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Η επαφή με τον υπόλοιπο πληθυσμό
θεωρείται επικίνδυνη για το
ανοσοποιητικό τους σύστημα
Μέλη
μιας
από
τις
πιο
απομονωμένες φυλές στη Γη βγήκαν
για λίγο από την περουβιανή
ζούγκλα για να ζητήσουν τρόφιμα,
σύμφωνα με τοπικούς ακτιβιστές.
Μια ομάδα ανθρώπων από την φυλή Μάσκο-Πίρο ήρθε σε επαφή με
τους χωρικούς, προφανώς πυροδοτώντας μια σύντομη σύγκρουση.
Η φυλή, με μέλη λίγες εκατοντάδες ανθρώπους, δεν είχε μέχρι
τώρα απολύτως καμία επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ακτιβιστές
λένε ότι η υλοτομία και η αστική ανάπτυξη έχει περιορίσει την
περιοχή στην οποία μπορεί να ζήσει η φυλή.
Η Μάσκο-Πίρο είναι μία από τις πολλές φυλές που ορίζονται από
την κυβέρνηση ως «άνθρωποι με τους οποίους δεν υπάρχει επαφή».
Η κυβέρνηση απαγορεύει την άμεση επαφή μαζί τους, διότι
πιστεύεται ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των φυλών δεν είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει το είδος των μικροβίων που μεταφέρονται
από άλλους Περουβιανούς.
Η ανθρωπολόγος Μπέατρις Χουέρτας δήλωσε στο πρακτορείο
ειδήσεων Associated Press ότι η φυλή μπορεί μερικές φορές να
παρατηρηθεί καθώς τα μέλη της μεταναστεύουν μέσα από τη
ζούγκλα κατά τη διάρκεια της περιόδου ανομβρίας.
Αλλά είναι πολύ σπάνιο να δει κανείς τους Μάσκο-Πίρο τόσο
κοντά στο χωριό κατά μήκος του ποταμού, είπε η Χουέρτας. «Η

εμφάνιση ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέλη της φυλής
έχουν αναστατωθεί επειδή άλλοι εκμεταλλεύονται τους πόρους
στην επικράτειά τους… Για τον λόγο αυτό ζητούσαν αντικείμενα
και τρόφιμα από τον πληθυσμό», τόνισε.
Το βίντεο που δείχνει τους Μάσκο-Πίρο να προβάλουν από την
ζούγκλα γυρίστηκε στα τέλη του Ιουνίου και δόθηκε στην
δημοσιότητα από την τοπική οργάνωση AIDESEP, που κάνει
εκστρατεία για την σωτηρία του τροπικού δάσους, και από την
ομοσπονδία Fenamad για τα δικαιώματα των ιθαγενών.
Ο Σαούλ Πουέρτα Πένα, διευθυντής της AIDESEP, είπε ότι τα
πλάνα δείχνουν τα μέλη της φυλής να ζητούν μπανάνες. Φαίνεται
ότι τους έδωσαν ένα κανό γεμάτο με τρόφιμα, αλλά και πάλι ο
ντόπιος πληθυσμός δεν ήρθε σε άμεση επαφή με την φυλή επειδή
κάθε ασθένεια θα μπορούσε να σκοτώσει τους Μάσκο-Πίρο.
Πιστεύεται ότι υπάρχουν 12.000- 15.000 άτομα από φυλές με τις
οποίες δεν υπάρχει επαφή, οι οποίες ζουν στις ζούγκλες
ανατολικά των Ανδεων.
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