιετηρίδες,
αφανίστηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Στο διάστημα αυτό, μέσα
στις πάμπας του νίτρου, αφηγείται ο Βερμούδες, οι εργάτες
επιβίωναν μέσα σε τρώγλες από ένα και μοναδικό δωμάτιο,
"άθλιες, μόλις που ξεπερνούσαν το ανθρώπινο μπόι, καμω
μένες από χαλίκια, από σπασμένα γυαλιά κι από χώμα".
Η εμπορική εκμετάλλευση του νίτρου εξαπλώθηκε γρή
γορα ώς τη βολιβιανή επαρχία Αντοφαγκάστα, μολονότι το
εμπόριο δε βρισκόταν στα χέρια της Βολιβίας, αλλά του Πε
ρού και κυρίως της Χιλής. Όταν η βολιβιανή κυβέρνηση
όιεκδίκησε τα νιτροποιεία που είχαν εγκατασταθεί στο έδαφός-της, ο χιλιανός στρατός εισέβαλε στην περιοχή και δεν
την εγκατέλειψε πια. Η έρημος είχε ώς τότε χρησιμεύσει
για ουδέτερη ζώνη στις λανθάνουσες συγκρούσεις που έ
φερναν αντιμέτωπες τη Χιλή, το Περού και τη Βολιβία. Το
νίτρο ήταν το έναυσμα για τις εθχιοπραξίες. Ο πόλεμος του
Ειρηνικού ξέσπασε στα 1879 για να τελειώσει στα 1883. Οι
χιλιανές ένοπλες δυνάμεις οι οποίες, στα 1879, είχαν ήδη
καταλάβει τα περουβιανά λιμάνια της ζώνης του νίτρου, Πατίγος, Ικίκε, Πισάγκουα, Γιουνίν, μπήκαν νικηφόρες στη Λ ί
μα, και το φρούριο του Καλλάο παραδόθηκε την άλλη μέ
ρα. Η ήττα έπνιξε στο αίμα το Περού. Η εθνική οικονομία
έχασε τους δυο κύριους πόρους-της, οι παραγωγικές δυνά
μεις παράλυσαν, το νόμισμα καταρρακώθηκε και το εξωτε
ρικό χρέος σταμάτησε, (ΐ) Τούτη η κατάρρευση, κατά την
1. Το Περού έχασε την επαρχία Ταραπακά και το νίτρο-της, καθώς
και μερικά σπουδαία νησιά γεμάτα γκουάνο, αλλά διατήρησε τα απο
θέματα σε γκουάνο της βόρειας ακτής. Το γκουάνο παρέμεινε το ιδε
ώδες λίπασμα για τη γεωργία-της ώς τη στιγμή που, στα 1960, η ε
πιτυχία του ψαράλευρου αφάνισε γλάρους και πελεκάνους. Τα αλιευ
τικά, βορειο-αμερικάνικα επί το πλείστον, εξάντλησαν γρήγορα τα
στρώματα ατζούγιας της ακτής, για να θρέψουν με το αλεύρι που έ
βγαζαν απ' αυτές τους χοίρους και τα κοτόπουλα των ΗΠΑ και της
Ευρώπης. Τα πουλιά που έβγαζαν το γκουάνο εξαναγκάστηκαν, για
να επιβιώσουν, ν' ακολουθούν τα αλιευτικά όλο και πιο μακριά, στις
ανοιχτές θάλασσες. Εξαντλημένα, έπεφταν στο νερόκατά την επιστρο
φή και πνίγονταν. Ά λλα δεν εγκατέλειπαν πια τη στεριά και, στα
1962 και 1963, έβλεπες πελεκάνους να πετούν αναζητώντας την τροφή-τους μέσα στην κεντρική λεωφόρο της Λίμα: σαν δεν μπορούσαν
πια να ξαναφύγουν, τα πουλιά πέθαιναν μέσα στους δρόμους.
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άποψη τουMariátegui, δεν έσβησε το παρελθόν: η δομή της
αποικιακής οικονομίας παρέμεινε ανέπαφη, μολονότι της
έλειψαν οι πηγές ανεφοδιασμού. Η Βολιβία, απ' τη δική-της
πλευρά, δεν κατάλαβε ότι ο πόλεμος την είχε κάνει να χά
σει το σημαντικότερο στον/κόσμο ορυχείο χαλκού, το Τσουκιμάτα, που βρίσκεται στη χιλιανή σήμερα επαρχία Αντοφαγκάστα. Οι νικητές, όμως, νίκησαν άραγε πραγματικά;
Στα 1880, το νίτρο και το ιώδιο αντιπροσώπευαν το 5%
των εισοδημάτων του χιλιανού Κράτους. Δέκα χρόνια αργό
τερα, παραπάνω α π' τα μισά εισοδήματα προέρχονταν απ'
την εξαγωγή των νιτρικών αλάτων που έβγαζαν στα κατεχόμενα εδάφη. Την ίδια εποχή, οι αγγλικές επενδύσεις στη
Χιλή τριπλασιάστηκαν: η περιοχή του νίτρου έγινε βρετανι
κή εμπορική εκμετάλλευση. ( 1 ) Οι Ά γ γ λ ο ι ιδιοποιήθηκαν
το νίτρο με πολύ λίγα έξοδα. Η περουβιανή κυβέρνηση είχε
απαλλοτριώσει τους ιδιοκτήτες νιτροποιείων στα 1875 και
τους είχε αποζημιώσει με συναλλαγματικές τις οποίες, πέ
ντε χρόνια αργότερα, ο πόλεμος περιόρισε στο δέκατο της
αξίας-τους. Μ ερικοί τολμηροί τυχοδιώκτες, όπως ο Τζον
Τόμας Νορθ και ο συνεταίρος-του Ρόμπερτ Χάρβεϋ, επωφελήθηκαν απ' αυτή τη συγκυρία. Ενώ σκοτώνονταν στα πε
δία των μαχών οι Χιλιανοί, οι Περουβιανοί κι οι Βολιβιανοί,
οι Ά γ γ λ ο ι προσφέρθηκαν ν ' αγοράσουν τις συναλλαγματι
κές, χάρη στην πίστωση που τους χορηγούσαν, χωρίς καμιά
δυσκολία, η Τράπεζα του Βαλπαράιζο και άλλες χιλιανές
τράπεζες. Οι στρατιώτες πολεμούσαν γ ι' αυτούς, αλλά δεν
τό 'ξέραν. Η χιλιανή κυβέρνηση αντάμοιψε αμέσως τους
Νορθ, Χάρβεϋ, Ίν γκ λ ις, Τζέιμς, Μπους, Ρόμπερτσον και άλ
λους ακαταπόνητους μπίζνεσμεν για τη θυσία-τους: στα
1881, αποφάσισε ν ’ αποδοθούν τα νιτροποιεία στους νόμι
μους ιδιοκτήτες-τους ενώ το μισό των συναλλαγματικών εί
χε ήδη περάσει στα χέρια των βρετανών αισχροκερδών. Μή
τε μια δεκάρα δε βγήκε από την Αγγλία για να χρηματοδο
τηθεί αυτό το πλιάτσικο.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1890, η Χιλή έστελνε τα
τρία τέταρτα των εξαγωγών-της στην Αγγλία, εκ των οποί
ων εισέπρατε το μισό των εισαγωγών-της. Η εμπορική-της
εξάρτηση ήταν πιο σημαντική α π' αυτή που υπόμενε η Ινδία.
1. Hermán Ramírez Necochea, H istoria de! im perialism o en Chi
le, Σαντιάγο της Χιλής, 1960.
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Ο πόλεμος της είχε εκχωρήσει το παγκόσμιο μονοπώλιο
των φυσικών νιτρικών αλάτων, αλλά ο βασιλιας του νίτρου
ήταν ο Τζον Τόμας Νορθ. Μια από τις εταιρίες-του, η Λίβερ
πουλ Νιτρέητ Κόμπανυ, πλήρωνε μερίσματα που έφταναν
το 40%. Το μούτρο αυτό είχε αποβιβαστεί στα 1866 στο λ ι
μάνι του Βαλπαράιζο με έξι φτωχοστερλίνες μέσα στην τσέ
πη του παλιού, τριμμένου κοστουμιού-του. Τριάντα χρό
νια αργότερα, οι πρίγκιπες και οι δούκες, οι πλέον διακεκρι
μένοι πολιτικοί άντρες και οι μεγάλοι βιομήχανοι κάθονταν
στο τραπέζι-του, στη λονδρέζικη κατοικία-του. Ο Νορθ εί
χε αυτοχρισθεί συνταγματάρχης κι είχε προσεταιριστεί, κα
θώς ταίριαζε σε κάποιον τόσο βαθύπλουτο, στο συντηρητι
κό κόμμα και στη μασονική Στοά του Κεντ. Ο λόρδος Ντόρτσεστερ, ο λόρδος Ράντολφ Τσόρτσιλ και ο μαρκήσιος ντε
Στόκποουλ παρακάθονταν στις επιτηδευμένες γιορτέςτου, στις οποίες ο Νορθ χόρευε με το στήσιμο του βασιλιά
Ερρίκου του V IIΙο υ . (ΐ) Την ίδια στιγμή, στο μακρινό βασίλειό-του με το νίτρο, οι χιλιανοί εργάτες, που δε γνώριζαν
τί θα πει Κυριακή αργία, δούλευαν μέχρι και δεκάξι ώρες
την ημέρα κι έβαζαν στο χέρι την πληρωμή-τους σε συναλ
λαγματικές, που έχαναν τη μισή σχεδόν απ' την αξία-τους
μόλις τις εξαργύρωναν στο οικονομικό γραφείο της εται
ρίας.
Μεταξύ του 1866 και 1890, υπό την προεδρία του Χοσέ
Μανουέλ Βαλμασέδα, η Χ ιλή έθεσε σ ’ εφαρμογή, όπως γρά
φει ο Ραμίρες Νεκοτσέα, "τα πιο φιλόδοξα σ' ολόκληρη
την ιστορία-της σχέδια προόδου". Ο Βαλμασέδα ευνόησε
την ανάπτυξη διαφόρων βιομηχανιών, πραγματοποίησε ση
μαντικά δημόσια έργα, ανανέωσε το εκπαιδευτικό σύστημα,
πήρε μέτρα για να σπάσει το μονοπώλιο της βρετανικής
εταιρίας των σιδηροδρόμων του Ταραπακά κι υπέγραψε
συμβόλαιο με τη Γερμανία για το πρώτο και μοναδικό δά
νειο, που δεν έφτασε απ' την Αγγλία σ ' όλο το διάστημα
του περασμένου αιώνα. Στα 1888, ανάγγειλε ότι έπρεπε να
εθνικοποιήσει τις περιοχές του νίτρου και να συγκροτήσει
χιλιανές εταιρίες, αρνήθηκε δε να πουλήσει στους Ά γ γλο υ ς
τα εδάφη που ανήκαν στο Κράτος. Τρία χρόνια αργότερα,
ξεσπούσε ο εμφύλιος πόλεμος. Ο Νορθ και οι υποτακτικοί1. Herman Ramirez Necochea, Balm aceda y ¡a contrarrevolución
de 1891, Σαντιάγο της Χιλής, 1969.
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του χρηματοδότησαν πλουσιοπάροχα τους "επαναστάτες"(ΐ)
και τα βρετανικά πολεμικά πλοία απέκλεισαν την ακτή, ενώ
στο Λονδίνο ο τύπος έβριζε τον Βαλμασέδα αποκαλώνταςτον "χασάπη" και "δικτάτορα του αισχίστου είδους". Ο Βαλ
μασέδα ανατράπηκε κι έπειτα αυτοκτόνησε. Ο Ά γ γ λ ο ς
πρεσβευτής πληροφόρησε το Φόρείν Ό φ φ ις : "Η κοινότητά-μας δεν κρύβει την ικανοποίησή-της μαθαίνοντας την
πτώση του Βαλμασέδα, του οποίου ο θρίαμβος, καθώς πι
στεύεται, θα προκαλούσε σοβαρές ζημιές στα εμπορικά
συμφέροντα της χώρας-μας". Οι εθνικές επενδύσεις αναφο
ρικά με τους δρόμους, τους σιδηρόδρομους, τον εποικισμό
και τα δημόσια έργα κόπηκαν με το μαχαίρι, ενώ οι βρετα
νικές εταιρίες επεξέτειναν την κυριαρχία-τους.
Τις παραμονές του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, τα
δύο τρίτα του εθνικού εισοδήματος στη Χ ιλή προέρχονταν
απ' την εξαγωγή των νιτρικών αλάϊω ν, αλλά η πάμπα του
νίτρου ήταν πιο απέραντη και την εκμεταλλεύονταν όσο πο
τέ άλλοτε οι ξένοι. Η ευμάρεια κάθε άλλο παρά ανέπτυξε
και διαφοροποίησε τη χώρα. Αντίθετα, τόνισε ακόμη περισ
σότερο τα λάθη της δομής-της. Η Χιλή λειτουργούσε ως
παράρτημα της βρετανικής οικονομίας: στον πιο σημαντικό
τροφοδότη λιπάσματος της ευρωπαϊκής αγοράς, αρνιόντουσαν κάθε δυνατή ζωή. Για να ολοκληρωθεί η δυστυχία, ένας
Γερμανός χημικός, από τα βάθη του εργαστηριού-του, κατα1. Το Κοινοβούλιο αντιπολιτευόταν τον πρόεδρο, και κανείς δεν αγνο
ούσε το δέλεαρ των στερλινών με το οποίο προσπαθούσαν να εξαγο
ράσουν αρκετούς από τα μέλη-του. Η διαφθορά των Χιλιανών ήταν,
κατά τη γνώμη των Ά γγλων, "μια συνήθεια της χώρας”. Αυτό ακρι
βώς εδήλωσε, στα 1897, ο συνεταίρος του Νορθ, Ρόμπερτ Χάρβεϋ,
στη διάρκεια της δίκης που του έκαναν ορισμένοι μέτοχοι, καθώς και
στους άλλους διευθυντές της Νιτρέητ Ρέλγουεης Κόμπανυ. Επεξηγώντας την καταβολή των εκατό χιλιάδων στερλινών για δωροδοκία, ο
Χάρβεϋ διαπίστωνε: ”Η δημόσια διοίκηση της Χιλής είναι, όπως το
ξέρετε, πολύ διεφθαρμένη... Δε λέγω ότι είναι αναγκαίο να εξαγορά
σουμε τους δικαστές, αλλά πιστεύω ότι, πολλά μέλη της γερουσίας,
που δεν έχουν παρά ισχνά εισοδήματα, αποκόμισαν κάποιο όφελος α
πό ένα τμήμα των χρημάτων αυτών, με αντάλλαγμα τις ψήφους-των.
Κι αυτό εξυπηρέτησε την υπόθεσή-μας από την άποψη ότι εμπόδισε
την κυβέρνηση από του ν ’ αρνηθεί ν' ακούσει τις διαμαρτυρϊες-μας
και τις διεκδικήσεις-μας...” (Hermán Ramirez Necochea, όπ. π.).
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τρόπωσε τους στρατηγούς που είχαν θριαμβεύσει λίγα χρό
νια πιο πριν στα πεδία των μαχών. Τελειοποίησε τη μέθοδο
Χ όμπερ-Μ πος επιτρέποντας να παράγονται νιτρικό άλατα
στερεοποιώντας το άζωτο του αέρα. Έτσι, το νίτρο παρα
γκωνίστηκε οριστικά, πράγμα που προκάλεσε την εκκωφαντική πτώση της χιλιανής οικονομίας, μια βαθιά πληγή, για
τί η Χιλή ζούσε α π ' το νίτρο και για το νίτρο — κι αυτό
βρισκόταν στα ξένα χέρια.
Μέσα στη φλεγόμενη έρημο του Ταμαρουγκάλ, όπου η
αντηλιά του εδάφους καίει τα μάτια, στάθηκα μάρτυρας της
κατεδάφισης του Ταραπακά. Εκεί όπου υπήρχαν, την εποχή
της ευμάρειας, εκατόν είκοσι επιχειρήσεις νίτρου, δεν απο
μένει πια παρά μια και μοναδική. Μέσα στην πάμπα δεν
υπάρχει μήτε υγρασία, μήτε σκουλήκια: ενώ ra μηχανήματα
ξεπουλιόνταν ως σιδερικά, έδιναν όσο όσο και τα πευκοσάνιδα του Ό ρεγκον α π ' τα κομψά σπίτια, τις λαμαρίνες και
τις τσίγκινες πλάκες. Ξεπούλησαν ακόμη και τα μπουλόνια,
ακόμη και τα άθιχτα καρφιά. Ά ρ χ ισ α ν να ξεπηδούν εργάτες
εξειδικευμένοι στην κατεδάφιση χωριών: ήταν οι μόνοι που
έβρισκαν δουλειά μες σε κείνες τις απέραντες λεηλατημένες
κι εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Είδα με τα μάτια-μου τα ερεί
πια και τους λάκκους, τα χωριουδάκια φαντάσματα, τα πε
θαμένα δρομάκια της Νιτρέητ Ρέηλγουεης, τα βουβά πια τη
λεγραφικά καλώδια, τους σκελετούς των εγκαταστάσεων
του νίτρου που έγιναν ερείπια από την επίθεση του χρόνου,
τους σταυρούς των νεκροταφείων που τους δέρνει ο ψυ
χρός άνεμος της νύχτας, τους ασπρουδερούς λόφους που
είχαν σηκώσει πλάι στα ορυχεία τα κατάλοιπα των εργοστα
σίων. "Το χρήμα έρεε άφθονο κι όλος ο κόσμος πίστευε
πως δε θα τέλειωνε ποτέ", μου αφηγήθηκαν όσοι κατόρθω
σαν να επιζήσουν. Εξιδανικεύουν το παρελθόν, που μοιάζει
με παράδεισο σε σύγκριση με το παρόν, και ανοθυμούνται
με συγκίνηση τις Κυριακές οι οποίες, στα 1889, δεν υπήρ
χαν ακόμη σαν σχόλη για τους εργάτες κι οι οποίες κερδήθηκαν στη συνέχεια χάρη στις δυναμικές εργατικές κινητο
ποιήσεις: "Κάθε Κυριακή, μέσα στην πάμπα του νίτρου, μου
αφηγήθηκε ένας πολύ γέρος άντρας, ήταν για μας μια μέρα
εθνικής γιορτής, μια νέα 18 του Σεπτέμβρη που ξαναρχόταν
κάθε βδομάδα". Το Ικίκ, το μεγαλύτερο λιμάνι του νίτρου,
"το μυθικό λιμάνι", κατά την επίσημη εκδοχή, υπήρξε ένας
(ώρος σφαγής εργατών, μα στο δημοτικό-του θέατρο, του
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οποίου to στυλ θύμιζε Μπελ Επόκ, συνέρεαν οι μεγαλύτε
ροι ευρωπαίοι τραγουδιστές της όπερας, πριν ακόμη φτάσουν στο Σαντιάγο.

ΧΑΛΚΙΝΑ ΔΟΝΤΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
Ο χαλκός δεν άργησε διόλου να πάρει τη θέση του νίτρου
ως πρώτιστο είδος της χιλιανής οικονομίας, ενώ την ίδια
στιγμή η βρετανική ηγεμονία παραχωρούσε το βήμα στην
αυτοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν απ' την
οικονομική κρίση του 1929, οι βορειο-αμερικάνικες επενδύ
σεις στη Χιλή ανέρχονταν ήδη σε τετρακόσια και παραπάνω
εκατομμύρια δολλάρια, που προορίζονταν στο σύνολό-τους
σχεδόν για την εκμετάλλευση και τη μεταφορά του χαλκού.
'Ως την εκλογική νίκη των δυνάμεων της Λαϊκής Ενότητας,
στα 1970, οι κύριες φλέβες του κόκκινου μετάλλου παρέμε
ναν στα χέρια της Ανακόντα Κόππερ Μάινινγκ Κόμπανυ και
της Κέννεκοτ Κόππερ Κόμπανυ, δυο επιχειρήσεις στενά
δεμένες μεταξύ-τους μιας και ανήκαν στο ίδιο παγκόσμιο
κονσόρτσιουμ. Μέσα σε μισό αιώνα, είχαν μεταφέρει η
καθεμιά στην έδρα-της τέσσερα εκατομμύρια δολλάρια
προερχόμενα από τη Χ ιλή, και είχαν αντιστοίχως και
σύμφωνα με τους δικούς-τους αριθμούς, πραγματοποιήσει
μια συνολική επένδυση που δεν ξεπερνούσε τα οχτακόσιες
χιλιάδες δολλάρια. Τα δολλάρια αυτά προέρχονταν, σε
μεγάλο βαθμό, από τους πόρους που απομυζούσαν απ’τη
χώ ρα.( 1) Η αιμορραγία είχε μεγαλώσει με το ρυθμό της
παραγωγής, για να ξεπεράσει τελικά τα εκατό εκατομμύρια
δολλάρια το χρόνο τώρα τελευταία. Οι κύριοι του χαλκού
ήταν και KÙ p içi της Χιλής. Τη Δευτέρα, 21 Δεκέμβρη 1970,
ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, πρόεδρος τότε, απευθύνθηκε σ ’ένα
ένθερμο πλήθος απ'το μπαλκόνι-του στο κυβερνητικό
μέγαρο, για ν'α ναγγείλει ότι υπόγραψε, πριν από λίγο, το
1. Οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις μεταμορφώνουν το χιλιανό μετάλλευμα
στα μακρινά εργοστάσιά-τους. Η Ανακόντα Αμέρικαν Μπράςς, η Ανα
κόντα Κέημπλ καθώς και η Ανακόντα Γουάιρ αντ Κέημπλ συγκαταλέ
γονται ανάμεσα στα βασικότερα χυτήρια μπρούτζου και στα κύριό τέ
ρα συρματοκοπεία του κόσμου. ( José Cademartori, La Economía
Chilena, Σαντιάγο της Χιλής, 1968).
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σχέδιο συνταγματικής μεταρρύθμισης που καθιστούσε
δυνατή την εθνικοποίηση της μεγάλης μεταλλοβιομηχανίας.
Στα 1969, δήλωσε, η Ανακόντα είχε αντλήσει απ'τη Χιλή
κέρδη που ανέρχονταν σε εβδομηνταεννέα εκατομμύρια
δολλάρια, πράγμα που ισοδυναμούσε με το 80 % των
κερδών-της στον υπόλοιπο κόσμο: και όμως, πρόσθεσε, η
Ανακόντα τοποθετεί στη Χιλή λιγότερα από το ένα έκτο
των επενδύσεών-της στο εξωτερικό. Ο φθοροποιός πόλεμος
της δεξιάς, μια προπαγανδιστική εκστρατεία που χαλκεύτη
κε στους κόλπους-της σκοπεύοντας να ενσπείρει την τρομο
κρατία προκειμένου να ματαιωθεί η εθνικοποίηση του
χαλκού και η εφαρμογή των άλλων δομικών μεταρρυθ
μίσεων που είχε αναγγείλει η αριστερά, υπήρξε το ίδιο έ 
ντονη όσο και κατά τις πρόσφατες εκλογές. Οι εφημερίδες α
πεικόνιζαν τεράστια σοβιετικά τανκς να μανουβράρουν
μπροστά στο Ανάκτορο της Μονέδα. Οι τοίχοι του Σαντιά
γο είχαν γεμίσει με γενειοφόρους αντάρτες που έσερναν
στη σφαγή αθώα νέα παιδιά. Σε κάθε σπίτιακουγόταν ένα
κουδούνισμα στην πόρτα και κάποια κυρία εξηγούσε:
"Έ χετε τέσσερα αγόρια; Τα δύο θα σταλούν στη Σοβιε
τική Ένωση και τ'ά λλα δύο στην Κούβα". Ανώφελη από
πειρα. Ο χαλκός "διαπέρασε το πόντσο- του" κι έγινε χιλιανός.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, απ'την πλευρά-τους, με τα πόδια
μπλεγμένα στην παγίδα των πολέμων της νοτιο-ανατολικής
Ασίας, δεν έκρυψαν την επίσημη δυσφορία μπροστά στην ε
ξέλιξη των γεγονότων. Μα η Χ ιλή δε βρίσκεται μες στο βε
ληνεκές μιας εσπευσμένης αποστολής των σ τ ό λ ω ν και, στο
κάτω κάτω, ο Αλιέντε είναι πρόεδρος με όλες τις προϋποθέ
σεις της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας την οποία εκθειά
ζει η χώρα του Βορρά. Ο ιμπεριαλισμός διανύει τα πρώτα
στάδια ενός νέου κρίσιμου κύκλου, τα σημάδια του οποίου
φαίνονται καθαρά στην οικονομία. Η λειτουργία-του ως χω
ροφύλακας του κόσμου γίνεται όλο και πιο ακριβή, όλο και
πιο δύσκολη.
Και ο πόλεμος των τιμών; Η χιλιανή παραγωγή πουλιέται
τώρα σε διαφορετικά σημεία του κόσμου και μπσρεί ν'ανοίξει σημαντικές καινούργιες αγορές στις σοσιαλιστικές χώ 
ρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τα μέσα για να μπλοκάρουν, σε παγκόσμια κλίμακα, τις πωλήσεις χαλκού τις
οποίες οι Χ ιλιανοί είναι διατεθειμένοι ν'ανακτήσουν. Η κα
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τάσταση της κουβανέζικης ζάχαρης, πριν από δώδεκα χρό
νια, ήταν πολύ διαφορετική: προορισμένη εξ'ολοκλήρου για
τη βορειο-αμερικάνικη αγορά, εξαρτιόταν ολοκληρωτικά
απ'τις τιμές που καθόριζαν οι ΗΠΑ. Μετά τη νίκη του Εντουάρντο Φρέι στις εκλογές του 1964, η χρηματιστική τι
μή του χαλκού ανέβηκε αμέσως με μια εμφανή ανακούφιση.
Ό ταν ο Αλιέντε κέρδισε τις εκλογές του 1970, οι τιμές, σε
πτώση ήδη, εξακοντίστηκαν ακόμα υψηλότερα. Μα ο χαλ
κός, που υπόκειται συνήθως σε πολύ αισθητές διακυμάνσεις
είχε φτάσει σε πολύ υψηλές κυκλοφορίες τα τελευταία
χρόνια και, μιας κι η ζήτηση ήταν ανώτερη της προσφοράς,
η σπάνις εμπόδισε τη στάθμη να πέσει πολύ χαμηλά. Το α
λουμίνιο είχε αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το χαλκό ως
ηλεκτραγωγός,μα τον χρειάζεται για τα κράματά-του, και
δεν έχουν βρεθεί φθηνότερα ή περισσότερο αποτελεσματι
κά υποκατάστατα στη χαλυβουργία ή τη χημεία. Από την
άλλη, το κόκκινο μέταλλο παραμένει η βασική πρώτη ύλη
για τις κατασκευές εκρηκτικών, ορείχαλκου και ηλεκτρικού
καλωδίου. ( 1)
Σ'ο λόκληρη την έκταση της κορδιλλιέρας, η Χιλή διαθέ
τει τα σημαντικότερα αποθέματα χαλκού στον κόσμο. Ο χιλιανός χαλκός παρουσιάζεται κατά κανόνα συνδεδεμένος με
άλλα μέταλλα όπως το χρυσάφι, το ασήμι ή το μολυβδαίνιο,
πράγμα που αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που προτρέ
πει στην εκμετάλλευσή-του. Κι ακόμα, οι χιλιανοί εργάτες
αντιπροσωπεύουν για τις επιχειρήσεις μια πάμφθηνη εργατι
κή δύναμη: με τις χαμηλότερες τιμές της Χιλής, η Ανακόντα
και η Κέννεκοτ αντισταθμίζουν ανετότατα τις ανυψωμένες
τιμές των ΗΠΑ. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο χιλιανός χαλκός
προσφέρει, μέσω του καναλιού των "δαπανών του εξωτερι
κού", παραπάνω από δέκα εκατομμύρια δολλάρια για τη
συντήρηση των γραφείων της Νέας Υόρκης. Στα 1964, ο
μέσος μισθός στα μεταλλεία της Χιλής, μόλις και έφθανε το
ένα όγδοο του βασικού μισθού στα διυλιστήρια της Κέννε
κοτ στη Νέα Υόρκη, σε ίσης στάθμης π α ρ α γ ω γ ή ν Αντίθε
τα, οι συνθήκες ζωής δεν ήταν, κι ούτε είναι, ίδιες. Κατά κα
ι . /t./. Grant-Suttie, “Sucedáneos del cobre,, , στο F inanzas y De
sarrollo, επιθεώρηση του FMI, Ουάσινγκτον, Ιούνιος 1969.
2. Mario Vera και Elmo Catalan, La en crucijada del cobre, Σαντι
άγο της Χιλής, 1965.
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νόνα, οι χιλιανοί μεταλλωρύχοι ζουν μέσα σε στενά και βρώ
μικα χωρίσματα, αποκομμένοι α π ’ τις οικογένειές-τους που
κατοικούν στις άθλιες παράγκες των προαστίων και, απο
κομμένοι, βέβαια, απ' το ξένο προσωπικό το οποίο, στα με
γάλα μεταλλεία, κατοικεί μέσα σ ' ένα ειδικά προορισμένο
γ ι' αυτούς τομέα, μικροσκοπικό Κράτος μέσα στο Κράτος,
όπου δε μιλούν παρά μόνον αγγλικά και όπου, μάλιστα, εκδίδονται κι εφημερίδες για αποκλειστική-τους χρήση. Από
το 1945, η παραγωγή του χαλκού αυξήθηκε κατά 50%, αλ
λά μειώθηκε κατά το ένα τρίτο ο αριθμός των απασχολού
μενων στα μεταλλεία εργατών.
Η εθνικοποίηση έβαλε τέρμα σε μιαν ανυπόφορη κατά
σταση για τη χώρα και θ ' αποτρέψει να επαναληφθεί και
με το χαλκό η εμπειρία της διαρπαγής και του απόλυτου χά
ους όπου βρέθηκε η Χιλή με την περίπτωση του νίτρου. Οι
φόροι που καταβάλλουν στο Κράτος οι εταιρείες δεν αντι
σταθμίζουν κατά κανένα τρόπο την αθεράπευτη εξάντληση
των μεταλλευτικών πόρων τους οποίους έδωσε, μα δεν ανα
νεώνει, η φύση. Επιπλέον, τα συναλλαγματικά εισοδήματα
μειώθηκαν, αναλογικά, από τότε που, στα 1955, καθιερώθη
κε το σύστημα της μειωμένης διατίμησης σύμφωνα με την
αύξηση της παραγωγής, κι από τη "χιλιανοποίηση" του χαλ
κού που αποφάσισε η κυβέρνηση του Εντουάρντο Φρέι. Στα
1965, ο Φρέι έκανε το Κράτος συνεταίρο της Κέννεκοτ και
επέτρεψε στις εταιρίες να τριπλασιάσουν τα κέρδη-τους χά
ρη σ' ένα ευνοϊκότατο φορολογικό σύστημα. Μέσα σ ' αυτό
το νέο καθεστώς, οι φόροι βασίστηκαν σε μια μέση τιμή εικοσιεννέα σεντς τη λίβρα, ενώ φυσιολογικά έφτανε, χάρη
στη σημαντική παγκόσμια ζήτηση, τα εβδομήντα σεντς. Η
Χιλή έχασε, ευνοώντας την πλασματική και όχι την πραγμα
τική τιμή, μια σημαντική σε δολλάρια είσπραξη, όπως ανα
γνώρισε κι ο Ραντομίρο Τ όμικ, ο υποψήφιος που όρισε η
Χριστιανοδημοκρατία για να διαδεχθεί τον Φρέι. Στα 1969,
η κυβέρνηση Φρέι υπέγραψε μια συμφωνία με την Ανακόντα προκειμένου να της αγοράσει το 51% των μετοχών σε
εξάμηνες καταβολές, με όρους τέτοιους που δημιούργησαν
ένα νέο πολιτικό σκάνδαλο κι έδωσαν ισχυρή ώθηση στη
διόγκωση των δυνάμεων της αριστερός. Σύμφωνα με την
εκδοχή που δημοσίεψε ο τύπος, ο πρόεδρος της Ανακόντα
είχε δηλώσει προηγουμένως στον πρόεδρο της Χιλής: "Εξοχώτατε, οι κεφαλαιούχοι δε διατηρούν τα αγαθά για λό

227

γους συναισθηματικούς, μα οικονομικούς. Μια οικογένεια
φυλάγει πολλές φορές ένα ντουλάπι επειδή αυτό ανήκε σε
κάποιον πρόγονο. Οι επιχειρήσεις, όμως, δεν έχουν προγό
νους. Η Ανακόντα μπορεί να πουλά ό,τι διαθέτει. Αυτό εξαρτάται μόνο και μόνο από τις προσφορές που της κά
νουν".
Το εθνικιστικό κύμα φουσκώνει α π ’ όλες τις μεριές και
δεν μπορεί ούτε η ευθυμία να το αναχαιτίσει. Το μικρότερο
κακό της "διαπραγματευμένης εθνικοποίησης" δεν κράτησε
πολύ. Η δομή της παγκόσμιας αγοράς του χαλκού διαλύε
ται επικίνδυνα και οι τέσσερις βασικές παραγωγικές χώρες
-Χ ιλ ή , Ζάμπια, Κογκό και Περού— συσπειρώνονται εδώ και
λίγον καιρό προκειμένου να εφαρμόσουν μια κοινή πολιτική
προάσπισης των τιμών. Στα τέλη του 1969, η περουβιανή
θυγατρική της Αμέρικαν Σμέλτινγκ και Ριφάινινγκ Κόμπανυ
δεχόταν να υπογράψει ένα συμβόλαιο που της επέτρεπε να
διατηρήσει το πλουσιότατο μεταλλείο της Κουαχόνε, που
της είχε παραχωρηθεί από πολύ παλιά. Οι όροι, όμως, αυ
τού του συμβολαίου, παρά τις "κάποιες συνηθισμένες" ρή
τρες, αντανακλούσαν κατά κάποιο τρόπο την αδυναμία και
την απόγνωση του τράστ μπροστά σε μια παγκόσμια κατά
σταση δυσμενή όσο ποτέ άλλοτε για τα συμφέροντά-του.
Μέσα σε φυσιολογικές συνθήκες, η Αμέρικαν Σμέλτινγκ δε
θα είχε δεχθεί την κατάργηση πολλών προνομίων που μετα
μόρφωναν κάθε ξένο μεταλλείο σε πανίσχυρο περιχαρακω
μένο χώρο, αδιάφορο για τις εξελικτικές ανάγκες του Πε
ρού. Με τη νέα διατύπωση του κειμένου, που επέβαλε ο
διογκούμενος εθνικισμός, η επιχείρηση έσπευσε να εκφράσει τη βαθιά ικανοποίησή-της στο θέμα των όρων της συμ
φωνίας. Παρά τις βαθιές διαφωνίες στην ερμηνεία του κει
μένου, η κυβέρνηση βεβαιώνει ότι το μονοπώλιο του Κρά
τους στην εμπορευματοποίηση των μεταλλευμάτων, που
πρόσφατα επιβλήθηκε, περιλαμβάνει και το χαλκό της
Κουαχόνε. Επιπλέον, το Κράτος διατηρεί το δικαίωμα να
μεταχειριστεί το χαλκό όταν κατασκευαστούν τα μελλοντι
κά εργοστάσιά-του, που θα έχουν προτεραιότητα στην
άντληση του ακατέργαστου μετάλλου. Η επιχείρηση είναι
υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί περουβιανούς τεχνικούς και
να μοιράζεται με το Κράτος τις τεχνολογικές καινοτομίεςτης, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται να πραγματοποιήσει ένα
εκμεταλλευτικό σχέδιο που καθορίζει σαφείς προθεσμίες
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για τις επενδύσεις και την παραγο'γή. Η Ανακόντα και η
Σμέλτινγκ, επειδή δε σεβάστηκαν τους όρους που επέβαλαν
οι νέοι μεταλλευτικοί νόμοι, έχασαν ήδη τα κοιτάσματάτους του Σέρρο Βέρντε και του Μιτσικιλέν, δυο απέραντες
αποθεματικές εκτάσεις που μένουν ανεκμετάλλευτες εδώ
και μισόν αιώνα.

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ
Εδώ κι έναν αιώνα πάνω κάτω, ένας άνθρωπος, μισοπε
θαμένος απ' την πείνα, έδινε τη μάχη-του με τα βράχια στις
έρημες περιοχές του βολιβιανού οροπέδιου. Μια μέρα, έφτι
αξε ένα φουρνέλο και του έβαλε φωτιά. Το φουρνέλο έσκα
σε. Ό ταν πλησίασε για να μαζέψει τα πέτρινα κομμάτια που
πετάχτηκαν α π' την έκρηξη, έμεινε εμβρόντητος και γοη
τευμένος. Στα χέρια-του κρατούσε αστραφτερά κομμάτια
της πλουσιότερης στον κόσμο φλέβαςκασσίτερου.Την άλλη
μέρα, ξημερώνοντας, σέλωσε τ' άλογό-του και πήγε στη
Χουανούνι. Η ανάλυση των δειγμάτων επιβεβαίωσε την αξία
της ανακάλυψης.Ο κασσίτερος μπορούσε να περασει κατευ
θείαν α π ' το μεταλλείο στο λιμένα αποστολής χωρίς να
χρειάζεται να υποστεί την παραμικρή επεξεργασία. Ο άν
θρωπος αυτός έγινε ο βασιλιάς του κασσίτερου και, όταν πέθανε, η επιθεώρηση F ortu n e βεβαίωσε πως ήταν ένας απ'
τους δέκα σπουδαιότερους εκατομμυριούχους του πλανήτημας. Ονομαζόταν Σιμόν Πατίνιο. Επί χρόνια ολόκληρα, από
τις έδρες-του στην Ευρώπη, ανέβαζε και κατέβαζε τους προ
έδρους και τους υπουργούς της Βολιβίας, σχεδίασε την πεί
να των εργατών-του και οργάνωσε τις σφαγές, διεύρυνε και
μεγάλωσε τα πλούτη-του: η Βολιβία υπήρχε γ ι’ αυτόν, ήταν
στην υπηρεσία-του.
Την επαύριο των ηρωικών επαναστατικών ημερών του
Απρίλη 1952, η Βολιβία εθνικοποίησε τον κασσίτερο. Εκεί
να, όμως, τα μεταλλεία, μεγάλης κάποτε αξίας, είχαν φ τω 
χύνει πολύ. Πάνω στο λόφ ο Χουάν ντελ Βάλλε, όπου ο
Πατίνιο είχε ανακαλύψει το μυθώδες κοίτασμά-του, η ποι
ότη τα του κασσίτερου είχε κιόλας πέσει σημαντικά. Σήμερα,
οι εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες τόννοι βράχου που βγαίνουν
κάθε μήνα απ' το μεταλλείο, δεν αποδίδουν παρά μόνον τε-
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τρακόσιους τόννους μετάλλου. Οι ανασκαμμένες περιοχές
αντιπροσωπεύουν μιαν απόσταση δυο φορές μεγαλύτερη
απ' αυτήν που χωρίζει το μεταλλείο απ' τη Λα Πας: ο λό
φος είναι μια μυρμηγκοφωλιά, κούφια από μέσα από πλή
θος γαλαρίες, περάσματα, σήραγγες και καμινάδες. Κοντεύ
ει να φτάσει στο σημείο να γίνει ένα άδειο κοχύλι. Το ύψοςτου χαμηλώνει κάθε χρόνο, κι η συνεχής εξόρρυξη κατατρώγει σιγά σιγά την κορυφή-του: από μακριά, φαντάζει
σαν ένα σάπιο δόντι.
Ο Αντήνορας Πατίνιο όχι μόνον έλαβε μια σημαντική απο
ζημίωση για τα μεταλλεία που είχε εξαντλήσει σχεδόν ο πατέρας-του, αλλά συνέχισε να καθορίζει τη μοίρα του απαλλοτριωμένουκασσίτερου. Μέσα στα ευρωπαϊκά παλάτια-του,
διατηρούσε το χαμόγελό-του. "Ο μίστερ Πατίνιο είναι ο
αξιαγάπητος βασιλιάς του βολιβιανού κασσίτερου" εξακο
λουθούσαν ν ' αναγράφουν οι κοσμικές στήλες πολύν καιρό
μετά απ' την εθνικοποίηση, (ΐ) Γιατί η εθνικοποίηση, θεμε1. Η εφημερίδα Νιοϋ Γιόρκ Τάιμς της 13ης Αυγούστου 1969 αυτά τα
λόγια χρησιμοποιούσε περιγράφοντας με έκσταση τις διακοπές τον
δούκα και της δούκισσας του Ουίνδσορ στο μεγαλοπρεπές ανάκτορο
του XVlov αιώνα που διαθέτει ο Πατίνιο στα περίχωρα της Αισσαβόνας. "Επιθυμούμε να χαρίσουμε στο υπηρετικό προσωπικό λίγη ηρε
μία και γαλήνη,” εξομολογιόταν η κυρία του σπιτιού, εξηγώντας στην
Σαρλότ Κέρτις το πρόγραμμα της μέρας-της.
Μετά απ' αυτό, έρχονται οι διακοπές στην Ελβετία: στο Σαιν Μόριτς, οι φωτογράφοι σπεύδουν γύρω απ' τους κόμητες και τους καλ
λιτέχνες του συρμού. Τα περιοδικά τους εμφανίζουν με πολλά τραλα
λά. Μια εκατομμυριούχος 55 ετών έχασε πριν από λίγο το δεύτερο
σύζυγό-της, αντιπρόεδρο της Φορντ, και χαμογελά μπροστά στα
φλας των φωτογραφίαν: αναγγέλλει ότι ξαναπαντρεύεται μ’ ένα νεα
νίσκο ο οποίος της πιάνει το χέρι και ρίχνει τρομαγμένες ματιές. Πλάιτσυς, ένα άλλο ζευγάρι της υψηλής κοινωνίας. Αυτός είν' ένας κοντα
κιανός άνθρωπος, με χαρακτηριστικά ινδιάνου: παχιά φρύδια, σκληρό
βλέμμα, μύτη πλακουτσή, προτεταμένα μήλα. Ο Αντήνορας Πατίνιο έ
χει διατηρήσει τα βολιβιανά φερσΐματά-του. Σε κάποιο άλλο περιοδι
κό, ο Αντήνορας εμφανίζεται μασκαρεμένος σε πρίγκιπα της ανατο
λής, ανάμεσα σε αληθινές πριγκίπισσες που συγκεντρώθηκαν στο α
νάκτορο του βαρώνου Αλέξη ντε Ρεντέ: η πριγκίπισσα Μάργαρίτα της
Δανίας, ο πρίγκιπας Ερρίκος, η Μαρία-Πια της Σαβοΐας και ο ξάδερφός-της πρίγκιπας Μισέλ ντε Μπουρμπόν-Πάρμ, ο πρίγκιπας Λόμπκοβιτς και άλλοι εργαζόμενοι.
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λιώδης κατάκτηση της επανάστασης του 1952, δεν είχε δια
φοροποιήσει το ρόλο της Βολιβίας στην παγκόσμια κατα
νομή της εργασίας. Η Βολιβία εξακολούθησε να εξάγει το
ακατέργαστο μετάλλευμά-της, κι ολόκληρη σχεδόν η ποσό
τητα του κασσίτερου κατεργαζόταν μέσα στους κλιβάνους
της επιχείρησης Ου'ιλλιαμς, Χάρβεϋ και Σία, του Λίβερπουλ
που ανήκει στον Πατίνιο. Τούτη η κακότυχη εμπειρία απο
δείχνει πως η εθνικοποίηση οποιοσδήποτε πρώτης ύλης δεν
είναι αρκετή. Μια χώρα μπορεί να παραμείνει καταδικασμέ
νη στην ανέχεια, ακόμη κι αφού ανακτήσει το υπέδαφός-της.
Η Βολιβία, σ ' όλο το διάστημα της ιστορίας-της, παρήγαγε
ακατέργαστα μεταλλεύματα και ραφιναρισμένους λόγους.
Η ρητορική κι η εξαθλίωση αφθονούν στη Βολιβία. Από
παλιά, επιτηδευμένοι συγγραφείς και γιατροί με ρεντιγκότα
είχαν αφιερώσει τη ζωή-τους να βγάλουν τους ένοχους λευ
κές περιστερές. Τα μισά παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο.
Από το 1971, έπειτα από μιαν ατέλειωτη ιστορία από προδο
σίες, σαμποτάζ, μηχανορραφίες και αίμα χυμένο, (ΐ) η Βολι1. Ο στρατηγός Αλφρέδο Οβάντο, αναγγέλλοντας, τον Ιούνιο του
1966, πως είχε έρθει σε συμφωνία με τη γερμανική εταιρία Κλόχνερ
για την εγκατάσταση εθνικών κλιβάνων, δήλωσε ότι "αυτά τα φτωχά
μεταλλεία που δεν είχαν ώς τώρα χρησιμεύσει παρά μόνο σαν σπηλιές
μες στα πλεμόνια των αδελφών-μας μεταλλωρύχων”,θα γνώριζαν μια
νέα μοίρα. Οι άνθρωποι αυτοί που δίνουν τη ζωή-τους για το μετάλ
λευμα, έγραφε ο Σέργιο Αλμάρας, ”δεν τό 'χουνε δικό<ους. Δεν
τό 'χάνε δικό^τους ποτέ, ούτε πριν, ούτε μετά το 1952Χιατιοκασσίτε
ρος δεν έχει αξία όσο δεν έχει πάρει τη λαμπερή όψη ενός ράβδου. Το
μετάλλευμα, σκόνη βαριά με χωμάτινη όψη, δε χρησιμεύει σε τίποτε
πριν καταβροχθιστεί από τον καταπιώνα ενός κλιβάνου”. (El poder y
Ia caída. El estaño en la historia de Bolivia, Λα Πας, 1967).
Ο Αλμάρας αφηγήθηκε την ιστορία ενός βιομήχανου, του Μαριάνο Περό, που επιδόθηκε σ’ ένα μοναχικό πόλεμο, που κράτησε πάνω
από τριάντα χρόνια, για να λιώνει στο Ορούρο κι όχι στο Λίβερπουλ ο
βολιβιανόςκασσίτερος. Στα 1946, λίγο μετά απ’ την πτώση του εθνικιστή προέδρου Γκουαλμπέρτο Βιλλαρόελ, ο Περό μπήκε στο Παλάτσιο Κουεμάδο. Ερχόταν να πάρει πίσω τις δυοράβδουςαπόκασσίτε ρο. Ήταν τα δύο πρώτα κομμάτια παραγωγής του χυτηρίου-του στο
Ορούρο, και δεν υπήρχε κανένας λόγος πια να συνεχίσονν τα δύο αυ
τά σύμβολα, που ενσάρκωναν το έθνος, να στολίζουν το προεδρικό
γραφείο. Ο Βιλλαρόελ είχε κρεμαστεί σ* ένα φανοστάτη της Πλάτσα
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βία αποκτά επιτέλους το εθνικό-της χυτήριο, που βρίσκεται
στο Ορούρο. Η χώρα αυτή, που δεν είχε μπορέσει ώς τότε
να παραγάγει τις δικές-της ράβδους, αρκείται -α ν τ ίθ ε τ α στην πολυτέλεια, να αριθμεί οκτώ σχολές νομικής που κα
τασκευάζουν βρυκόλακες σε βιομηχανικές ποσότητες, οι
οποίοι πίνουν το αίμα των ινδιάνων.
Λένε ότι εδώ κι έναν αιώνα, ο δικτάτορας Μαριάνο Μελγαρέχο υποχρέωσε τον πρεσβευτή της Αγγλίας, να πιει ένα
ολόκληρο βαρέλι γεμάτο σοκολάτα για να τον τιμωρήσει
που αρνήθηκε περιφρονητικά ένα ποτήρι τ σ ίκ α . Ο πρε
σβευτής, με τη ράχη ανάποδα πάνω σ ' ένα γαϊδούρι, έκανε
πάρέλαση στον κεντρικό δρόμο της Λα Πας. Μετά απ' αυ
τό, τόνε ξαπόστειλαν στο Λονδίνο. Και λένε πως η βασίλισ
σα Βικτορία, έξω φρενών, ζήτησε και της έφεραν ένα χάρτη
της Νότιας Αμερικής, χάραξε με κιμωλία ένα σταυρό πάνω
στη Βολιβία και δήλωσε: "Η Βολιβία δεν υπάρχει". Για τον
κόσμο, πράγματι, η Βολιβία δεν υπήρχε και δεν υπήρξε πια
στη συνέχεια: η λεηλασία στα μεταλλεία-της αργύρου κι έ
πειτα στον κασσίτερό-της δεν ήταν τίποτ' άλλο παρά η ά 
σκηση ενός φυσικού δικαιώματος των πλούσιω ν χωρών.
Τέλος πάντων, το τσίγκινο κουτί
συμβολίζει τις Ηνωμέ
νες Πολιτείες όσο και το έμβλημα του αετού ή η τούρτα από
μήλα. Μα το τσίγκινο κουτί
δεν είναι μόνο ένα λαϊκό
σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών: είναι και το αγνοημένο
σύμβολο της πνευμοκονίασης μέσα στα μεταλλεία του
Σίγλο XX ή του Χουανούνι: οι βολιβιανοί εργάτες πεθαί
νουν, με τα πνευμόνια σαπισμένα, για να μπορεί ο κόσμος να
επωφελείται από ένα φτηνό κασσίτερο. Ο τσίγκος περιέχει
κασσίτερο, και ο κασσίτερος δεν έχει καμιά αξία: μια φ ού
χτα άνθρωποι καθορίζουν την παγκόσμια κυκλοφορία-του.
Τί σημαίνει τάχα για τους καταναλωτές των αποθεμάτων ή
για τους χειριστές του Ταμιευτήριου η οδυνηρή ζωή του με
ταλλωρύχου στη Βολιβία; Οι βορειο-αμερικάνοι αγοράζουν
το μεγαλύτερο μέρος του κασσίτερου πάνω στον πλανήτη:
για να φρενάρουν τις τιμές, απειλούν κατά καιρούς να ρί
ξουν στην αγορά τα τεράστια μεταλλευτικά αποθέματα που
αγοράζονται κάτω α π' την τιμή κόστους στο όνομα της "δηΜουρίλλο και η ρόσκα, η βολιβιανή ολιγαρχία, είχε ανακτήσει την ε
ξουσία. Ο Μαριάνο Περό μάζεψε τα δυο κομμάτια και τα πήρε μαζίτου. Πάνω-τους υπήρχαν κηλίδες με ξεραμένο κιόλας αίμα.
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μοκρατικής συνεισφοράς", επί σειρά ετών από το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τα ντρκουμέντα του
F.A.O .. ο μέσος Αμερικανός πολίτης καταναλώνει πέντε
φορές περισσότερο κρέας και γάλα και είκοσι φορές περισ
σότερα αυγά από τον κάτοικο της Βολιβίας. Και οι μισθοί
των μεταλλωρύχων είναι πολύ πιο κάτω από το μέσο εθνικό
εισόδημα, που ανήκει ωστόσο στα χαμηλότερα του κόσμου.
Στο νεκροταφείο του Καταβί, όπου οι τυφλοί προσεύχονται
για τους νεκρούς με μια πεντάρα, είναι θλιβερό ν ’ ανακαλύ
πτεις ανάμεσα στις μαυρισμένες ταφικές πέτρες των μεγά
λων μιαν απίστευτη ποσότητα λευκών σταυρών πάνω σε
μικροσκοπικούς τάφους. Το ένα παιδί στα δύο, που γεν
νιέται στα μεταλλεία πεθαίνει λίγο α φ ' ότου ανοίξει τα μάτια-του. Ό π ο ιο επιζεί θα γίνει σίγουρα κι αυτό μεταλλωρύ
χος όταν μεγαλώσει. Και, προτού φτάσει στα τριανταπέντε,
δε θάχει πια πλεμόνια.
Το νεκροταφείο τρίζει. Κάτω α π' τους τάφους, έχουν α
νοίξει ατέλειωτες σήραγγες, στοές με στενή είσοδο όπου οι
άντρες που τρυπώνουν σαν λαγοί, ψάχνοντας για μετάλλευ
μα, μόλις που μπορούν να στέκονται όρθιοι. Καινούργια
στρώματα κασσίτερου σωρεύονται με τα χρόνια μέσα στα
χώματα. Τόννοι υπολειμμάτων ξεχειλίζουν για να σχηματί
σουν τεράστιες γκρίζες μάζες μεταβάλλοντας έτσι το τοπίο
σε τόπο εφιαλτικό. Όποτε η βροχή αρχίζει να πέφτει με
άγρια μανία απ' τα γειτονικά σύννεφα, βλέπει κανείς τους
άνεργους να σκύβουν σ ' όλο το μήκος των χωματόδρομων
της Λαλάγκα, όπου οι άντρες μεθοκοπάνε μέσα στις τσ ικερ ία ς : σκύβουν, λοιπόν, και μαζεύουν τα ψυχία του κασσί
τερου που παρασύρει μαζί-της η βροχή. Εδώ, ο κασσίτερος
ε'ιν' ένας πανταχού παρών θεός από λευκοσίδερο που
βασιλεύει πάνω σ ' ανθρώπους και σε πράγματα.
Ο κασσίτερος δε βρίσκεται μονάχα μέσα στα σπλάχνα του
λόφου του γερο-Πατίνιο. Η μαύρη λάμψη-του τον αποκαλύ
πτει ώς και μέσα στους τοίχους από πλίθες στα καλύβια των
μεταλλωρύχων. Κασσίτερος υπάρχει και μέσα στην κιτρινω
πή λάσπη που παρασύρει η σκουριά του μεταλλείου, καθώς
και στα μολυσμένα νερά που κυλούν α π ’ το βουνό. Υπάρχει
παντού: μέσα στο χώμα και στα βράχια, στην επιφάνεια και
κάτω απ’ το έδαφος, μέσα στην άμμο κι ανάμεσα στις πέ
τρες του βυθού του ρίο Σέκο. Πάνω σ ’ εκείνα τα άγονα χώ 
ματα, πού ’ναι σπαρμένα με χαλίκια, σε ύψος τεσσάρων πε
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ρίπου χιλιάδων μέτρων, όπου κανένα βοσκοτόπι δεν προκό
βει κι όπου τα πάντα, ακόμα και τα πρόσωπα, έχουν το σκο
τεινό χρώμα του κασσίτερου, οι άντρες υπομένουν στωικά
την αναγκαστική νηστεία-τσυς και δε γνωρίζουν τη χαρά
της ζωής. Ζουν μέσα σε στρατόπεδα, στοιβαγμένοι μες σε
παράγκες μ ' ένα μόνο δωμάτιο και με χώμα στο πάτωμα. Α 
πό τις χαραμάδες περνά συριχτός ο άνεμος.Μια πανεπιστη
μιακή αναφορά για το μεταλλείο του Κ ολκιρί αποκαλύπτει
ότι, σε δέκα αγόρια που ρωτήθηκαν, τα έξι κοιμούνται στο
ίδιο κρεβάτι με τις αδελφές-τους, και, επιπλέον, "πολλοί γο
νείς νιώθουν ενοχλημένοι όταν τους κοιτάζουν τα παιδιάτους την ώρα που κάνουν έρωτα". Δεν υπάρχουν αποχωρη
τήρια. Οι απόπατοι είναι μικρά δημόσια ανοιχτά υπόστεγα
γεμάτα ακαθαρσίες και μύγες. Προτιμούν όμως τα ceniza / « .σ τ η ν ανοιχτή ύπαιθρο, όπου, παρά τους σωρούς από
ακαθαρσίες και βρωμιές, παρά το ότι κυλιούνται γουρού
νια, ο αέρας κυκλοφορεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το νερό:
πρέπει να περιμένεις τη στιγμή που θά 'ρθει, να βιαστείς, να
κάνεις ουρά στη δημόσια βρύση και να το πάρεις μαζί-σου
μέσα oc μπιτόνια από βενζίνη ή σταμνιά. Η τροφή είναι λίγη
και άσχημη. Αποτελείται από πατάτες, από φιδέ, ρύζι, αλεύ
ρι, αλεσμένο καλαμπόκι και μερικές φορές από κρέας σκλη
ρό.
Βρισκόμασταν στο βαθύτερο σημείο του λόφου Χουάν
ντελ Βάλλο. Το διαπεραστικό σφύριγμα της σειρήνας, που
καλούσε τους εργάτες της πρώτης ομάδας, είχε αντηχήσει
μες στην κατασκήνωση πριν από μερικές ώρες. Από στοά σε
στοά, περάσαμε α π ' την τροπική ζέστη στο πολικό ψύχος,
κι έπειτα πάλι στη ζέστη, εγκλωβισμένοι ώρες ολόκληρες
μέσα σε μια δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα. Αναπνέοντας ε
κείνο το βαρύ αέρα — υγρασία, αέριο, σκόνη, καπνός— μπο
ρούσαμε να καταλάβουμε γιατί οι μεταλλωρύχοι χάνουν μέ
σα σε λίγα χρόνια την αίσθηση της οσμής και της γεύσης.
Ό λ ο ι μασούσαν, δουλεύοντας, φύ λλα κόκας μαζί με στά
χτη, κι αυτό ανήκει στην επιχείρηση της εκμηδένισης, γιατί
η κόκα, όπως ξέρουμε, αποκοιμίζει την πείνα και, κρύβο
ντας την κούραση, ξεχαρβαλώνει το σήμα κινδύνου που δια
θέτει ο οργανισμός για να διατηρείται στη ζωή. Το χειρότε
ρο, όμως, ήταν η σκόνη. Οι προστατευτικές κάσκες αχτιδοβολούσαν δέσμες φωτός που στροβιλίζονταν μέσα στο
μαύρο σπήλαιο και σ ' άφηναν να βλέπεις στο πέρασμα
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ολάκερα παραπετάσματα από παχιά άσπρη σκόνη: την αδυ
σώπητη σκόνη του υποξείδιου του πυριτίου. Η θανάσιμη
ανάσα της γης σε τυλίγει σιγά σιγά. Σε λίγο διάστημα εμφα
νίζονται τα πρώτα συμπτώματα και, δέκα χρόνια μετά, βρί
σκεσαι στον τάφο. Στο εσωτερικό του μεταλλείου, χρησιμο
ποιούν σουηδικές διατρητικές μηχανές τελευταίου τύπου,
μα τα συστήματα εξαερισμού και οι συνθήκες δουλειάς δε
βελτιώθηκαν με τον καιρό. Έ ξω α π ’ το μεταλλείο, οι
ανεξάρτητοι εργάτες χρησιμοποιούν ένα παλούκι και βαριά
σφυριά δώδεκα λιβρών για να χτυπούν το βράχο, ακριβώς
όπως πριν από εκατό χρόνια, καθώς και κοσκινήστρες και
κρησάρες για να καθαρίζουν το μετάλλευμα. Δεν κερδίζουν
παρά λίγα μόνο σένταβος και δουλεύουν όπως αυτοί της γα
λαρίας. Πολλοί, μολαταύτα, επωφελούνται απ' το πλεονέ
κτημα του ανοιχτού αέρα. Αντίθετα, στο εσωτερικό του με
ταλλείου, οι εργάτες είναι φυλακισμένοι που καταδικάστη
καν αμετάκλητα στο δΓ ασφυξίας θάνατο.
Ο σαματάς των τρυπανιών είχε σταματήσει και οι εργάτες
έκαναν μια διακοπή περιμένοντας την έκρηξη είκοσι και πα
ραπάνω φουρνέλων. Το μεταλλείο σκορπά και μ ' αυτό τον
τρόπο το θάνατο: συμβαίνει να κάνει λάθος κανείς στην κα
ταμέτρηση των εκρήξεων ή, ακόμη, το κορδονέτο να κάνει
περισσότερη ώρα να καεί α π' όσο υπολογίζουν. 'Α λλοτε,
πάλι, τρως κατακέφαλα ένα to jo , δηλαδή ένα κομμάτι που
ξεκολλά από 'να μαλακό βράχο.Ό ποτε βέβαια, δε σ ' αφα
νίζει η κόλαση των πολυβόλων: η νύχτα του Αη-Γιαννιού,
στα 1967, υπήρξε η τελευταία σοδειά από μιαν αλυσίδα
σφαγών. Ξημερώματα, οι στρατιώτες πήραν θέση πάνω
στους λόφους, με τό 'να γόνατο στη γη, και εξαπέλυσαν
καταιγίδα σφαιρών πάνω στις κατασκηνώσεις που φ ω τί
ζονταν α π' τις φωτιές της γιορτής, (ΐ) Ωστόσο, ο αργός και
1. ’"Οποτε κάθουμαι, είμαι σα μεθυσμένος. Βλέπω τους ανθρώπους δι
πλούς και τριπλούς. Δεν μπορώ να φάω μονάχος. Ναι, είμ' ένα χουάχο υ α , ένα μωρό”. Ο Σατουρνίνο Καντάρι, ένας γέρος χτίοτης στην
κατασκήνωση του μεταλλείου Σίγλο XX, είναι ξαπλωμένος παραπάνω
από τρία χρόνια πάνω σ' ένα κρεβάτι νοσοκομείου, στο Καταβί. Είν' έ
νας από τα θύματα της σφαγής του Άη-Γιαννιού, στα 1967. Δεν είχε
καν διασκεδάσει Επειδή είχε δουλέψει το Σάββατο 24, είχε πληροιθεί
τριπλά. Έτσι, αντίθετα απ' όλους τους άλλους, είχε αποφασίσει να
μην πνιγεί στο παραλήρημα της τσ ίκα, να μην ξεφαντώσει. Είχε ξα-
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βουβός θάνατος είναι η ειδικότητα του μεταλλείου. Το αίμα
που φτύνει το θύμα, οι παροξυσμοί βήχα, μια αίσθηση ασή
κωτου φορτίου πάνω στους ώμους και μια έντονη πίεση στο
στήθος αποτελούν τα αγγελτήρια σημάδια-τοϋ. Την ιατρική
ανάλυση διαδέχονται οι ατέλειωτοι γραφειοκρατικοί
πονοκέφαλοι. Σου δίνουν τρεις μήνες καιρό για να εγκατα
λείψεις το μέρος.
Ο σαματάς των τρυπανιών είχε σταματήσει κι η έκρηξη δε
θ ' αργούσε ν ' αποσπάσει κείνη τη γλιστερή φλέβα χρώμα
τος καφετί, σε σχήμα φιδιού. Τότε μπορέσαμε να μιλήσου
με. Ο σβώλος της κόκας φούσκωνε το μάγουλο κάθε εργά
τη και πρασινωπά ρυάκια κυλούσαν απ' τις άκρες των χειλιών. Πέρασε βιαστικός κάποιος μεταλλωρύχος πλατσου
ρίζοντας στη λάσπη ανάμεσα στις ράγιες. "Είναι καινούρ
γιος, μου λένε. Είδες; Με το στρατιωτικό-του παντελόνι και
την κίτρινη μπλούζα-του... Φαίνεται τόσο νέος! Πριν από λ ί
γο ήρθε και δουλεύει κιόλας σκληρά. Είναι υγιής ακόμα".
Οι τεχνοκράτες και οι γραφειοκράτες δεν πεθαίνουν από
πνευμοκονίαση. Αντίθετα, ζουν απ' αυτήν. Ο διευθυντής της
COMIBOL (Βολιβιανή μεταλλευτική Εταιρία) κερδίζει εκα
τό φορές περισσότερα από έναν εργάτη. Α π ' το φαράγγι
που κατεβαίνει ίσια ώς το ποτάμι, στα σύνορα της Λαλάγκουα, μπορεί να δει κανείς την πάμπα Μαρία Βαρσόλα, που
ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της αγωνίστριας, που έπεσε νεπλώσει νωρίς. Τη νύχτα, είχε δει στ' όνειρό-του πως ένας άνθρωπος
του τρύπαγε το κορμί με βελόνες. ’’Μεγάλες βελόνες που με φύτευαν
στο χώμα”. Είχε ξυπνήσει πολλές φορές, επειδή η βροχή από σφαίρες
είχε χυθεί πάνω στην κατασκήνωση από τις πέντε η ώρα το πρωί. ”Το
κορμί-μου διαλύθηκε, έλιωσε, κι εγώ άρχισα να τουρτουρίζω σάμπως
να είχα πυρετό, και το αίμα-μου πάγωσε, τόσο πολύ φοβόμουν. Η γυναίκα-μου μου είπε: —Φεύγα να σωθείς. Κι εγώ: —Τί να κάνω; Δεν
πάω πουθενά. —Φεύγα να σωθείς, ξανάπε η γυναϊκα-μου. Πυροβολι
σμοί ακούγονταν στη νύχτα, τα’κ-τακ-τακ-τακ, αναρωτιόμασταν τί ή
ταν. Κι εγώ που ξυπνούσα και πάλι αποκοιμιόμουν, δεν έφυγα, δε σώ
θηκα, κι η γυναϊκα-μου έλεγε: —Φεύγα! Φεύγα γρήγορα να σωθείς!
—Τί θα μου κάνουν, της απαντούσα. Ένας φουκαράς χτίστης είμαι!
Τί θα μπορούσαν να μου κάνουν” Στις οχτώ η ώρα το πρωί ξύπνησε
για καλά. Είχε ανακαθήσει στο κρεβάτι-του. Η σφαίρα τρύπησε το τα
βάνι, διαπέρασε το καπέλο της γυναϊκας-του και βρήκε αυτόν, σπάζοντάς-του τη σπονδυλική στήλη.
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κρή, πριν από τριάντα χρόνια, επικεφαλής μιας διαδήλωσης,
με τη σημαία της Βολιβίας κολλημένη στο κορμί-της από τη
μανία των πολυβόλων. Και πέρα α π' την πάμπα Μαρία Βαρσόλα, μπορεί κανείς να διακρίνει το πιο όμορφο γήπεδο
γκολφ σ ' ολάκερη τη Βολιβία: εκεί που συχνάζουν οι μηχα
νικοί κι οι βασικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Καταβί. Στα
1964, ο δικτάτορας Ρενέ Μπαρριέντος είχε κόψει στο μισό
τους μισθούς πείνας των μεταλλωρύχων και, την ίδια στιγ
μή, αύξησε τις αποδοχές των τεχνικών και των κυριότερων
γραφειοκρατών. Τα μηνιαία εισοδήματα των ανώτερων
στελεχών διατηρούνται μυστικά και πληρώνονται σε δολλάρια. Μια πανίσχυρη ομάδα συμβούλων, που αποτελείται από
ειδικούς της διαμερικανικής αναπτυξιακής Τράπεζας, της
Ένωσης για την πρόοδο και της ξένης πιστωτικής Τράπε
ζας, προσανατολίζει εκεί που θέλει την εθνικοποιημένη με
ταλλοβιομηχανία της Βολιβίας και με τέτοιο τρόπο, ώστε η
COMIBOL, που μεταμορφώθηκε οε Κράτος μέσα στο Κρά
τος, ν ' αποτελεί ένα δραστήριο τ ροπαγανδιστικό όργανο ε
νάντια σε κάθε εθνικοποίηση. Η εξουσία της ρ ό σ κ α , της πα
λιάς ολιγαρχίας, αντικαταστάθηκε απ' την εξουσία των ανα
ρίθμητων μελών μιας "νέας τάξης" που έστρεψε το μεγαλύ
τερο μέρος των προσπαθειώ\*-της στο σαμποτάρισμα, από τα
μέσα, της μεταλλοβιομηχανίας του Κράτους. Οι μηχανικοί
όχι μόνο φρόντισαν να ναυαγήσουν όλα τα σχέδια κι οι προ
γραμματισμοί που απέβλεπαν στη δημιουργία ενός εθνικού
χυτήριου, μα και συνέβαλαν να περιοριστούν τα μεταλλεία
του Κράτους στα παλιά κοιτάσματα των Πατίνιο, Αραμάγκο
και Χόστσιλντ, που κοντεύουν να εξαντληθούν. Ανάμεσα
στο Δεκέμβρη του 1964 και στον Απρίλη του 1969, ο στρα
τηγός Μπαρριέντος ξεπέρασε τα φανταστικά όρια του να εγκαταλείψει τους πόρους του βολιβιανού υπεδάφους στο
ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο, με την ομολογημένη συνενοχή
των τεχνικών και των διευθυντών. Ο Σέρτζιο Αλμάρας έχει
αφηγηθεί (ΐ) πως παραχωρήθηκσν τα παλιά κοιτάσματα
κασσίτερου στην Ιντερνάσιοναλ Μ άινιγκ Προσέσινγκ Κόμπανυ... Μ ' ένα δηλωμένο κεφάλαιο που έφτανε μόλις τα
πέντε χιλιάδες δολλάρια, η επιχείρηση αυτή, με την τόσο
βαρύγδουπη ονομασία, απέσπασε ένα συμβόλαιο που της
επέτρεψε να κερδίσει παραπάνω από εννιακόσια εκατομμύ1. Sergio Almaraz Paz, on. n.
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ρια δολλάρια.

ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν το σίδερο που παίρ
νουν α π’ τη Βραζιλία κι απ' τη Βενεζουέλα πιο φτηνά απ'
αυτό που εξορρύσουν α π' το δικό-τους υπέδαφος. Δεν είν'
αυτό, όμως, το κλειδί για να εξηγηθεί η απεγνωσμένη προ
θυμία ν ' απαλλοτριώσουν τα κοιτάσματα σιδήρου στο εξω
τερικό: η κατοχή μεταλλείων εκτός των συνόρων αποτελεί,
πέρα από εμπόριο, μια επιτακτική ανάγκη εθνικής ασφάλει
ας. Ό πως είδαμε, το υπέδαφος της Βόρειας Αμερικής ε 
ξαντλείται: το σίδερο είναι απαραίτητο για την κατασκευή
του χάλυβα και τα 85% της βιομηχανικής παραγωγής των
ΗΠΑ περιέχουν χάλυβα, με τη μια ή την άλλη μορφή. Στα
1969, η μείωση της τροφοδότησης των ΗΠΑ α π ’ τον Κανα
δά είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα μιαν αύξηση των εισαγωγών
σιδήρου με προέλευση τη λατινική Αμερική.
Ο λόφος Μπολιβάρ, στη Βενεζουέλα, είναι τόσο πλούσιος
ώστε το χώμα που αντλεί απ ' αυτόν η U.S. Steel Co. φορτώ
νεται αμέσως στ' αμπάρια των πλοίων που κατευθύνονται
στις ΗΠΑ. Ο λόφος εκθέτει στο άπλετο φως τις βαθιές πλη
γές που του άνοιξαν οι μπουλντόζες: η επιχείρηση υπολογί
ζει ότι το σίδερο που περιέχει αντιπροσωπεύει κάπου οχτώ
δισεκατομμύρια δολλάρια. Μόνο για τη χρονιά του 1960, η
U.S. Steel και η Βηθλεέμ Στηλ μοιράστηκαν κέρδη που ξε
περνούν το 30% των κεφαλαίων που επένδυσαν στο σίδερο
της Βενεζουέλας. Ο όγκος αυτών των κερδών ήταν ίσος με
το ποσό όλων των φόρων που πληρώθηκαν στο Κράτος της
Βενεζουέλας τα τελευταία δέκα χρόνια (ΐ). Οι δυο τούτες
επιχειρήσεις, πουλώντας το σίδερο στα εργοστάσια σιδη
ρουργίας των ΗΠΑ, δεν ενδιαφέρονται καθόλου να προα
σπίσουν τις τιμές. Αντίθετα, προτιμούν να είναι όσο το δυνατόν φθηνότερη η πρώτη ύλη. Η παγκόσμια κυκλοφορία
του σίδερου, που ανεβοκατέβηκε πολλές φορές ανάμεσα
στα 1958 και 1964, σταθεροποιήθηκε κάπως μετά και παρα
μένει σταθερή. Στο διάστημα αυτό, ο χάλυβας δεν έπαψε ν '
/. Salvador de la Plaza, στο συλλογικό τόμο P erfiles de la e co n o 
mía venezolana, Καράκας, 1964.
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αυξάνει. Ο χάλυβας παράγεται στις πλούσιες περιοχές του
κόσμου και το σίδερο στα άθλια προάστιά-του. Ο χάλυβας
αποφέρει μισθούς "εργατικής αριστοκρατίας" και το σίδερο
μεροκάματα απλής επιβίωσης.
Χάρη στις πληροφορίες που συνέλεξε και δημοσίεψε,
στη δεκαετία του 1910, το παγκόσμιο Συνέδριο γεωλογίας
που συνήλθε στη Στοκχόλμη, οι επιχειρηματίες των Ηνωμέ
νων Πολιτειών μπόρεσαν, για πρώτη φορά, να εκτιμήσουν
τη σημασία των θησαυρών που έκρυβε το υπέδαφος ενός
αριθμού χωρών, α π' τις οποίες η μια, η πιο ορεκτική ίσως,
ήταν η Βραζιλία. Πολύ αργότερα, στα 1948, η πρεσβεία των
ΗΠΑ δημιούργησε στη Βραζιλία τη θέση του ακόλουθου
των μεταλλευμάτων, που αμέσως άρχισε να έχει πολλή δου
λειά, τόση δουλειά όση κι ο στρατιωτικός ή ο μορφωτικός
ακόλουθος, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε διόρισαν,
στο άψε σβήσε, αντί για ένα, δύο ακόλουθους των μεταλ
λευμάτων. ( 1 ) Λίγον καιρό αργότερα, η Βηθλεέμ Στηλ
λάβαινε α π' την κυβέρνηση Ντούτρα τα εξαίρετα κοιτάσμα
τα μαγνησίου του Αμαπά. Στα 1952, η στρατιωτική συμφω
νία που υπογράφηκε με τις ΗΠΑ απαγόρευε στη Βραζιλία
να πουλά τις πρώτες ύλες στρατηγικής αξίας -ό π ω ς το
σ ίδ ε ρ ο - στις σοσιαλιστικές χώρες. Κι αυτό υπήρξε ένας απ'
τους λόγους της τραγικής πτώσης του προέδρου Γκετούλιο
Βάργκας, που δε σεβάστηκε αυτή την υποχρέωση πουλώ
ντας σίδερο στην Πολωνία και την Τσεχοσλοβακία, στα
1953 και 1954, σε τιμές πολύ πιο υψηλές α π' αυτές που
πλήρωναν οι ΗΠΑ. Στα 1957, η ΧάνναΜάινινγκΚόμπανυ
αγόρασε για έξι εκατομμύρια δολλάρια τις περισσότερες
μετοχές μιας βρετανικής επιχείρησης, της Σαιντ Τζον
Μ άινινγκ Κόμπανυ, που είχε επιδοθεί στην εκμετάλλευση
του χρυσού το υ Mima Gerais α π ' τα παλιά χρόνια της
αυτοκρατορίας. Η Σαιντ Τζον εκμεταλλευόταν την κοιλάδα
της Παραοπέμπα, όπου βρίσκεται το σπουδαιότερο κοίτα
σμα σίδερου στον κόσμο, του οποίου η αξία εκτιμάται σε
διακόσια δισεκατομμύρια δολλάρια. Η βρετανική επιχείρη
ση δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα να εκμεταλλευθεί τα μυθικά
εκείνα πλούτη, ούτε βέβαια και η Χάννα, σύμφωνα με τις
σαφείς και νόμιμες συνταγματικές διατάξεις που απαριθμεί
I. Osny Duarte Pereira, Ferro e In d e p in d e c ia . Un desafio a diguidade nacional, Pío vte Τζανέιρο, 1967.
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ο Ντουάρτε Περέιρα στο έργο του, κι αυτό αποτέλεσε,
όπως μάθαμε αργότερα, την υπόθεση του αιώνα.
Ο Τζορτζ Χάμφρεϋ, πρόεδρος και γενικός διευθυντής
της Χόννα, ήταν τότε σπουδαίο μέλος της κυβέρνησης των
ΗΠΑ ως γραμματέας του Κράτους στα Οικονομικά κι ως
διευθυντής της Eximbank, της επίσημης τράπεζας για τη
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του εξωτερικού εμπορί
ου. Η Σαιντ Τζον είχε ζητήσει ένα δάνειο απ'τη Eximbank ,
μα δεν πήρε δεκάρα ώς τη στιγμή που η Χάννα έβαλε στο
χέρι την επιχείρηση. Τότε ακριβώς εξαπολύθηκαν οι ασφυ
κτικότερες πιέσεις πάνω στις διαδοχικές κυβερνήσεις της
Βραζιλίας. Οι διευθυντές, συνήγοροι ή σύμβουλοι της Χάννα -Λ ο ύ κ α ς Λοπές, Χοσέ Λουίς Bulhôes Πεντρέιρα, Ρομπέρτο Κάμπος, Μάριο ντα Σίλβα Πίντο, Οτάβιο Γκουβέια ντε
Bulhôes -ή σ α ν και μέλη της βραζιλιάνικης κυβέρνησης, στα
ανώτατα κλιμάκια. Στη συνέχεια, δεν έπαψαν να κατέχουν
αξιώματα υπουργών, πρεσβευτών ή διευθυντών σε διάφο
ρες υπηρεσίες. Η Χάννα δε δυσκολεύτηκε να διαλέξει το επιτελείο-της. Τα πραξικοπήματα, προκειμένου η Χάννα ν ’αποκτήσει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το σίδερο που α
νήκε ώς τότε στο Κράτος, εντάθηκαν. Στις 21 Αυγούστου
1961, ο πρόεδρος Jânio Κουάντρος υπέγραφε μιαν απόφα
ση που ακύρωνε τις παράνομες άδειες που είχαν παραχωρηθεί στη Χάννα, και επανέφερε στα εθνικά αποθέματα τα κοι
τάσματα σίδερου του Minas Gerais!iaazp\.c, μέρες αργότε
ρα, οι στρατιω τικοί υπουργοί εξανάγκασαν τον Κουάντρος
σε παραίτηση: "Δυνάμεις τρομερές ορθώθηκαν εναντίον
μου..." έλεγε το κείμενο της παραίτησης.
Η λαϊκή εξέγερση, την οποία καθοδηγούσε ο Λεόνελ
Μπρισόλα στο Πόρτο Αλέγκρε ματαίωσε το πραξικόπημα
των στρατιωτικών και έφερε στην εξουσία τον αντιπρόεδρο
του Κουάντρος, Joâo Γκούλ'αρτ. Όταν, τον Ιούλιο του
1962, ένας υπουργός θέλησε να εφαρμόσει το μοιραίο σε
σχέση με τη Χάννα νομοθετικό διάταγμα — που ακρωτήριαζε
τη Χάννα στην Ε φ η μ ε ρ ίδ α της Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς - ο
πρεσβευτής των ΗΠΑ, Λίνκολν Γκόρντον, έστειλε τηλεγρά
φημα στον Γκούλαρτ διαμαρτυρόμενος με αγανάκτηση για
το κακούργημα που ετοιμαζόταν να διαπράξει η κυβέρνηση
ενάντια στα συμφέροντα μιας βορειο-αμερικάνικης επιχείρη
σης. Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε την ισχύ της
απόφασης του Κουάντρος μα ο Γκοϋλαρτ δίσταζε. Στο
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διάστημα αυτό, η Βραζιλία έκανε τα πρώτα βήματα για την
ίδρυση μιας "αποθήκης" μεταλλευμάτων στην Αδριατική,
σκοπεύοντας να τροφοδοτεί με σίδερο διάφορες ευρωπαϊ
κές χώρες, σοσιαλιστικές και καπιταλιστικές: η άμεση
πώληση του σίδερου αποτελούσε ανυπόφορη πρόκληση για
τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες καθόριζαν τις τιμές σε
παγκόσμια κλίμακα. Η αποθήκη αυτή δεν έγινε ποτέ πραγ
ματικότητα, μα εφαρμόστηκαν άλλα εθνικιστικά μέτρα
-ό π ω ς λ.χ. ο φραγμός που έθεσαν στη συστηματική απο στράγγιση του εθνικού πλούτου από τις ξένες εταιρίες εκτονώνοντας την εκρηκτική πολιτική κατάσταση. Η σπάθη
του Δαμοκλέα, που αντιπροσώπευε η απόφαση του Κουάντρος, εξακολουθούσε να κρέμεται πάνω απ'το κεφάλι της
Χάννα. Τέλος, ξέσπασε το Πραξικόπημα, την τελευταία
μέρα του Μάρτη, στα 1964, στο Minas Gerais, που ήταν ,
συμπτωματικά θαρρείς, ο τόπος των αμφισβητούμενων
κοιτασμάτων σιδήρου. "Για τη Χάννα, έγραψε η επιθεώρη
ση F o r tu n e ,η επανάσταση που ανέτρεψε τον Γκούλαρτ, την
περασμένη άνοιξη, έφτασε την τελευταία στιγμή όπως οι
σωτήρες στα φ ιλμ γουέστερν." (ΐ)
Τότε, άνθρωποι της Χάννα κατέλαβαν την αντιπροεδρία
της Βραζιλίας και τρία υπουργεία. Την ίδια εκείνη μέρα της
στρατιωτικής "επανάστασης", η Ο υ ά σ ιν γ κ τ ο ν Σ τα ρ είχε
δημοσιεύσει, το λιγότερο προφητικά, ένα κύριο άρθρο: "Ευρισκόμεθα ενώπιον μιας καταστάσεως, κατά την οποία, ένα
επιτυχές και δίκαιον Πραξικόπημα, καθοδηγούμενον υπό
σωφρώνων και συντηρητικών στρατιωτικών, ημπορεί
θαυμάσια να εξυπηρετήσει τα ύψιστα συμφέροντα της
Αμερικής, βορείου και νοτίου". ( 2 ) Ο Γκούλαρτ δεν είχε
ούτε παραιτηθεί, ούτε εγκαταλείψει τη Βραζιλία όταν ο
Λύντον Τζόνσον βιαστικός, έστειλε το περιβόητο τηλεγράφημά-του με το οποίο έδινε συγχαρητήρια στον πρόεδρο
του βραζιλιανού Κοινοβουλίου, που αναλάβαινε προσωρινά
την προεδρία της χώρας: "Ο αμερικανικός λαός παρηκολούθησε μετ'ανησυχίας τας πολιτικός και οικονομικάς δυσκολί
ας τας οποίας αντιμετώπισε η μεγάλη υμών χώρα και
θαύμασε την αταλάντευτον θέλησιν της βραζιλιανής κοινο
ί.”Ακίνητα Βουνά”,στην επιθεώρηση F ortune, Απρίλης 1965.
2. Στο βιβλίο του Mario Pedrosa, A opcâo brasüeira, Ρίο ντε Τξανέιρο,
1966.
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τητος να επιλύσει τας δυσκολίας αυτάς εντός του πλαισίου
της συνταγματικής δημοκρατίας και άνευ εμφυλίου πολέ
μου". ( 1 ) Μέσα σ ' ένα μήνα, ο πρεσβευτής Λίνκολν Γκόρντον, που επισκεπτόταν γεμάτος χαρά τα στρατόπεδα, έ
βγαλε ένα λόγο στην ανώτερη Σχολή πολέμου, στον οποίο
βεβαίωνε ότι ο θρίαμβος της συνωμοσίας του Καστέλο
Μπράνκο "θα μπορούσε να θεωρηθεί, όπως ακριβώς και το
Σχέδιο Μάρσαλ, ο αποκλεισμός του Βερολίνου, το τσάκισμα
της κομμουνιστικής επιθέσεως στην Κορέα και η λύση της
κρίσεως των πυραύλων στην Κούβα, ως μία από τας πλέον
σημαντικός περιόδους αλλαγής στην παγκόσμια ιστορία του
δευτέρου ημίσεως του ΧΧου αιώ νος". ( 2 ) Ένας από τους
στρατιωτικούς ακόλουθους της πρεσβείας των ΗΠΑ είχε
προσφέρει στους συνωμότες υλική βοήθεια, λίγο προτού
ξεσπάσει το πραξικόπημα, (3) και ο ίδιος ο Γκόρντον τους
είχε βεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ θα αναγνώριζαν μιαν αυτόνομη
κυβέρνηση που θα ήταν ικανή να διατηρηθεί δυο μέρες στο
Σάο Πάουλο. (4) Δε χρειάζεται εδώ να παρουσιάσουμε ένα
πλήθος ντοκουμέντων και μαρτυριών για τη σημασία της οι
κονομικής βοήθειας των ΗΠΑ στο "ξετύλιγμα" και τη "λ ύ 
ση" των γεγονότων - σ ' αυτό θα επανέλθουμε— και για τη
συμπαράσταση των βορειο-αμερικάνων στο στρατιωτικό ή
συνδικαλιστικό επίπεδο. (5)
1. Απ' τον Τζόνσον στον Ραϊνιέρι Ματσίλι, 2 Απρίλη 1964, Ασσοσιέητεντ Πρες.
2. Σύμφωνα με την πληροφορία της εβδομαδιαίας εφημερίδας Ο Εstado de Sáo Paulo, 4 Μάη 1964.
3. José Stacchini, M obilizaçâo de audácia, Σάο Πάουλο, 1965.
4. Philip Siekman. “When Executives Turned Revolutionaries", στην ε
πιθεώρηση F o rtu n e, Ιούλης 1964.
5. Βλέπε τις δηλώσεις της επιτροπής των εξωτερικών Υποθέσεων της
Βουλής των αντιπροσώπων των ΗΠΑ, που αναφέρει ο Χάρρυ Μάγκντοφ, όπ,π., καθώς και το αποκαλυπτικό άρθρο του Γιουτζήν Μέθβιν στο Selecciones de R e a d e r's D igest, Δεκέμβης 1966: σύμφω
να με τα γραφόμενα του Μέθβιν, χάρη στις καλές υπηρεσίες του Αμε
ρικάνικου Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη του Ελεύθερου Συνδικαλι
σμού (¡ADSL), του οποίου η έδρα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, οι
βραζιλιάνοι πραξικοπηματίες μπόρεσαν να συντονίσουν τηλεγραφικώς τις κινήσεις των στρατευμάτων-τους, και το νέο στρατιωτικό κα
θεστώς αντάμοιψε το ¡ADSL διορίζοντας τέσσερις απ' τους διπλωμα-
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Αφού κουράστηκε να ρίχνει στη φωτιά ή στον πάτο του
κόλπου της Γκουανσμπάρα τα βιβλία ρώσων συγγραφέων,
όπως ο Ντοστογιέφσκι, ο Τολστόι ή ο Γκόρκι, κι αφού ε
ξόρισε, φυλάκισε ή θανάτωσε ανυπολόγιστο αριθμό Βραζι
λιάνων, η φλογερή δικτατορία του Καστέλο Μπράνκο επιδόθηκε στο έργο-της: παρέδωσε στα ξένα χέρια το σίδερο
και τ' άλλα εθνικά πλούτη. Η Χάννα έλαβε την πολυπόθητη
άδεια στις 24 Δεκέμβρη του 1964. Ο Χριστουγεννιάτικος
αυτός μπουναμάς δεν της παραχωρούσε απλώς όλες τις εγ
γυήσεις για να εκμεταλλεύεται ανενόχλητη τα κοιτάσματα
της Παραοπέμπα, αλλά και της επέτρεπε να μεγαλώσει το
δικό-της λιμάνι, εξήντα μ'ιλια α π' το Ρίο ντε Τζανέιρο, και
να φτιάξει σιδηροδρομική γραμμή για τη μεταφορά του
μεταλλεύματος. Τον Οκτώβρη του 1965, η Χάννα συγκρό
τησε μαζί με τη Βηθλεέμ Στηλ ένα κονσόρτσιουμ για την α
πό κοινού εκμετάλλευση του παραχωρημένου σίδερου. Οι
συμμαχίες αυτές, συχνές στη Βραζιλία, δεν μπορούν να γ ί
νουν στις ΗΠΑ, γιατί ο νόμος τις απαγορεύει, (ΐ) Αφού ο
λοκλήρωσε το έργο-του κι η υπόθεση έκλεισε κάνοντας
ευτυχισμένο όλο τον κόσμο, ο ακαταπόνητος Λίνκολν
Γκόρντον έφυγε για ν ’ αναλάβίει την προεδρία σ ' ένα πανε
πιστήμιο της Βαλτιμόρης. Τον Απρίλη του 1966, έπειτα από
πολλούς μήνες δισταγμών, ο Τζόνσον διόρισε τον αντικαταστάτη-του, Τζον Τούλιθ. Είχε καθυστερήσει, όπως εξήγησε
γ ι' αυτό το διορισμό, επειδή η Βραζιλία είχε ανάγκη από έ
ναν καλό οικονομολόγο.
Η U. S. Steel δεν ολιγόρισε. Γιατί να μην προσκληθεί κι
αυτή στο πλούσιο τσιμπούσι; Συνεταιρίστηκε πάραυτα με
τη μεταλλευτική εταιρία του Κράτους, την Κομπανία Βάλε
ντο Ρίο Ντότσε, που έγινε, στην πράξη, το επίσημο ψευδώνυμό-της. Αποδεχόμενη τη 49% των μετοχών, η U. S. Steel
απέσπασε την παραχώρηση των κοιτασμάτων σιδήρου της
σιέρρα ντε λος Καραχάς, στον Αμαζόνιο. Η δύναμή-της συγκρίνεται, κατά τα λεγόμενα των τεχνικών, με το βασιλέα
του σίδερου Χάννα-Βηθλεέμ του Λ/was Gerais. Ό πω ς πάντα,
η βραζιλιανή κυβέρνηση πρόβαλε το επιχείρημα ότι δε διέ
θετε επαρκή κεφάλαια για να εξασφαλίσει, μόνη αυτή, την
τονχουζ-τον "για να κάνουν την εκκαθάριση μέσα στα συνδικάτα ό
που κυριαρχούν οι Κόκκινοι..."
1. Osny Duarte Pereira, όπ. π.
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εκμετάλλευση.

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ
Το πετρέλαιο, μαζί με το φυσικό αέριο, είναι το καύσι
μο που θέτει σε κίνηση το σύγχρονο κόσμο, μια πρώτη ύλη
αύξουσας σπουδαιότητας για τη χημική βιομηχανία κι ένα
στοιχείο πρωταρχικής στρατηγικής σημασίας για τη στρα
τιωτική δραστηριότητα. Κανένας μαγνήτης δεν τραβά τόσο
πολύ, όσο ο "μαύρος χρυσός", τα ξένα κεφάλαια και δεν υ
πάρχει καμιά άλλη πηγή ικανή να εξασφαλίσει τόσο μυθικά
κέρδη. Το πετρέλαιο είναι ο πλέον μονοπωλούμενος πλού
τος μέσα σ ' ολόκληρο το καπιταλιστικό σύστημα. Σε παγκό
σμια κλίμακα, δεν υπάρχει πολιτική εξουσία που να μην επη
ρεάζεται άμεσα α π’ τις μεγάλες εταιρίες πετρελαίου. Η Στάνταρ Ό ιλ και η Σελ ανεβοκατεβάζουν βασιλιάδες και προέ
δρους, χρηματοδοτούν ανακτορικές συνωμοσίες και πραξι
κοπήματα, διαθέτουν ολόκληρες ποσότητες στρατηγών, υ
πουργών και Τζέημς Μποντ, και αποφασίζουν είτε για πόλε
μο, είτε για ειρήνη, σε όλες τις ηπείρους και σε όλες τις
γλώσσες. Η Στάνταρ Ό ιλ Κόμπανυ του Νιού Τζέρσευ είναι
η πιο ισχυρή βιομηχανική εταιρία του καπιταλιστικού κό
σμου και την ακολουθεί σ ' ελάχιστη απόσταση η Ρόγιαλ
Ντατς Σελ, εκτός των ΗΠΑ. Οι θυγατρικές πουλάνε το αρ
γό πετρέλαιο στα διυλιστήρια του τραστ, τα οποία το ξαναπουλάνε "εξευγενισμένο" στα υποκαταστήματα διανομής:
σ ’ ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου-του, το αίμα δε βγαίνει
απ' τον κυκλοφοριακό μηχανισμό του καρτέλ, το οποίο δια
θέτει επιπλέον τους πετρελαιαγωγούς και το μεγαλύτερο
μέρος του πετρελαϊκού στόλου.Οι εταιρίες αυτές ελέγχουν
τις τιμές, σε παγκόσμια κλίμακα, για να μειώνουν τους δα
σμούς και ν ' αυξάνουν τα έσοδα: το ακατέργαστο πετρέλαιο
αυξάνει πάντα λιγότερο από το ραφιναρισμένο.
Συμβαίνει με το πετρέλαιο ό,τι συμβαίνει και με τον κα
φέ, ή το κρέας: οι πλούσιες χώρες κερδίζουν πολύ περισσό
τερα καταναλώνοντάς-το απ' όσο οι φτωχές για να το πα
ράγουν. Η διαφορά είναι δέκα προς ένα: από τα έντεκα δολλάρια που κοστίζουν τα παράγωγα ενός βαρελιού πετρελαί
ου, οι χώρες-εξαγωγείς λαβαίνουν μόλις ένα δολλάριο, που
προέρχεται από το σύνολο δασμών και εξόδων άντλησης, ε
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νώ οι ανεπτυγμένες χώρες, όπου βρίσκονται οι μητρικοί
οίκοι, εγγίζουν τα δέκα δολλάρια, που αντιπροσωπεύουν το
ολικό ποσόν των φόρων-τους και των τελωνειακών-τους τι
μολογίων -ο χ τ ώ φορές ανώτερα απ' τους δασμούς των χω
ρών πα ρα γω γής- από τα έξοδα και τα κέρδη που δημιουργούνται α π' τη μεταφορά, το ραφινόρισμα και τη διανομή
τα οποία μονοπωλούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, (ΐ)
Το πετρέλαιο των ΗΠΑ φτάνει σε υψηλή τιμή και οι μι
σθοί των εργατών-της είναι σχετικώς ανεβασμένοι, μα η τι
μή του πετρελαίου της Βενεζουέλας και της Μέσης Ανατο
λής έπεφτε αδιάκοπα α π' το 1957 κι ολόκληρη τη δεκαετία
του 60. Τη στιγμή όπου γράφω αυτές τις γραμμές, Δεκέμ
βρης του 1970, η τιμή-του έχει πέσει στο ένα δολλάριο ογ
δόντα έξι σεντς. Η κυβέρνηση του Ραφαέλ Καλντέρα αναγ
γέλλει ότι θα σταθεροποιήσει ετεροβαρώς μια τιμή πολύ α
νώτερη, αλλά η νέα ταρίφα δε θα φτάσει, κατά κανένα τρό
πο — παρά τα νούμερα που προεξοφλούν οι σχολιαστές και
παρά το σκάνδαλο που νιώθεις να κυοφορείται— τη στάθμη
του 1957. Οι ΗΠΑ είναι, ταυτόχρονα, ο κυριότερος παρα
γωγός και κυριότερος εισαγωγέας του κόσμου. Ό ταν το
μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου, που πουλούσαν
οι εταιρίες , προέρχονταν απ’ το υπέδαφος της βόρειας
Αμερικής, η τιμή-του παρέμενε υψηλή. Στη διάρκεια, όμως,
του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ μεταμορφώ
θηκαν σε εισαγωγέα και το καρτέλ άρχισε να εφαρμόζει μια
νέα πολιτική των τιμών: οι τιμές έπεφταν συστηματικά.
Παράξενη αναστροφή των "νόμων της αγοράς": η τιμή του
πετρελαίου κατρακυλά ενώ η παγκόσμια ζήτηση δεν παύει
ν ' αυξάνεται, όσο πληθαίνουν τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα
και τα κέντρα παραγωγής ενεργείας. 'Α λλο παράδοξο: η
τιμή του πετρελαίου πέφτει μα οι τιμές των καυσίμων που
πληρώνουν οι καταναλωτές ανεβαίνουν σε όλες τις χώρες.
Υπάρχει μια υπέρμετρη όυσαναλογία ανάμεσα στην τιμή του
αργού πετρελαίου και στις τιμές των παραγωγών. Ολόκλη
ρη αυτή η αλυσίδα των παραλογισμών είναι τέλεια λογική:
δε χρειάζεται να καταφύγουμε σε καμιά μεταφυσική ερμη
νεία για να δικαιολογήσουμε το μηχανισμό-της. Απλούστα1. Ντοκουμέντα που δημοσιεύτηκαν απ' τον Οργανισμό των χωρών ε
ξαγωγής πετρελαίου. Κι ακόμη, Francisco Mieres, El pe tró le o y ¡a
p rob lem á tica e stru ctu ra l venezolana, Καράκας, 1969.
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τα το εμπόριο του πετρελαίου μέσα στον καπιταλιστικό
κόσμο βρίσκεται, όπως είδαμε, στα χέρια ενός πανίσχυρου
καρτέλ. Το καρτέλ αυτό είδε το φως της μέρας στα 1928,
μέσα σ ' ένα πύργο στα βορεινά της Σκωτίας πνιγμένο στην
ομίχλη, όταν η Στάνταρ Ό ιλ του Νιού Τζέρσεϋ, η Σελ και η
Αγγλο-Ιράνιαν, που έχει σήμερα μετονομαστεί Μπρίτις Πετρόλεουμ, συμφώνησαν να μοιραστούν μεταξύ-τους τον
πλανήτη. Η Στάνταρ της Νέας Υόρκης κι η Στάνταρ της
Καλιφόρνιας, η Γκαλφ και η Τεξάκο ενσωματώθηκαν εν
συνεχεία στο διοικητικό πυρήνα του καρτέλ. (ΐ) Η Στάνταρ
Ό ιλ , που ιδρύθηκε α π ’ τον Ροκφέλλερ στα 1870, διαιρέθηκε σε τριανταπέντε ομάδες στα 1911, σε εφαρμογή του
νόμου Σέρμαν ενάντια στα Τραστ. Η μεγάλη αδελφή της
πολυάριθμης οικογένειας που λέγεται Στάνταρ είναι, αυτή
τη στιγμή, η εταιρία του Νιού Τζέρσεϋ. Οι πωλήσεις-της, αν
προστεθούν στις πωλήσεις της Στάνταρ της Νέας Υόρκης
και της Καλιφόρνιας, αντιπροσωπεύουν το μισό των πωλήσεων του καρτέλ. Οι εταιρίες πετρελαίου του συγκροτήμα
τος Ροκφέλλερ είναι τόσο σημαντικές, ώστε όλες μαζί
φτάνουν συνολικά στο ένα τρίτο των κερδών που αντλούν
από ολόκληρο τον κόσμο οι επιχειρήσεις κάθε είδους της
βόρειας Αμερικής. Η Τζέρσεϋ, χαρακτηριστική πολυεθνική,
αντλεί τα βασικά-της κέρδη εκτός των συνόρων. Η λατινική
Αμερική της αποφέρει περισσότερα α π ’ όσο οι ΗΠΑ κι ο
Καναδάς μαζί: στα νότια του ρίο Μπράβο, τα κέρδη-της
είναι τέσσερις φορές υψηλότερα ( 2 ) Οι θυγατρικές της
Βενεζουέλας παρήγαγαν, στα 1957, παραπάνω από το μισό
των κερδών που εισπράττονταν σ ' όλες τις χώρες απ' τη
Στάνταρ Ό ιλ του Νιού Τζέρσεϋ. Την ίδια εκείνη χρονιά, οι
θυγατρικές της Βενεζουέλας προσπόρισαν στη Σελ το μισό
τωνκερδών-της σ ' ολόκληρο τον κόσμο. (3)
Οι πολυεθνικές αυτές δεν ανήκουν στο πλήθος των εθνών
όπου ασκούν τις δραστηριότητές-τους: είναι απλούστατα
πολυεθνικές στο βαθμό όπου, από τα τέσσερα σημεία του
1. Αναφορά της αμερικάνικης Γερουσίας. A cta s secretas del cá rte l
p etro lero , Μπουένος Άιρες, 1961, και Harvey o ' Connor, El im p e
rio d el p e tr ó le o , Αβάνα, 1961.
2. Pau! A. Baran και Paul Μ. Sweezy, El capital monopobsta,tM&Kb.
1971.
3. Francisco Mieres, όπ. π.
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ορίζοντα, απομυζούν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και
δολλαρίων προς τα κέντρα εξουσίας του καπιταλιστικού συ
στήματος. Δεν έχουν ανάγκη να εξάγουν κεφάλαια για να
χρηματοδοτήσουν την επέκταση και εξάπλωση του εμπορίου-του. Τα κέρδη που σφετερίζονται απ' τις φτωχές χώ 
ρες όχι μόνο πηγαίνουν κατευθείαν στις κάποιες πόλεις ό
που διαμένουν οι κυριότεροι μέτοχοί-τους, αλλά και επανεπενδύονται εν μέρει για να ενισχύουν και να επεκτείνουν το
παγκόσμιο δίκτυο των επιχειρήσεων. Η δομή του καρτέλ
επιβάλλει την "κατάσχεση" σε ορισμένες χώρες και την
ένταξη στις κυβερνήσεις-τους. Το πετρέλαιο ενσωματώνει
προέδρους και δικτάτορες και επιτείνει τις δομικές παρα
μορφώσεις των κοινωνιών τις οποίες θέτει στην υπηρεσίατου. Τα τραστ είν' αυτά που αποφασίζουν και τραβούν τις
γραμμές με κιμω λία πάνω στον παγκόσμιο χάρτη ορίζοντας
τις περιοχές εκμετάλλευσης και τις ζώνες αποθεμάτων. Αυ
τά καθορίζουν τις τιμές που πρέπει να ζητούν οι παραγωγοί
και να πληρώνουν οι καταναλωτές. Το πετρέλαιο, ο φ υσ ι
κός πλούτος της Βενεζουέλας και άλλων χωρών της λατινι
κής Αμερικής, πηγή οργανωμένων επιθέσεων κι οργανωμέ
νης λεηλασίας, έχει γίνει το κύριο όργανο της πολιτικήςτους δουλείας και του κοινωνικού-τους εξευτελισμού. Πρό
κειται για μισν ατέλειωτη ιστορία από ρεκόρ και συμφορές,
από αίσχη και προκλήσεις.
Η Κούβα προσπόριζε από συμπληρωματικούς δρόμους,
ουσιαστικά κέρδη στη Στάνταρ Ό ιλ του Νιού Τζέρσεϋ. Η
τελευταία αγόραζε το αργό πετρέλαιο απ’ την Κρεόλ Πετρόλεουμ, τη θυγατρική-της στη Βενεζουέλα, κι έπειτα το
διύλιζε και το διένειμε στο νησί σε τιμές που τη συνέφεραν
κάθε φορά. Τον Οκτώβρη του 1959, μέσα σε πλήρη επανα
στατική έξύψη, η Κούβα έλαβε μιαν επίσημη νότα στην Α 
βάνα, στην οποία εκφραζόταν η ανησυχία των ΗΠΑ για το
μέλλον των βορειο-αμερικάνικων επενδύσεων στο νησί:
είχαν αρχίσει σι βομβαρδισμοί των "πειρατικώ ν" αεροπλάνων που έρχονταν α π’ το Βορρά και οι σχέσεις ήταν τεταμέ
νες. Το Γενάρη του 1960, ο Αιζενχάουερ ανάγγειλε τη μείω
ση των εισαγωγών σε κουβανική ζάχαρη και, το Φλεβάρη, ο
Φιντέλ Κάστρο υπόγραψε με τη Σοβιετική Έ νωση μια εμπο
ρική συμφωνία που προέβλεπε την ανταλλαγή της ζάχαρης
με πετρέλαιο και άλλα προϊόντα, σε τιμές ενδιαφέρουσες
για την Κούβα. Η Τζέρσεϋ, η Σελ και Τεξάκο αρνήθηκαν να
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διυλίσουν το σοβιετικό πετρέλαιο: τον Ιούλιο, η κουβανική
κυβέρνηση έθεσε υπό τον έλεγχό-της και εθνικοποίησε τις
εταιρίες χωρίς καμιά απολύτως αποζημίωση. Οι επιχειρή
σεις, με παρότρυνση της Στάνταρ Ό ιλ του Νιού Τζέρσεϋ,
οργάνωσαν τον αποκλεισμό. Στο μποϋκοτάζ του εξειδικευμένου προσωπικού προστέθηκαν το μποϋκοτάζ των ανταλ
λακτικών για τα μηχανήματα και το μποϋκοτάζ των ναυλώσεων. Η σύγκρουση ήταν μια δοκιμασία υπεροχής (ΐ) κι η
Κούβα βγήκε απ' αυτήν τιμημένη. Ταυτόχρονα, έπαψε να
είναι ένα άστρο παραπάνω στην αστερόεσσα των ΗΠΑ κι έ
να τμήμα α π' το παγκόσμιο γρανάζι της Στάνταρ Ό ιλ.
Το Μεξικό είχε υποστεί, είκοσι χρόνια πριν, ένα παγκό
σμιο εμπάργκο που είχαν διατάξει η Στάνταρ Ό ιλ του Νιού
Τζέρσεϋ και η Ρόγιαλ Ντατς Σελ. Μεταξύ 1939 και 1342,
το καρτέλ αποφάσισε τον αποκλεισμό των μεξικάνικων
εξαγωγών πετρελαίου και των αναγκαίων για τα πηγάδια και
τα διυλιστήρια ανεφοδιασμών. Ο πρόεδρος Λάζαρο Κάρντενας είχε εθνικοποιήσει τις επιχειρήσεις. Ο Νέλσον Ροκφέλλερ ο οποίος, στα 1930, είχε λάβει τον τίτλο του οικονομο
λόγου γράφοντας μια θέση πάνω στις ιδιότητες της ιδιόκτητής-του Στάνταρ Ό ιλ , ήρθε στο Μεξικό για να διαπραγματευθεί μια συμφωνία, αλλά ο Κάρντενας δεν έπεσε στην πα
γίδα. Η Στάνταρ και η Σελ, που μοιράζονταν μεταξύ-τους το
μεξικανικό έδαφος, η μια το Βορρά και η άλλη το Νότο, όχι
μόνον αρνιόντουσαν να δεχθούν τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με την εφαρμογή των εργατι
κών νόμων του Μεξικού αλλά, έχοντας στραγγίσει τα κοιτά
σματα της ξακουστής Φάχα ντε Ό ρ ο με ιλιγγιώδη ταχύτη
τα, υποχρέωναν τους Μεξικανούς να πληρώνουν για το δικό-τους πετρέλαιο τιμές ανώτερες από αυτές που ζητούσαν
απ’ τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. (2) Μέσα σε λίγους μήνες, ο
1. Michael Tamer, Η Π ολιτική Ο ικ ο νο μ ία της Ιντερνάσ ιοναλ
Ό ιλ και οι Υ πα νάπ τυ κτες Χ ώ ρες, Βοστόνη, 1969.
2. Harvey Ο ’ Connor, La crisis m u n d ia l d e l p e tró leo , Μπουένος
Άιρες, 1963. Το φαινόμενο αυτό παραμένει συνηθισμένο σε πολλές
χώρες. Στην Κολομβία, λόγου χάρη, όπου το πετρέλαιο εξάγεται ε
λεύθερα και χωρίς περιορισμούς, το εθνικό διυλιστήριο αγοράζει απ'
τις ξένες εταιρίες το κολομβιανό πετρέλαιο με μιαν υπερτίμηση 37%
σε σχέση με την παγκόσμια τιμή και υποχρεώνεται να το πληρώνει σε
δολλάρια. (Rarú Alameda Ospina, στην επιθεώρηση E sq u in a , Μπο-
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εξαγωγικός πυρετός είχε εξαντλήσει βάναυσα πλείστα όσα
κοιτάσματα που θα μπορούσαν να συνεχίσουν να παράγουν
άλλα τριάντα ή σαράντα χρόνια. "Είχε αφαιρέσει απ' το Με
ξικό, γράφει ο Χάρβεϋ Ο ' Κόννορ, τα πιο πλούσια αποθέματά-του, μην αφήνοντάς-του.τίποτ' άλλο από μια σειρά σα
ραβαλιασμένα διυλιστήρια, κάμπους εξαντλημένους, τους
ζητιάνους της πόλης Ταμπίκο και αναμνήσεις πικρές". Μέ
σα σε διάστημα λιγότερο από είκοσι χρόνια, η παραγωγή
είχε πέσει στο ένα πέμπτο. Το Μεξικό ξαναβρισκόταν με
μια γηράσκουσα βιομηχανία, στραμμένη προς την ξένη ζή
τηση, και με δεκατέσσερις χιλιάδες εργάτες. Οι τεχνικοί έ
φυγαν, και .τα ίδια τα μέσα μεταφοράς εξαφανίστηκαν. Ο
Κάρντενας έκανε μεγάλο εθνικό σκοπό την επανάκτηση του
πετρελαίου και έλυσε την αναγκαστική κρίση με κουράγιο
και φαντασία. Η Πεμέξ (τα Πετρέλαια Μεξικού), μια εταιρία
που δημιουργήθηκε στα 1938 για ν ' αναλάβει ολόκληρη την
παραγωγή και την αγορά, είναι σήμερα η πιο σημαντική ανε
ξάρτητη εταιρία όλης της λατινικής Αμερικής. Χάρη στα ει
σοδήματα της Πεμέξ, η μεξικάνικη κυβέρνηση κατέβαλε τε
ράστιες αποζημιώσεις στις επιχειρήσεις ανάμεσα στα 1947
και 1962 ενώ, επιπλέον, όπως ορθά το υπογραμμίζει ο Jé
sus Silva Herrog "το Μεξικό δεν είναι πια οφειλέτης στις
πειρατικές τούτες εταιρίες, αλλά ο νόμιμος πιστωτής-τους."
( 1 ) Στα 1949, η Στάνταρ Ό ιλ επέβαλε το βέτο-της σ ’ ένα
δάνειο που ετοιμάζονταν να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ στην
Πεμέξ, και αρκετόν καιρό μετά -α φ ο ύ είχαν επουλώσει τις
πληγές οι γενναιόδωρες αποζημιώσεις— η Πεμέξ έζησε μια
εμπειρία παρόμοια μ ’ αυτήν που είχε ζήσει η διαμερικανική
Τράπεζα ανάπτυξης.
Η Ουρουγουάη ήταν η πρώτη χώρα που δημιούργησε στη
λατινική Αμερική ένα εθνικό διυλιστήριο. Η Εθνική Διοίκη
ση Καυσίμων, Α λκοόλ και Τσιμέντων Πόρτλαντ (ΕΔΚΑΠ),
γεννήθηκε στα 1931. Η διύλιση και η πώληση του αργού
πετρελαίου συγκαταλέγονταν στις βασικές-της λειτουργίες.
Αποτελούσε την απάντηση σε μιαν ατέλειωτη ιστορία κατα
χρήσεων και αδικιών του τραστ στο Ρίο ντε λα Πλάτα. Πα
ράλληλα, το Κράτος συμφώνησε την αγορά φτηνού πετρεγκοτά, Γενάρης 1968).
I. Jésus Silva Herzog, H istoria de la expro p iación
presas petro lera s, Μεξικό, 1964.
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de las em 

λαίου απ'τη Σοβιετική Έ νωση. Αμέσως, το καρτέλ χρημα
τοδότησε μια λυσσαλέα συκοφαντική εκστρατεία ενάντια
στη βιομηχανική εταιρία του Κράτους της Ουρουγουάης κι
άρχισε το συστηματικό-της έργο σε εκβιασμούς και απειλές.
Βεβαίωναν πως η Ουρουγουάη δε θα έβρισκε χώρα να της
πουλήσει μηχανήματα κι ότι θα έμενε χωρίς αργό πετρέλαι
ο, μιας και το Κράτος ήταν πολύ κακός διοικητής και δεν
μπορούσε ν'αναλάβει ένα τόσο περίπλοκο εμπόριο. Το πρα
ξικόπημα του Μάρτη 1933 τελμάτωσε το πετρέλαιο: η δ ι
κτατορία του Γκαμπριέλ Τέρρα αφαίρεσε απ'την ΕΔΚΑΠ
το μονοπώλιο της εισαγωγής καυσίμων. Το Γενάρη του
1938, υπέγραψε μυστικές συμφωνίες με το καρτέλ. Οι βδελυρές αυτές συμφωνίες, που τις αγνοούσε το κοινό εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια, ισχύουν πάντα. Επιβάλλουν στη
χώρα ν'αγοράζει το 40% του αργού πετρελαίου χωρίς κο
στολόγηση, στο μέρος που ορίζουν η Στάνταρ Ό ιλ , η Σελ,
η Ατλάντικ και η Τεξάκο, και σε τιμές που καθορίζουν
αυτές. Επιπλέον, το Κράτος, που διατηρεί το μονοπώλιο
του ραφιναρίσματος, πληρώνει όλα τα έξοδα των εταιριών,
μέσα σ ’αυτά και την προπαγάνδα, τους προνομιακούς μι
σθούς και την πολυτελή επίπλωση των γραφείων-τους. ( ι )
Esso es progreso ("Η Έσσο είναι πρόοδος"), τραγουδά
η τηλεόραση, και ο βομβαρδισμός απ'τον τύπο δεν κοστίζει
ούτε μια δεκάρα στη Στάνταρ Ό ιλ . Ο δικηγόρος της Τράπε
ζας της Δημοκρατίας έχει αναλάβει και τις δημόσιες
σχέσεις της Στάνταρ Ό ιλ : το Κράτος πληρώνει διπλό
μισθό.
Στα 1939, το διυλιστήριο της ΕΔΚΑΠ όρθωνε με περηφάνεια τους εντυπωσιακούς πύργους-του. Η εταιρία είχε α
κρωτηριαστεί σοβαρά, όπως είδαμε, λίγο μετά τη γέννησήτης, αλλά δεν έπαψε ν'αποτελεί υπόδειγμα νικηφόρας πρό
κλησης απέναντι στις πιέσεις του καρτέλ. Ο αρχηγός του
εθνικού Συμβουλίου για το βραζιλιάνικο πετρέλαιο, στρατη
γός Χόρτα Μπαρμπόσα, πήγε στο Μοντεβίδεο και εκδήλωσε
τον ενθουσιασμό-του για το πείραμα: το ουρουγουαϊνό διυ
λιστήριο είχε αποσβέσει όλα-του σχεδόν τα έξοδα εξοπλι1. Vivian Trias, Im perialism o y p e tró le o en el Uruguay, Μοντεβί
δεο, 1963. Βλ. επίσης το λόγο τον βουλευτή Ενρίκε Έρρο στην εφη
μερίδα των συνεδριάσεων της Βουλής των αντιπροσώπων, No 1211,
τόμος 577, Μοντεβίδεο, 8 Σεπτέμβρη 1966.
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σμού μέσα στον πρώτο χρόνο. Χάρη στις προσπάθειες του
στρατηγού Μπαρμπόσα και στο ζήλο άλλων εθνικιστών
στρατιωτικών, η Πετρομπράς, η εθνική επιχείρηση της Βρα
ζιλίας, μπόρεσε ν'α ρχίσει τη λειτουργία-της στα 1953 με
την κραυγή O pe tró le o è n osso ("Το πετρέλαιο είναι δ ι
κό μας!"). Αυτή τη στιγμή, η Πετρομπράς είναι η σημαντι
κότερη εταιρία της Βραζιλίας, (ΐ) Εντοπίζει, αντλεί και διυλίζει το βραζιλιανό πετρέλαιο. Α λλά η Πετρομπράς ακρωτη
ριάστηκε κι αυτή. Το καρτέλ της αφαίρεσε δυο μεγάλες πη
γές εισοδημάτων: πρώτα πρώτα, τη διανομή βενζίνης, λα δι
ών, κηροζίνης και διαφόρων υγρών, ένα τρομαχτικό εμπόρι
ο που η Σελ, η Έσσο και η Ατλάντικ κατευθύνουν τηλεφω
νικούς χωρίς καμιά δυσκολία και με τέτοια επιτυχία ώστε,
μετά την αυτοκινητο-βιομηχανία, αντιπροσωπεύει τον προ
νομιακό τομέα των βορειο-αμερικάνικων επενδύσεων στη
Βραζιλία. Έπειτα, την πετροχημική βιομηχανία, γόνιμη πη
γή κερδών, η οποία απο-εθνικοποιήθηκε εδώ και μερικά
χρόνια απ'τη δικτατορία του στρατάρχη Καστέλο Μπράνκο.
Πρόσφατα, το καρτέλ εξαπέλυσε μια θορυβώδη εκστρατεία
με σκοπό να αφαιρέσει απ’την Πετρομπράς το μονοπώλιο
του ραφιναρίσματος. Οι υποστηρικτές της Πετρομπράς υ
πενθυμίζουν ότι, η ιδιωτική πρωτοβουλία, που είχε το πεδίο
ελεύθερο, δεν έδινε δεκάρα για το βραζιλιάνικο πετρέλαιο
πριν απ'το 1953 (2), και προσπαθούν ν ’ανασύρουν απ'την
εύθραυστη μνήμη του κοινού ένα επεισόδιο, χαρακτηριστι
κό της καλής θελήσεως των μονοπωλίων. Πράγματι, στα
1960, η Πετρομπράς, είχε αναθέσει σε δύο βραζιλιάνους τε
χνικούς να κάνουν μια γενική επισκόπηση για να διαπιστώ
σουν σε ποια κατάσταση βρίσκονταν τα κοιτάσματα της χώ 
ρας. Κατά την έρευνά-τους, ανακάλυψαν ότι η μικρή επαρχί
α Σεργίπε, στα βορειο-ανατολικά, είχε περάσει στην πρωτο
πορία της πετρελαιοπαραγωγής. Λίγον καιρό πιο πριν, τον
Αύγουστο, ο βορειο-αμερικάνος τεχνικός Ουόλτερ Λινκ,
πρώην αρχιγεωλόγος της Στάνταρ Ό ιλ του Νιού Τζέρσεϋ,
είχε λάβει απ’ το βραζιλιανό Κράτος μισό εκατομμύριο δολ1 . Η Πετρομπράς συγκαταλέγεται στην πρώτη γραμμή της λίστας των
πεντακοσίων βασικών επιχειρήσεων, που δημοσίευσε η Conjuntura
económ ica, τομ. 24, No 9, Pío ντε Τζσνέιρο, 1970.
2. Δηλώσεις του μηχανικού Μάρσιο Λέιτε Κεσαρίνο, Cor relo da
Manha, Pio ντε Τζανέψο, 28 του Γενάρη 1967.
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λάρια για ένα βουνό από χάρτες και μια μακροσκελέστατη
αναφορά, που έβγαλε "φ τω χά " τα κοιτάσματα της επαρχίας
Σεργιπε: ο Λινκ, λοιπόν, τη μετέταξε στην κατηγορία Γ απ'
τη Β, όπου βρισκόταν μέχρι τότε. Στη συνέχεια, έγινε γνω
στό ότι ανήκε, στην πραγματικότητα, στην κατηγορία Α .(ΐ)
Κατά τη μαρτυρία του Ο'Κόννορ, ο Λινκ είχε δουλέψει πά
ντα ως πράκτορας της Στάνταρ Ό ιλ . Ήταν προκαταβολικά
αποφασισμένο να μη βρεθεί πετρέλαιο, ώστε η Βραζιλία να
παραμείνει δέσμια των εισαγωγών της θυγατρικής του Ροκ
φέλλερ στη Βενεζουέλα.
Στην Αργεντινή, οι ξένες εταιρίες και το πλήθος των εθνι
κών πληρεξουσίων-τους βεβαιώνουν πως το υπέδαφος
περιέχει ελάχιστο πετρέλαιο, αντικρούοντας σ'αυτό τις
Petrolíferos
έρευνες των τεχνικών της Υ.Ρ .F . (Yacimientos
Fiscales) που απέδειξαν ότι το μισό σχεδόν της ολικής
εδαφικής έκτασης κρύβει πετρέλαιο κι ότι το πετρέλαιο
αφθονεί και στο απέραντο υποβρύχιο στρώμα της ατλαντι
κής ακτής. Κάθε φορά που ξαναγίνεται του συρμού να μιλά
κανείς για τη φτώχεια του αργεντίνικου υπεδάφους, η
κυβέρνηση κάνει καινούργια παραχώρηση σε κάποιο από τα
μέλη του καρτέλ. Η εθνική επιχείρηση Y.P.F. υπήρξε θύμα,
αφότου δημιουργήθηκε, ενός συνεχούς και συστηματικού
σαμποτάζ. Η Αργεντινή υπήρξε ίσαμε τα τελευταία τούτα
χρόνια ένα απ' τα τελευταία ιστορικά θέατρα της ιμπεριαλι
στικής πάλης που έφερε αντιμέτωπες την Αγγλία, στην
απόγνωση της παρακμής-της, και τις εξαπλούμενες Ηνωμέ
νες Πολιτείες. Οι συμφωνίες του καρτέλ δεν εμπόδισαν τη
Σελ και τη Στάνταρ να "σκυλοφαγωθούν" για το πετρέλαιο
της χώρας αυτής, με βίαια πολλές φορές μέσα: στα πραξι
κοπήματα που διαδέχτηκαν το ένα τ'άλλο σ 'όλο το διάστη
μα των τελευταίων σαράντα χρόνων, βρίσκουμε μια σειρά
εύγλωττωνσυμπτώσεων. Στις 6 του Σεπτέμβρη 1930, το
Κοινοβούλιο της Αργεντινής θα ψήφιζε το νόμο για την
εθνικοποίηση του πετρελαίου, όταν ο εθνικιστής καουντίλλιο Ιππόλιτο Υριγκογιέν ανατράπηκε απ'το πραξικόπημα
του Χοσέ Φελίξ Ουριμπούρου. Η κυβέρνηση του Ραμόν
Καστίλλιο έπεσε τον Ιούνιο του 1943, κι ενώ ετοιμαζόταν
να υπογράψει μια συμφωνία που εμπιστευόταν στα βορειο1. Η Correio da Manhâ δημοσίευσε ένα σημαντικό απόσπασμα απ'
το ντοκουμέντο στο τεύχος-της του Φλεβάρη 19, 1967.
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αμερικανικά κεφάλαια την άντληση του πετρελαίου. Το Σε
πτέμβρη του 1955, ο Χουάν Ντομίνγκο Περόν έφυγε για
την εξορία τη στιγμή όπου το Κοινοβούλιο ετοιμαζόταν να
κατακυρώσει την παραχώρηση στην Καλιφόρνια Ό ιλ Κό
μπανυ. Ο Αρτούρο Φροντίζι προκάλεσε κάμποσες σοβαρές
στρατιωτικές κρίσεις στα τρία όπλα, αναγγέλλοντας μια κατακύρωση που παραχωρούσε ολόκληρο το υπέδαφος στις
εταιρίες εκείνες οι οποίες ενδιαφέρονταν για την άντληση
του πετρελαίου: τον Αύγουστο του 1959, η κατακύρωση απορρίφθηκε. Το σχέδιο ξαναφάνηκε αμέσως, για να εγκαταληφθεί τον Οκτώβρη του 1960. Ο Φροντίζι έκανε πολλές
παραχωρήσεις στις βορειο-αμερικάνικες εταιρίες, και τα
βρετανικά συμφέροντα -α ποφασιστικά για το ναυτικό και
τον "κ όκκινο " τομέα του στρατού— δεν ήταν άσχετα με την
πτώση-του, το Μάρτη του 1962. Ο Αρτούρο Ιλλία κατάργη
σε τις παραπάνω παραχωρήσεις και ανατράπηκε στα 1966.
Τον επόμενο χρόνο, ο Χουάν Κάρλος Οργκανία δημοσίευσε
ένα νόμο για τους υδρογονάνθρακες, ο οποίος ευνοούσε τα
βορειο-αμερικάνικα συμφέροντα στην εσωτερική αυτή πά
λη.
Το πετρέλαιο δεν έχει προκαλέσει παρά μόνο πραξικοπή
ματα στη λατινική Αμερική. Εξαπόλυσε ένα πόλεμο, τον πό
λεμο του Τσάκο (1932-1935), ανάμεσα στους δυο φτωχότε
ρους λαούς της Νότιας Αμερικής: τη Βολιβία και την Παρα
γουάη. "Ο πόλεμος των γυμνών στρατιωτών" έχει πει ο Ρενέ Ζαβαλέτα για να χαρακτηρίσει αυτή την αποτρόπαιη
σφαγή. (1) Στις 30 του Μάη 1934, ο γερουσιαστήςτηςΛουιζιάνα, Χ ιούι Λονγκ, συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες μ 'έ 
να βίαιο λόγο-του, στον οποίο κατηγορούσε τη Στάνταρ Ό ιλ του Νιού Τζέρσεϋ ότι προκάλεσε τη σύγκρουση και χρη
ματοδότησε το βολιβιανό στρατό προκειμένου να οικειοποιηθεί, με την επέμβασή-του, το Τσάκο της Παραγουάης, χω 
ρίς το οποίο δεν ήταν δυνατό να φτάσει ένας πετρελαιαγω
γός της Βολιβίας ώς τον ποταμό αν δεν περνούσε από μέσατου... Στον ποταμό ο οποίος, επιπλέον, ήταν πιθανώς πλού
σιος σε πετρέλαιο: "Ο ι φονιάδες αυτοί πήγαν εκεί κάτω και
νοίκιασαν τους δολοφόνους-του",( 2 ) βεβαίωνε. Οι Παρα1. René Zavaleta Mercado, Bolivia. El d esarrollo de la concienci·
a nacional, Μοντεβίδεο, 1967.
2. Ο γερουσιαστής δεν χαρίστηκε καθόλου στη Στάνταρ Ό ιλ: την α-
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γουανοί, απ'τη δική-τους πλευρά, πήγαιναν στο σφαγείο
σπρωγμένοι από τη Σελ: όσο προχωρούσαν προς τα βόρεια,
τόσο οι στρατιώτες ανακάλυπταν τα τρυπήματα της Στά
νταρ στον τόπο της διαμάχης. Επρόκειτο για φ ιλονικία με
ταξύ δυο εταιριών, που ήταν εχθροί και ταυτόχρονα εταί
ροι στο εσωτερικό του καρτέλ, αλλά δεν ήταν αυτές που
έχυναν το αίμα. Τελικά, η Παραγουάη κέρδισε τον πόλεμο
αλλά έχασε την ειρήνη. Ο Σπρούιλ Μπράντεν, πασίγνωστος
αντιπρόσωπος της Στάνταρ Ό ιλ , ήταν ο πρόεδρος της
επιτροπής ανακωχής η οποία διαφύλαξε για λογαριασμό
της Βολιβίας, και του Ροκφέλλερ, χιλιάδες χιλιάδων τετρα
γωνικών χιλιομέτρων που διεκδικούσαν οι Παραγουανοί.
Πολύ κοντά στο τελευταίο πεδίο αυτών των μαχών βρί
σκονται οι πετρελαιοπηγές και τα απέραντα κοιτάσματα φ υ 
σικού αερίου, που έχασε στη Βολιβία, τον Οκτώβρη 1969, η
Γκαλφ Ό ιλ Κόμπανυ, το τραστ της οικογένειας Μέλλον. "Ο
καιρός της περιφρόνησης έχει τελειώσει για τους Βολιβιανούς", αναφώνησε ο στρατηγός Αλφρέδο Οβάντο αναγγέλ
λοντας την εθνικοποίηση, απ'το μπαλκόνι του ανακτόρου
Κουεμάντο. Δεκαπέντε μέρες νωρίτερα, κι ενώ δεν είχε
πάρει ακόμα την εξουσία, ο Οβάντο είχε ορκιστεί ενώπιον
μιας ομάδας διανοουμένων εθνικιστών πως θα εθνικοποιού
σε την Γκαλφ. Είχε συντάξει το διάταγμα, το είχε υπογρά
ψει και τό'χε κλείσει, χωρίς ημερομηνία, μέσα σ'ενα φάκε
λο. Πέντε μήνες πρωτύτερα, μέσα στο Κανιαντόν ντελ
Ά ρ κ ε , το ελικόπτερο του στρατηγού Ρενέ Μπαρριέντος
είχε τρακάρει πάνω στα καλώδια του τηλέγραφου και έπεσε
για να γίνει κομμάτια στο έδαφος. Η φαντασία δεν θα μπο
ρούσε να εφεύρει τελειότερο θάνατο. Το ελικόπτερο ήταν
ένα προσωπικό δώρο της Γκαλφ Ό ιλ Κόμπανυ και ο
τηλέγραφος ανήκει, όπως ξέρουμε, στο Κράτος. Μαζί με
τον Μπαρριέντες κάηκαν δυο βαλίτσες παραγεμισμένες με
χαρτονομίσματα που τα κουβαλούσε για να τα μοιράσει ένα
ένα στους χωρικούς, καθώς και κάμποσα πολυβόλα που,
στην επαφή-τους με τη φωτιά, άρχισαν να ξερνούν βροχή
από σφαίρες γύρω απ'το πυρπολημένο ελικόπτερο, κι έτσι
ποκάλεσε εγκληματική, κακοποιό, άτιμη, δολοφόνο ντόπιων και σφα
γέα ξένων, διεθνή συνωμότη, φάρα ληστών και πανούργων αρπακτικών, συρφετό βανδάλων και λωποδυτών. (Αναδημοσίευση στο περιο
δικό Guarania, Μπουένος Άιρες, Νοέμβρης 1934).

254

κανείς δεν μπόρεσε να πλησιάσει για να σώσει το δικτατορα
που καιγόταν ζωντανός.
Ο Οβάντο, ενώ διέταζε την εθνικοποίηση, καταργούσε
τον Κώδικα του πετρελαίου, που ονομαζόταν Κ ώ δ ικ α ς
Ν τ έ η β ε ν π ο ρ τ , προς τιμή του δικηγόρου που τον είχε συντάξει στ'αγγλικά. Για την επεξεργασία του Κώδικα, η Βολι
βία είχε λάβει, στα 1956, ένα δάνειο από τις ΗΠΑ. Αντίθετα,
η Eximbank, η ιδιωτική τράπεζα της Νέας Υόρκης και η Πα
γκόσμια Τράπεζα είχαν πάντοτε απαντήσει αρνητικά στις αι
τήσεις για αναπτυξιακό δάνειο της Y.P.F.B., της πετρελαϊ
κής επιχείρησης του Κράτους. Η βορειο-αμερικάνικη κυβέρ
νηση ήταν πάντα στο πλευρό-τους, και θεωρούσε πάντοτε
δικά-της, τα συμφέροντα των ιδιωτικών πετρελαϊκών επι
χειρήσεων. ( 1) Ο Κώδικας παραχωρούσε τότε στην Γκαλφ,
για μια διάρκεια σαράντα χρόνων τα πλουσιότερα κοιτάσμα
τα της χώρας. Ό ριζε μια γελοία συμμετοχή του Κράτους
στα κέρδη των επιχειρήσεων: μόλις 11% επί πάρα πολλά
χρόνια. Το Κράτος συμμετείχε στο διακανονισμό των εξό
δων των αναδοχών, αλλά δεν είχε κανένα έλεγχο πάνωτους. Έ φτασαν μάλιστα σε μια εξωφρενική λύση στο θέμα
των παροχών: όλα τα ρίσκα πήγαιναν στην Y.P.F.B..
και
κανένα στη Γκάλφ. Το κείμενο των " Σ κ ο π ώ ν " , που υπογρικρηκε απ'την Γκαλφ, στα τέλη του 1966, υπό τη δικταtopio tou Μπαρριέντος, όριζε ότι, στις από κοινού με την
1. Τα παραδείγματα αφθονοΰν στην ιστορία, πρόσφατη και μακρινή.
Ο Ίρβινγκ Φλόρμαν, πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Βολιβία, πληροφο
ρούσε τον Ντόναλντ Ντόουσον, του Λευκού Οίκου, στις 28 Δεκέμβρη
του 1950: ” Αφότου έφτασα εδώ, εργάστηκα δραστήρια για ν'ανοίξει
διάπλατα η πετρελαιοβιομηχανία της Βολιβίας στη διείσδυση της αμε
ρικανικής ιδιωτικής επιχείρησης και για να βοηθήσω το πρόγραμμα
της εθνικής- μας άμυνας να αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα”. Και πα
ρακάτω: ” Ήξερα ότι θα σας ενδιέφερε να μάθετε ότι η πετρελαιοβιομηχανία της Βολιβίας καθώς κι ολόκληρη η χώρα τούτη είναι ορθά
νοιχτες τώρα στην ελεύθερη πρωτοβουλία της Βορείου Αμερικής. Η
Βολιβία είναι, από το γεγονός αυτό, η πρώτη χώρα του κόσμου που
απώλεσε τοι εθνικό-της χαρακτήρα, και αισθάνομαι υπερήφανος που
μπόρεσα να πραγματοποιήσω το έργο αυτό για τη χώρα-μου και την
υπηρεσία”. Φωτοαντίγραφο της επιστολής αυτής, που πάρθηκε απ’τη
βιβλιοθήκη του Χάρρυ Τρούμαν, αναδημοσιεύτηκε απ’τη NACLA
N ew sletter, Νέα Υόρκη, Φλεβάρης 1969.
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Y.P.F.B. δραστηριότητες, η Γκαλφ θα επανακτούσε όλα τα
κεφάλαια που θα επένδυε στην εξερεύνηση μιας περιοχής
αν δεν έβρισκε πετρέλαιο. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξο
δα θα καταβάλονταν με τη μετέπειτα εκμετάλλευση αλλά,
στο μεταξύ, χρεώνονταν σε βάρος της εθνικής επιχείρησης.
( 1 ) Στο ίδιο κείμενο των "Σ κοπώ ν", η Γκαλφ αναλάβαινε, ε
ντελώς αθόρυβα, την κυριότητα των κοιτασμάτων αερίου τα
οποία δεν της πΰραχωρήθηκαν ποτέ. Το υπέδαφος της Βο
λιβίας κλείνει μέσα-του πολύ περισσότερο αέριο παρά πε
τρέλαιο. Ο στρατηγός Μπαρριέντος έκανε μιαν αφηρημένη
κίνηση: αυτό ήταν αρκετό. Μια απλή κίνηση του χεριού μπο
ρεί ν ' αποφασίζει για τη μοίρα του βασικότερου πόρου ενεργείας στη Βολιβία. Το θέμα όμως δεν είχε κλείσει.
Ένα χρόνο προτού ο στρατηγός Αλφρέδο Οβάντο απαλλοτριώσει την Τ κα λφ της Βολιβίας, ένας άλλος εθνικιστής
στρατηγός, ο Χουάν Βελάσκο Αλβαράδο, είχε εθνικοποιή
σει στο Περού τα κοιτάσματα και το διυλιστήριο της Ιντερνάσιοναλ Πετρόλεουμ Κόμπανυ, μια θυγατρική εταιρία της
Στάνταρ Ό ιλ του Νιού Τζέρσεϋ. Ο Βελάσκο είχε καταλάβει
την εξουσία επικεφαλής μιας στρατιωτικής χούντας κι είχε
βρεθεί στη λαίλαπα ενός μεγάλου πολιτικού σκανδάλου: η
κυβέρνηση του Φερνάντο Βελαούντε Τέρρυ είχε εξαφανίσει
την τελευταία σελίδα της συμφωνίας του Ταλαρά, που υπογράφηκε ανάμεσα στο Κράτος και την Ιντερνάσιοναλ Πε
τρόλεουμ Κόμπανυ (Ι.Π .Κ.). Η σελίδα αυτή, η 11, που "έκα
νε φτερά" κατά τρόπο μυστηριώδη, περιείχε την εγγύηση
του μίνιμουμ τιμής που όφειλε να πληρώνει η βορειο-αμερικάνικη εταιρία για το εθνικό αργό πετρέλαιο μέσα στο διυλιστήριό-της. Το σκάνδαλο δε σταματούσε εκεί. Αποκαλύφθηκε ακόμα ότι η θυγατρική της Στάνταρ είχε υπεξαιρέσει
στο Περού παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο δολλάρια
μέσα σε πενήντα χρόνια, σε μη πληρωμένους δασμούς, σε
φιλοδωρήματα και σ ' άλλα είδη απάτης και διαφθοράς. Ο
διευθυντής της Ι.Π.Κ. είχε συναντήσει τον πρόεδρο Βελαού
ντε καμιά εξηνταριά φορές προτού φτάσει στη συμφωνία
που προκάλεσε τη στρατιωτική επανάσταση. Επί δυο συνεχή
χρόνια, κι ενώ οι διαπραγματεύσεις της εταιρίας προχωρού1. Marcelo Quiroga Santa Cruz, παρέμβαση στις 11 και 12 0κτώβρη
1966 στη Βονλή των αντιπροσώπων, R evista ju rídica, Κοχαμπάμπα, 1967.
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σαν, διακόπτονταν κι έπειτα ξανάρχιζαν, το Υπουργείο είχε
αναστείλει κάθε βοήθεια στο Περού, (ΐ) Ο χρόνος έλειπε
για ν ' ανανεώσει τη βοήθεια, γιατί η αποτυχία έπληξε τη
μοίρα του προέδρου που έπνεε τα λοίσθια. Ό ταν το τραστ
Ροκφέλλερ παρουσίασε τη διαμαρτυρία-του ενώπιον του
περουβιανού Δικαστηρίου, ο κόσμος πέταξε νομίσματα στα
μούτρα των συνηγόρων-του.
Η λατινική Αμερική είν' ένα κουτί της Πανδώρας, ένα
κουτί εκπλήξεων: οι πιθανότητες του αναπάντεχου σ ' αυτή
τη βασανισμένη περιοχή του κόσμου είναι ανεξάντλητες.
Στις Ά νδ εις, ο στρατιωτικός εθνικισμός αναπήδησε
με βία, σαν ένα ποτάμι που είχε μείνει πολύν καιρό
κάτω
α π' τη γη. Οι στρατηγοί που εφαρμόζουν σήμερα, με αντιφα
τική και στιβαρή διακυβέρνηση, μια πολιτική μεταρρυθμί
σεων και πατριωτικής κατάφασης, είχαν αφανίσει τους
αντάρτες λίγο προτού πάρουν την εξουσία. Στα 1965, σι
στρατιω τικοί είχαν ποτίσει με ναπάλμ πολλές αντάρτικες
περιοχές και η Ιντερνάσιοναλ Πετρόλεουμ Κόμπανυ ήταν
αυτή που τους είχε προμηθέψει το πετρέλαιο και τους είχε
παραχωρήσει το K now how για την κατασκευή βομβών
στην αεροπορική βάση του Λας Πάλμας, κοντά στη Λίμα.
( 2 ) Η επιχείρηση δεν μπορούσε να μαντέψει τί την περίμενε.

Η ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΚΑίΜΠΟ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙ
ΚΩΝ ΓΥΠΑΕΤΩΝ
Η Βενεζουέλα, μολονότι η συμμετοχή-της περιορίστηκε
κατά το μισό στην παγκόσμια αγορά την τελευταία δεκαε
τία, παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου. Α π '
αυτήν προέρχονται τα μισά σχεδόν κέρδη που αντλούν τα
βορειο-αμερικάνικα κεφάλαια α π 'τη λατινική Αμερική. Είναι
1. Ό ταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ δεν τήρησε
φρόνιμη σιγή. Ένας από τους αξιωματοϋχους-του βγήκε να βεβαιώσει
πως δεν υπήρχε κανένα πρωτότυπο απ' το συμβόλαιο του Ταλαρά.
(Richard Ν. Goodwin, "El conflicto con la ¡.P.C.: Carta de Perú” που
δημοσιεύτηκε στο New Yorker και αναδημοσιεύτηκε απ* το C o m e r
cio ex te rio r, Μεξικό, Ιούλιος 1969).
2. Georgie Anne Geyer, "Seized U.S. Oil Firm Made Napalm", στο
New York Post, 7 Απρίλη 1969.
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απ' τις πιο πλούσιες και ταυτόχρονα από τις πιο φτωχές και
βίαιες χώρες του πλανήτη. Απολαμβάνει το υψηλότερο στη
λατινική Αμερική κατά κεφαλήν εισόδημα και διαθέτει ένα
πλήρες και υπερσύγχρονο οδικό δίκτυο. Αναλογικά με τον α
ριθμό των κατοίκων, καμία άλλη χώρα δεν πίνει τόσο ουί
σκι σκωτσέζικο. Τα αμέσως εκμεταλλεύσιμα αποθέματα
πετρελαίου, αερίου και σίδερου που υπάρχουν στο υπέδαφός-της, θα μπορούσαν να δεκαπλασιάσουν τα πλούτη κάθε
κάτοικου της Βενεζουέλας. Οι πληθυσμοί της Γερμανίας ή
της Αγγλίας θα χωρούσαν άνετα μες στις απέραντες παρθέ
νες εκτάσεις-της. Τα γεωτρύπανα έχουν αντλήσει μέσα σε
μισόν αιώνα μια τόσο μυθική ποσότητα πετρελαίου που
ξεπερνά, και στο διπλάσιο μάλιστα, τις εισφορές του Σχεδί
ου Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης. Α π ' τη
στιγμή που το πετρέλαιο ξεπήδησε σαν καταρράχτης απ'
την πρώτη πετρελαιοπηγή, ο πληθυσμός τριπλασιάστηκε κι
ο Κρατικός προϋπολογισμός πολλαπλασιάστηκε επί εκατό
αλλά... μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, που ερίζει για
όσα υπόλοιπα αφήνει η κυρίαρχη μειονότητα, δεν τρέφ ε
ται καλύτερα απ' ότι στην εποχή όπου η χώρα εξαρτιόταν
απ' το κακάο και τον καφέ. (ΐ) Το Καράκας, η πρωτεύουσα,
μεγάλωσε εφτά φορές μέσα σε τριάντα χρόνια. Η πατριαρ
χική πόλη με τα δροσερά πάτιος, με τη δική-της Πλάζα
Μαγιόρ και το σιωπηλό καθεδρικό ναό-της, γέμισε ουρανο
ξύστες με τον ίδιο ρυθμό που γέμισε βαρούλκα η λίμνη
Μαρακόιμπο. Σήμερα, ε'ιν' ένας εφιάλτης όπου βασιλεύει το
αιρ κοντίσιον, μια υπερηχητική και τρέμουσα μητρόπολη,
ένα κέντρο πετρελαιοκαλλιέργειας που προτιμά την κατανά
λωση α π ' τη δημιουργία και πολλαπλασιάζει τις τεχνητές
ανάγκες για να κρύψει τις πραγματικές-της ανάγκες. Το
Καράκας αγαπάει τις κονσέρβες και τα συνθετικά προϊόντα.
Εκεί δεν περπατάς, δε μετακινείσαι παρά μόνο με αυτοκίνη
το, και τα καυσαέρια έχουν δηλητηριάσει την καθαρή
ατμόσφαιρα της πεδιάδας. Το Καράκας δεν κάνει ήσυχο
ύπνο, γιατί δεν μπορεί να κατασιγάσει τη δίψα-του να κερδί
ζει και ν ' αγοράζει, να καταναλώνει και να δαπανά, να τ'
αποκτήσει όλα. Πάνω στις πλαγιές των λόφω ν, πάνω από
1. Για τη σύνταξη του κεφαλαίου αυτού χρησιμοποιήσαμε, εκτός απ’
τα αναφερθέντα ήδη έργα των Χάρβεϋ Ο' Κόννορ και Φρανσίσκο Μιέρες, πλείστα άλλα βιβλία που έχουν εκδοθεί και στις δύο Αμερικές.
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μισό εκατομμύριο παραμελημένοι ατενίζουν α π' τις τσίγκινες παράγκες-τους αυτή την ασαιτία. Τα εκατοντάδες
χιλιάδες αυτοκίνητα, τελευταίο μοντέλο, αστράφτουν μέσα
στις λεωφόρους της χρυσής πολιτείας. Μόλις πλησιάζουν οι
γιορτές, τα πλοία φτάνουν στο λιμάνι Λα Γκουάιρα κατά
φορτα με σαμπάνια γαλλική, με σκωτσέζικο ουίσκι και με
δάση ολόκληρα από Χριστουγεννιάτικα δέντρα του Καναδά,
ενώ τα μισά α π’ τα παιδιά και τους νέους της Βενεζουέλας,
στα 1970, δεν πηγαίνουν σχολείο.
Η Βενεζουέλα παράγει ημερησίως τριάμισι εκατομμύρια
βαρέλια πετρέλαιο για να θέτει σε κίνηση τη βιομηχανική
μηχανή του καπιταλιστικού κόσμου. Οι διάφορες, όμως, θυ
γατρικές της Στάνταρ Ό ιλ , της Σελ, της Γκαλφ και της Τεξάκο δεν εκμεταλλεύονται τα τέσσερα πέμπτα των παραχωρημένων σ ' αυτές περιοχών, που παραμένουν παρθένα
αποθέματα, και η μισή και παραπάνω αξία των εξαγωγών
δεν ζαναγυρίζει ποτέ στη χώρα. Οι προπαγανδιστικές μπρο
σούρες της Κρεόλ (Στάνταρ Ό ιλ ) εξυμνούν τη φιλανθρω
πία της εταιρίας στη Βενεζουέλα με τα ίδια λόγια που χρησι
μοποιούσε η Ρεάλ Κομπανία Γκουιπουζκοάνα στα μέσα του
18ου αιώνα για να διαφημίσει τις αρετές-της. Τα εισοδήμα
τα που απομυζούν απ’ τη μεγάλη τούτη αγελάδα δε συγκρίνονται, ανάλογα με το επενδυμένο κεφάλαιο, παρά μ ' αυ
τά που κέρδιζαν στο παρελθόν οι δουλέμποροι κι οι κουρ
σάροι. Καμιά χώρα δεν έχει αποφέρει τόσα πολλά στον πα
γκόσμιο καπιταλισμό μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα:
η Βενεζουέλα έχει αντλήσει τόσα πλούτη που ξεπερνούν,
όπως υποστηρίζει ο Ράνγκελ, τα πλούτη που άρπαξαν οι
Ισπανοί στο Ποτοζί και οι Ά γ γ λ ο ι στην Ινδία. Η πρώτη ε
θνική Σύνοδος οικονομολόγων αποκάλυψε ότι τα πραγματι
κά κέρδη των εταιριών πετρελαίου στη Βενεζουέλα είχαν
φτάσει, στα 1961, το 38% και, στα 1962, το 48%, μολονότι
οι τιμές που αναγνώριζαν αυτές οι επιχειρήσεις στον ισολογισμό-τους δεν ξεπερνούσαν το 15% και 17% αντιστοίχως.
Η διαφορά αποκαθίσταται με τα μαγικά της λογιστικής και
των μυστικών εμπορικών μεταβιβάσεων. Επιπλέον, στον πε
ρίπλοκο μηχανισμό του πετρελαϊκού εμπορίου, με τα δικάτου συστήματα πολλαπλής και συνυπάρχουσας αξίας, είναι
πολύ δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τον όγκο των κερδών
που κρύβονται πίσω α π' την τεχνητή πτώση των τιμών του
αργού πετρελαίου το οποίο, απ’ την πετρελαιοπηγή ώς τη
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βενζιναντλία, κυκλοφορεί πάντοτε μέσ' απ' τις ίδιες φ λέ
βες, και πίσω α π' την εξίσου τεχνητή ανύψωση του κόστους
παραγωγής, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται οι μυθώδεις
μισθοί και τα υπερβολικά διογκωμένα έξοδα προπαγάνδας.
Το σίγουρο είναι ότι, σύμφωνα με τους επίσημους αρι
θμούς, η Βενεζουέλα δεν έχει καταχωρήσει καμιά καινούρ
για ξένη επένδυση στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας
αλλά, αντίθετα, μια συστηματική ανάληψη. Η χώρα υφίσταται μιαν αφαίμαξη επτακοσίων και πάνω εκατομμυρίων δολλαρίων το χρόνο, με τη μορφή "τόκων του ξένου κεφαλαί
ου". Οι μόνες καινούργιες επενδύσεις προέρχονται απ' τα
κέρδη που αποδίδει. Στο διάστημα αυτό, το κόστος άντλη
σης του πετρελαίου πέφτει κάθετα, επειδή οι εταιρίες χρη
σιμοποιούν όλο και λιγότερους εργάτες. Για την περίοδο
και μόνο ανάμεσα στα 1959 και 1962, ο αριθμός των εργα
τών έπεσε κάτω α π’ τα δέκα χιλιάδες μπράτσα, ενώ παρέμε
ναν εν ενεργεία παραπάνω από τριάντα χιλιάδες άτομα και,
στα τέλη του 1970, το πετρέλαιο δεν απασχολούσε παραπά
νω από είκοσι τρεις χιλιάδες εργάτες. Η παραγωγή, αντί
θετα, αυξήθηκε σημαντικά.
Συνέπεια της αυξανόμενης ανεργίας είναι ότι επιδεινώθη
κε η κρίση των πετρελαϊκών πόλεων της λίμνης Μαρακάιμπο. Η λίμνη δεν είναι τίποτ' άλλο παρά ένα δάσος πύργων.
Μες στα θηρία αυτά από σταυρωτό σίδερο, η αδυσώπητη
ταλάντευση των ζυγαριών γεννά, εδώ και μισόν αιώνα, τον
τεράστιο πλούτο α π' τη μια, κι από την άλλη την αθλιότητα
της Βενεζουέλας. Και, πλάι στις ζυγαριές, οι δαυλοί κατα
βροχθίζουν ατιμώρητα το φυσικό αέριο, που η χώρα αρκείται στην πολυτέλεια να κατασπαταλά στην ατμόσφαιρα. Ζυ
γαριές βρίσκει κανείς ώς και μέσα στο βάθος των σπιτιών
και στις γωνιές των δρόμων αυτών των πόλεων, που ξεπήδησαν με την ίδια αφθονία όσο και το πετρέλαιο στις όχθες
της λίμνης. Το πετρέλαιο, εκεί πέρα, βάφει μαύρους τους
δρόμους και τα ρούχα, τα τρόφιμα και τους τοίχους, κι ακό
μα και οι πόρνες έχουν παρατσούκλια που το θυμίζουν: "Η
Σωλήνα", ή "η Τετραβάλβιδη", "η Πηγάδα" ή "η Ρυμούλ
κα". Ρούχα και τρόφιμα είναι ακριβότερα εκεί πέρα α π' ό,τι
στο Καράκας. Αυτοί οι μοντέρνοι τόποι, θλιβερής καταγω
γής αλλά με τη ζωντάνια που δίνει το εύκολο χρήμα, ανα
κάλυψαν ότι δεν είχαν μοίρα. Ό ταν κλείνουν τα πηγάδια, η
επιβίωση εξαρτάται από το θαύμα: απομένουν μονάχα οι
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σκελετοί των σπιτιών και τα δηλητηριασμένα βρώμικα νερά
που σκοτώνουν τα ψάρια και γλείφουν τις έρημες περιοχές.
Η δυστυχία πλήττει και τις πόλεις που ζουν από την εκμε
τάλλευση των εν ενεργεία πηγαδιών προσφέροντάς-τους
μαζικές απολύσεις και την αύξουσα μηχανοποίηση. "Εδώ,
το πετρέλαιο πέρασε πάνω απ' το κεφάλι-μας, έλεγαν οι
άνθρωποι του Λαγκουνίλλας, στα 1966. Αν δεν είχαν φτάσει οι μηχανές, η ζωή-μας θα ήταν πιο ευχάριστη". Η Καμπίμας η οποία, μισόν ολόκληρο αιώνα υπήρξε η βασική πετρε
λαιοπηγή κι απόφερε τόση ευμάρεια στο Καράκας και στις
εταιρίες, δεν έχει ούτε αποχέτευση. Ζήτημα είναι αν διαθέ
τει δυο ασφαλτωμένες λεωφόρους.
Η ευφορία ανάγεται σε παλιά χρόνια. Στα 1917, στη Βε
νεζουέλα, το πετρέλαιο συνυπήρχε ήδη με τα παραδοσιακά
λατιφούντιο, τις απέραντες εκείνες α, ^τοίκητες εκτάσεις
και τις άσχημα καλλιεργούμενες περιοχές, όπου οι μεγαλο
κτηματίες επέβλεπαν την απόδοση των εργατών-τους μαστιγώνοντάς-τους ή θάβοντάς-τους ζωντανούς ώς τη μέση. Στα
τέλη του 1922, το πηγάδι της Λα Ρόζα άρχισε να βγάζει ε
κατό χιλιάδες βαρέλια την ημέρα. Ταυτόχρονα, άρχισε και
το πετρελαϊκό όργιο. Τα βαρούλκα και οι βάσταγες ξεφύ
τρωσαν πάνω στη λίμνη Μαρακάιμπο, που κατακλύστηκε ά
ξαφνα από παράξενες μηχανές κι από ανθρώπους με κράνη
στο κεφάλι: οι χω ρικοί συνέρρεαν για να εγκατασταθούν
στο κοχλακιστό έδαφος, ανάμεσα σε μαδέρια και σε μπιτόνια λαδιού, για να προσφέρουν τα μπράτσα-τους στο πετρέ
λαιο. Η προφορά της Οκλαχόμα και του Τέξας αντηχούσε
για πρώτη φορά μες στις κοιλάδες και το δάσος, ίσαμε τις
πιο αδιάβατες περιοχές. Εβδομήντα τρεις εταιρίες ξεπετάχτηκαν στο άψε σβήσε. Ο βασιλιάς σ ’ εκείνο το καρναβάλι
των παραχωρήσεων ήταν ο δικτάτορας Χουάν Βισέντε Γκό
μες, ένας κτηνοτρόφος των 'Ανδεων, που καταγίνηκε στα
είκοσι εφτά χρόνια της εξουσίας-του (1908-1935) να κάνει
παιδιά και μπίζνες. Ενώ οι μαύροι καταρράχτες κυλούσαν
ασυγκράτητοι, ο Γκόμεζ έβγαζε μέσ' από τις καλογαρνιρισμένες τσέπες-του πετρελαιομετοχές και αντάμοιβε μ ’ αυ
τές τους φίλους-του, την οικογένειά-του και τους αυλοκόλακές-του, το γιατρό που φρόντιζε τον προστάτη-του και
τους στρατηγούς που αγρυπνούσαν για τη ζωή-του, τους
ποιητές που έψαλαν τη δόξα-του και τον αρχιεπίσκοπο που
του παραχωρούσε ειδικές άδειες για να τρώει κρέας τη Με
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γάλη Παρασκευή. Οι μεγάλες δυνάμεις σκέπασαν το στήθος
του Γκόμεζ με λαμπρά παράσημα: ήταν απόλυτη ανάγκη να
εφοδιάσουν τα αυτοκίνητα που πλημμύριζαν τους δρόμους
της οικου'ΐένης. Οι ευνοούμενοι του δικτάτορα πουλούσαν
τις άδειες στη Σελ, στη Στάνταρ Ό ιλ ή στην Γκαλφ. Το παι
χνίδι των επιρροών και η διαφθορά αποδέσμευσαν την αισ
χροκέρδεια και άνοιξαν την όρεξη για το υπέδαφος. Οι κοι
νότητες των ιθαγενών εκδιώχθηκαν απ' τη γη-τους και
πάμπολλες οικογένειες γεωργών έχασαν, θέλοντας και μη,
τις περιουσίες-τους. Ο πετρελαϊκός νόμος του 1922 συντά
χτηκε από τους αντιπροσώπους των τριών βορειο-αμερικάνικων εταιριών. Οι εκτάσεις του πετρελαίου περιφράχτηκαν
και απόκτησαν τη δική-τους αστυνομία. Η είσοδος απαγο
ρευόταν σε όποιον δεν είχε πάνω-του την κάρτα εργασίας
των επιχειρήσεων. Απαγορευμένο ήταν και να περνάς από
τους δρόμους που οδηγούσαν το πετρέλαιο ώς τα λιμάνια.
Ό ταν πέθανε ο Γκόμεζ, στα 1935, οι εργάτες έκοψαν τα
συρματοπλέγματα που έζωναν τις κατασκηνώσεις και
κήρυξαν Λεργία. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν εκρη
κτικά κβτ επικίνδυνα.
Στα 1948, με την πτώση της κυβέρνησης Ρόμουλο Γκαλλέγκος, ξανάκλεισε ο κύκλος των μεταρρυθμίσεων που εί
χαν αρχίσει πριν από τρία χρόνια, και οι νικητές στρατιωτι
κοί μείωσαν αστραπιαία το ποσοστό του Κράτους πάνω στο
πετρέλαιο που αντλούσαν οι θυγατρικές εταιρίες του
καρτέλ. Στα 1954, η συμφωνημένη ατέλεια αύξησε κατά
τρακόσια και παραπάνω δολλάρια τα κέρδη της Στάνταρ
Ό ιλ . Στα 1953, ένας επιχειρηματίας των ΗΠΑ βεβαίωνε στο
Καράκας: "Εδώ, έχουμε το ελεύθερο να κάνουμε ό,τι μας
αρέσει με τα λεφτά-μας. Για μένα, αυτή η ελευθερία αξίζει
πιο πολύ απ' όσο αξίζουν όλες μαζί οι πολιτικές και αστικές
ελευθερίες", (ΐ) Ό ταν ανατράπηκε, στα 1958, ο δικτάτορας
Μάρκος Πέρες Χιμένες, η Βενεζουέλα ήταν μια απέραντη
πετρελαιοπηγή, ζωσμένη με φυλακές και μπουντρούμια
βασανιστηρίων. Τα πάντα γίνονταν εισαγωγή από τις ΗΠΑ:
τα αυτοκίνητα και τα ψυγεία, το συμπυκνωμένο γάλα, τα
αυγά, τα μαρούλια, οι νόμοι και τα διατάγματα. Η βασική
εταιρία του Ροκφέλλερ, η Κρεόλ είχε δηλώσει στα 1957 ει
σοδήματα που έφταναν στο μισό σχεδόν του συνόλου των
I. Tim e, έκδοση για τη λατινική Αμερική, 11 Σεπτέμβρη 1953.
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επενδύσεών-της. Η επαναστατική χούντα αύξησε από 25%
σε 45% το δασμό στα εισοδήματα των μεγάλων επιχειρή
σεων. Σε αντίποινα, το καρτέλ αποφάσισε την άμεση πτώση
της τιμής του πετρελαίου της Βενεζουέλας κι άρχισε ν' απο
λύει μαζικά τους εργάτες. Το συνάλλαγμα ήταν τόσο χαμη
λό ώστε, παρά την αύξηση των δασμών και την αυξανόμενη
ποσότητα του εξαγόμενου πετρελαίου, το Κράτος, στα
1958, έφτασε στα εξήντα εκατομμύρια δολλάρια λιγότερα
απ’ τον προηγούμενο χρόνο.
Οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν δεν εθνικοποίησαν μεν
τη βιομηχανία πετρελαίου, μα ούτε χορήγησαν στις ξένες
εταιρίες, ώς τα 1970, καινούργιες άδειες για την άντληση
του μαύρου χρυσού. Ταυτόχρονα, το καρτέλ επιτάχυνε την
παραγωγή των κοιτασμάτων-του στη Μέση Ανατολή και τον
Καναδά. Στη Βενεζουέλα, σταμάτησε ουσιαστικά να ψάχνει
για νέες πετρελαιοπηγές και η εξαγωγή έχει παραλύσει. Η
πολιτική της άρνησης νέων αδειών έχει χάσει όλη τη σημασία-της όσο ο επίσημος εθνικός οργανισμός, η Εταιρία πε
τρελαίου της Βενεζουέλας, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της
αντικατάστασης. Η εταιρία έχει περιοριστεί να ανοίγει εδώ
κι εκεί μερικά πηγάδια, επικυρώνοντας τη μοναδική λει
τουργία με την οποία την επιφόρτησε ο πρόεδρος Ρόμουλο
Μπετανκούρ: "Να μη φτάσει στις διαστάσεις μιας μεγάλης
επιχείρησης, αλλά να χρησιμεύσει σαν μεσίτης για τις δια
πραγματεύσεις στη νέα φόρμουλα αδειών". Η νέα φόρμου
λα, που ανακοινώθηκε πολλές φορές, δεν εφαρμόστηκε.
Εντούτοις, η ισχυρή βιομηχανική ώθηση, που είχε πάρει
σάρκα και δύναμη εδώ και δυο δεκαετίες, δείχνει κιόλας ο
ρατά σημάδια κόπωσης και αδυναμίας σε μεγάλη κλίμακα
στη λατινική Αμερική: η εσωτερική αγορά, περιορισμένη α
πό τη φτώχεια των λαϊκών μαζών, δεν έχει την ικανότητα
να ευνοήσει μια τέτοια ανάπτυξη πέρα από κάποια όρια. Από
την άλλη, η αγροτική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε με την κυ
βέρνηση της δημοκρατικής Δράσης, δεν έφτασε παρά μόνο
στα μισά του δρόμου που πρότεινε ν ' ακολουθήσει. Η Βε
νεζουέλα αγοράζει από το εξωτερικό, και κυρίως από τις
Ηνωμένες Πολιτείες, μια μεγάλη ποσότητα από τα τρόφιμα
που καταναλώνει. Το εθνικό πιάτο, λόγου χάρη, που αποτελε'ιται από μαυροφάσουλα, φτάνει σε μεγάλες ποσότητες
απ' το βορρά, μέσα σε τσουβάλια με κολλημένη πάνω-τους
την ένδειξη BEANS.
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Ο Σαλβαδόρ Γκαρμεντία, ο μυθιατοριογράφος που ανα
κάλυψε εκ νέου την προκατασκευασμένη κόλαση ολόκλη
ρης της νέας αυτής κατακτητικής κουλτούρας, της κουλτούραςτου πετρελαίου, μου έγραφε στα 1969: "Έ χεις δει
μήπως ζυγοστάτη, το μηχάνημα που αντλεί το αργό πετρέ
λαιο; Μοιάζει μ ’ ένα μεγάλο μαύρο πουλί, που το μυτερό
κεφάλι-του σηκώνεται και χαμηλώνει αργά, μέρα και νύχτα,
δίχως να σταματά ούτε λεπτό: είναι το μόνο όρνεο που δεν
τρώει βρωμιές. Τί θα συμβεί όταν ακούσουμε το χαρακτηρι
στικό θόρυβο του πιτσιλίσματος, τότε που δε θα υπάρχει
πια υγρό; Οι πρώτες νότες της γκροτέσκο αυτής εισαγωγής
αρχίζουν ν ' αντηχούν στη λίμνη Μαρακάιμπο, όπου ξεπετάχτηκαν εν μια νυκτί οι μυθικές πολιτείες, με τους κινηματογράφους-τους, τα σούπερ μάρκετ-τους, τις ντισκοτέκ-τους,
με την έξαψη των πορνείων και των καταγωγίων όπου το
χρήμα δεν είχε αξία. Πριν από λίγον καιρό, έκανα μια μικρή
βόλτα εκεί κάτω κι ένιωσα ένα σφίξιμο στο στομάχι. Η μυ
ρωδιά του θανάτου και των σιδερικών είναι πιο δυνατή απ'
τη μυρωδιά του πετρελαίου. Τα χωριά έχουν μισο-ερημώσει, φαγωμένα α π ’ τα σκουλήκια, έρμαια της καταστροφής
- ο ι δρόμοι λασπωμένοι, τα μαγαζιά ερείπια. Ένας πρώην
δύτης των εταιριών βουτά κάθε μέρα, οπλισμένος μ ’ ένα
σιδεροπρίονο, για να κόψει κομμάτια α π' τους παρατημέ
νους σωλήνες, που τα πουλάει σαν παλιοσίδερα. Οι άνθρω
ποι αρχίζουν να μιλούν για τις εταιρίες σάμπως να έφερναν
στο νου-τους ένα θρύλο χρυσό. Βλέπουν ένα παρελθόν μυ
θικό και παράξενο, όπου μια ζαριά σκόρπιζε μια περιουσία
στον αέρα κι όπου το μεθοκόπι κρατούσε μια βδομάδα.
Στο διάστημα αυτό, οι ζυγοστάτες συνεχίζουν το πήγαινε
έλα-τους και η βροχή από δολλάρια πέφτει πάνω στο Μιραφλόρες, το κυβερνητικό ανάκτορο, για να μεταμορφωθεί
σε αυτοκινητόδρομους και άλλα τσιμεντένια τέρατα. Το
εβδομήντα τα εκατό της χώρας ζει στο περιθώριο των πά
ντων. Μια άμυαλη μεσαία τάξη, που απολαμβάνει μεγάλους
μισθούς και παραγεμίζεται με άχρηστα πράματα, ευημερεί
μέσα στις πόλεις, ζώντας στην παραζάλη της διαφήμισης κι
επιδεικνύοντας ώς εκεί που δεν παίρνει την ηλιθιότητα και
το κακό-της γούστο. Η κυβέρνηση ανήγγελε πανηγυρίζο
ντας, πριν από λίγο, πως τερματίζεται πια ο αναλφαβητι
σμός. Στην πραγματικότητα, όμως, στην τελευταία εκλογι
κή φιέστα, η καταγραφή των εγγεγραμμένων αποκάλυψε
ένα εκατομμύριο αναλφάβητους μεταξύ 18 και 50 ετών."
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1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Τότε που τα εγγλέζικα πολεμικά πλοία χαιρετούσαν την
ανεξαρτησία πάνω στα νερά του ποταμού
Οι διαστάσεις της βιομηχανικής παιδοκτονίας
Καθεστώς προστασίας και ελεύθερες ανταλλαγές στη
Λατινική Αμερική: η σύντομη πτήση του Λούκας Αλαμάν
Οι ανυπότακτες λόγχες και το μίσος που διατηρήθηκε
άσβεστο μετά α π' τον Χουάν Μανουέλ ντε Ρόζας
Ο πόλεμος της Τριπλής Συμμαχίας ενάντια στην Παρα
γουάη εκμηδένισε το μοναδικό πετυχημένο πείραμα ανε
ξάρτητης ανάπτυξης
Τα δάνεια και οι σιδηρόδρομοι στην οικονομική παρα
μόρφωση της Λατινικής Αμερικής
Προστατευτισμός και ελεύθερη ανταλλαγή στις ΗΠΑ: η
επιτυχία-τους δεν υπήρξε έργο κάποιου αόρατου χεριού
2. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ Δ1ΑΡΠΑΓΗΣ
'Ενα φυλαχτό που έχει χάσει όλη τη δύναμή-του
Οι φρουροί είν' αυτοί που ανοίγουν τις πόρτες: η ένοχη
ένδεια της εθνικής αστικής τάξης
Ποια σημαία κυματίζει πάνω στις μηχανές;
Ο βομβαρδισμός του διεθνούς νομισματικού Κεφαλαίου
διευκολύνει την αποβίβαση των κονκισταδόρες
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προστατεύουν την οικονομία-τους
αλλά εξουσιάζουν την οικονομία των άλλων: η εισβολή
των τραπεζών
Μια αυτοκρατορία που εισάγει κεφάλαια
Οι τεχνοκράτες στραγγαλίζουν πιο αποτελεσματικά απ'
ό,τι οι "στόλοι"
Η εκβιομηχάνιση δε θίγει τον οργανισμό ανισότητας
στην παγκόσμια αγορά
Η θεά τεχνολογία δε μιλά ισπανικά
Η ενοποίηση της Λατινικής Αμερικής υπό την αστερόεσσα
"Ποτέ δε θα είμαστε ευτυχισμένοι, ποτέ!" είχε προφητέψει ο Σιμόν Μπολιβάρ
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