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Αναδημοσίευση από α-εργώδες

Αυτό που ακούμε στο βίντεο μοιάζει με εφιάλτη που τον σκέφτεσαι κάποτε ως ένα τρομακτικό σενάριο, αλλά δεν πιστεύεις ότι ποτέ θα γίνει. Μέχρι που κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι ο εφιάλτης αυτός έχει γίνει μέρος της
καθημερινής σου ζωής. Δεν πιστεύω ούτε ότι με την οικονομική βοήθεια προς χώρες όπως το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές θα λυθεί το πρόβλημα: Από τη στιγμή που είναι αποφασισμένοι να κάνουν η κάθε οικογένεια από
7 παιδιά, είναι επόμενο ότι ο πλεονάζων πληθυσμός θα οδηγηθεί στη μετανάστευση, αφού ο κατατεμαχισμός των γεωργικών κλήρων έχει τα όριά του. Ο υπερπληθυσμός ήταν μία βασική αιτία - πλάι στο φυλετικό μίσος μεταξύ
Χούτου και Τούτσι - πίσω από τη γενοκτονία της Ρουάντα τη δεκαετία του 1990 (ο Jared Diamond στο εξαίρετο βιβλίο του "Κατάρρευση" το αποδεικνύει).
Θα ξαναπώ αυτό που είπα και σε σχόλιό μου στην προηγούμενη ανάρτηση και που είπε και ο Locus Publicus σε δικό του σχόλιο: Χρειάζεται εκ μέρους της Ελλάδας μεταναστευτική πολιτική και χρειάζεται και
εξωτερική πολιτική.
Κατά τη γνώμη μου (και ας φανεί ωμή): Το πρώτο σημαίνει να επιλέξεις ΠΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ μετανάστες θέλεις να κρατήσεις και από ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ. Να ξεκαθαρίσουμε ως χώρα ότι μετανάστες από χώρες με
έξαρση ισλαμικού φονταμενταλισμού (π.χ. Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ιράκ, Αφγανιστάν,Σομαλία) είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ. Δεν χρειάζεται επίσημη διακήρυξη εκ μέρους του πρωθυπουργού, υπάρχουν
πολλοί τρόποι να γίνει αυτό αισθητό και κατανοητό όπου δει. Και σε συμφωνία με τις χώρες προέλευσής τους να δρομολογηθεί η επαναπροώθησή τους στον μέγιστο δυνατό αριθμό. Και ένα μέρος να γυρίσει πίσω, το μήνυμα
θα έχει σταλεί: Η Ελλάδα δεν παίζει, δεν σας θέλει. Τέλος.
Με άλλες χώρες (Αλβανία, Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, κ.ά., όπως και Αιθιοπία, χώρα με ισχυρή χριστιανική παράδοση) να υπογραφούν αμοιβαία σύμφωνα, επωφελή και για τις δύο πλευρές, και να δοθεί σε παιδιά
μεταναστών 2ης γενιάς από τις παραπάνω χώρες με τις οποίες έχουν υπογραφεί σύμφωνα - και ΜΟΝΟ από αυτές - ελληνική υπηκοότητα όταν τα παιδιά φτάσουν το 15ο ή το 18ο έτος της ηλικίας τους και με την προϋπόθεση
ότι έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, δημόσιο ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό. Να φανεί ξεκάθαρα, έστω άτυπα, ότι προτιμώνται οι χώρες που είτε έχουν χριστιανική παράδοση, είτε, όπως η Αλβανία, που εν μέρει έχουν
ισλαμική παράδοση, αλλά που οι μουσουλμάνοι ουσιαστικά είναι άθρησκοι και γι΄αυτό αφομοιώσιμοι από την ελληνική κοινωνία. Άτυπα μπορεί αυτό να γίνει και με χριστιανούς προερχόμενους από χώρες όπως η Αίγυπτος
και το Ιράκ.
Αυτά, όμως, προϋποθέτουν πολιτικές αποφάσεις, προϋποθέτουν σθεναρή πολιτική, ακόμα και "μυστική" εξωτερική και εσωτερική πολιτική (κάτι το οποίο βρίσκω απόλυτα θεμιτό για ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό
του και ζει πλέον σε συνθήκες ιδιότυπης εισβολής με συνενοχή χώρας αποδεδειγμένα εχθρικής προς αυτό, βλ. Τουρκία. Το να συζητάμε για τούρκους δουλέμπορους και να προσπαθούμε να τους αποτρέψουμε είναι αστείο κατ'
εμέ. Δουλέμπορος είναι το ίδιο το τουρκικό κράτος, βαθύ ή ρηχό λίγο με νοιάζει).
Αν όμως επιμένουμε να ακολουθούμε πολιτική του "πολιτικώς ορθού" και αφήνουμε τους φαιδρούς αριστεριστές και αναρχοφασίστες του ΤΣΥΡΙΖΑ, την Ισλαμοτυπία του Τεγόπουλου και διάφορους χρυσοκάνθαρους
καραγκιοζάκους στυλ Πιτσιρίκου και Λάκη Λαζόπουλου να συνδιαμορφώνουν εθνική πολιτική για τη μετανάστευση, με μόνο κριτήριο το λυσσαλέο τους μίσος προς ο,τιδήποτε το χριστιανικό, τότε πάμε για φούντο. Και
δεν θα είναι μακριά η ημέρα που γειτονιές ολόκληρες της Αθήνας θα αδειάζουν από χριστιανούς και εκκλησίες ενδεχομένως θα βανδαλίζονται και θα καίγονται όλως "τυχαία".
Φυσικά, μία τέτοια εξέλιξη ουδόλως ενδιαφέρει τα πολυτελή γκέτο, όπου διαμένει η αριστερίστικη κλίκα που κατέχει τα "in" μέσα διαμόρφωσης της κοινής γνώμης (Ελευθεροτυπία, Athens Voice, Lifo και λοιπές
"προοδευτικές" πατσαβούρες).
Αλλά ούτε και του Μαξίμου ενδιαφέρει, αφού ο οσονούπω απερχόμενος "καταλληλότερος" έχει επανειλημμένα αποδείξει πόσο αδιάφορος, μοιραίος και ανίκανος είναι μπροστά στην παραμικρή δυσκολία. Οπότε, η απουσία
του Κράτους αφήνει το έδαφος πρόσφορο να καλλιεργηθούν κάθε είδους "αυτοάμυνες" πολιτών, προς μεγάλη χαρά συμπλεγματικών ακροδεξιών τραμπούκων που βρίσκουν έτσι και λόγο ύπαρξης (αφού κάποιοι τους τον
παρέχουν). Η απελπισία και ο φόβος είναι κακοί σύμβουλοι. Το κενό του Κράτους το καταλαμβάνει το παρακράτος, είτε ακροαριστερό, είτε ακροδεξιό.
Και το επόμενο συλλαλητήριο των ισλαμιστών (και όχι μουσουλμάνων απλώς, το λέω συνειδητά) έχει εξαγγελθεί για την ερχόμενη Παρασκευή. Σε ώρα εργασίας των καταστημάτων πορεία από Ομόνοια προς Βουλή. Και
οι περισσότεροι από αυτούς να είναι λαθραίοι, άρα παράνομοι στην Ελλάδα... Ωραία...
Y.Γ. Από τις βιβλιοκριτικές που διάβασα, το βιβλίο αυτό του Bruce Bawer το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και μην φανταστείτε ότι είναι κανένας ακροδεξιός ή χριστιανός φονταμενταλιστής ο συγγραφέας.
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Σημείωση "Φιλούμενου": Την Παρασκευή που θα γινει η εν λόγω πορεία, είναι η επέτειος της Άλωσης.... άραγε αναρωτιόμαστε εμείς...υπήρξε τυχαία η επιλογή της ημερομηνίας...?
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