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Να αρχίσουμε το σημερινό άρθρο με ένα εμπειρικό αξίωμα: Δεν
έπαψε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, η διεξαγωγή χαμηλής
έντασης οικονομικού πολέμου προς τους φτωχούς. Και δεν έχει
παρατηρηθεί ποτέ η φυγή κανενός από την ασφάλεια του σπιτιού
του, για να πνιγεί στο Αιγαίο ή να φυλακιστεί, αν γλιτώσει τον
πνιγμό, στα Βαλκάνια, την Τουρκία ή όπου αλλού. Άρα όλοι όσοι
επιδιώκουν να έρθουν στην Ευρώπη είναι οικονομικοί μετανάστες,
ενός σιωπηρού οικονομικού πολέμου που έχει κυρήξει το
καπιταλιστικό οικοδόμημα στη φτωχολογιά.
Το κλείσιμο των ελληνικών συνόρων δεν είναι απλώς μία
προσπάθεια ελέγχου της μεταναστευτικής ροής. Αυτή είναι
τεράστια και δεν περιορίζεται μόνο σε πληθυσμό που
μετακινείται από τη Συρία. Πρόκειται για προσπάθεια εξαγνισμού
που πηγάζει από το φαντασιακό τού οικονομικού ολοκληρωτισμού
της Ευρώπης, αλλά και περιορισμού – απομόνωσης στην Ελλάδα των
υποψήφιων τρομοκρατών. Μέσα από ενορχηστρωμένες ρατσιστικές
και ξενοφοβικές καμπάνιες που δαιμονοποίησαν την ισλαμική
θρησκεία και τους πιστούς της, συνδέθηκε το Ισλάμ με την
τρομοκρατία. Με την Ευρώπη να είναι αυτοπαγιδευμένη στις
αντιφάσεις και τις αφαιρέσεις της, αλλά και στην προπαγάνδα
που παρήγαγε: Η ισλαμοφοβία αναδύθηκε και πήρε τη θέση του
αντισημιτισμού, μέσω της πάγιας φοβικής αντίληψης της
παγκόσμιας μυστικής τρομοκρατικής οργάνωσης. Πίσω από
οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός, βρίσκεται ένας κακός
μουσουλμάνος. Και κατά τεκμήριο ένας καλός Ευρωπαίος ή
Αμερικανός προσπαθεί να τον αποτρέψει.
Και είναι αλήθεια πως εξτρεμιστές υπάρχουν σε κάθε θρησκεία,
ομολογία πίστης κ.λπ., αλλά αυτοί είναι ως επί το πλείστον
ολιγάριθμοι και δεν ταυτίζονται με το σύνολο των

θρησκευόμενων. Διαφορετικά ο χριστιανικός εξτρεμισμός του
Μπρέιβικ ή, στα καθ’ ημάς, πρόσφατα του Μητροπολίτη Καλαβρύτων
και Αιγιαλείας, που σπάνια μας θυμίζουν τα media, συνδέεται
και ταυτίζεται με κάθε χριστιανό. Κι εδώ
πρέπει να
αναφερθούμε στον Άγγλο φυσιοδίφη Κάρολο Δαρβίνο, που σφράγισε
την επιστημονική σκέψη τού 19 ο υ αιώνα με το έργο του «Η
καταγωγή των ειδών». Μετασχηματίζοντας ριζικά τη θεώρηση για
την καταγωγή του ανθρώπου: Η βιολογική εξέλιξη των ειδών,
έγινε μέσω της επιβίωσης των ισχυρότερων. Με τον κοινωνικό
δαρβινισμό, κομμένο και ραμμένο από τα Διευθυντήρια του
ολοκληρωτισμού, να υποστηρίζει την ανωτερότητα του λευκού
δυτικού, ως στοιχείο εθνικής ταυτότητας. Άρα η κοινωνική
καταπίεση και η αυθαίρετη δημιουργία ελίτ των Ευρωπαίων, βρήκε
και αυθαίρετη επιστημονική έκφραση. Με αποτέλεσμα να παγιωθεί,
μέσω της προπαγάνδας.
Ας δούμε όμως τι πραγματικά είναι το Ισλάμ και ποια η προσφορά
του, όταν ήδη από τον Μεσαίωνα ήταν μία μεγάλη πολιτική δύναμη
και, κυρίως, μία παγκόσμια μονοθεϊστική θρησκεία που
ανταγωνιζόταν τον χριστιανισμό στην προσέλκυση πιστών. Κι
αυτός, σίγουρα, ήταν και είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να
δαιμονοποηθεί. Η μεσαιωνική αραβική Ισπανία γνώρισε μεγάλη
ακμή και ο ισλαμικός πολιτισμός έφτασε στο αποκορύφωμά του, με
ανθρώπους που είχαν βαθιά Παιδεία. Οικοδόμησαν λαμπρά μνημεία
και μεταλαμπάδευσαν όλη την επιστημονική γνώση της Ανατολής
στην Ευρώπη, μεταφράζοντας και σχολιάζοντας Έλληνες κλασικούς
απευθείας από τα ελληνικά. Παράλληλα μετέδωσαν τις γνώσεις σε
πολλά και σοβαρά θέματα, όπως η ιατρική και η φαρμακευτική,
ενώ είναι ενδεικτικό ότι τόσο οι χριστιανοί όσο και οι Εβραίοι
είχαν θρησκευτική ελευθερία σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Σε
αντίθεση με την αντιμετώπιση της οποίας έτυχαν αλλόθρησκοι από
τους χριστιανούς Ευρωπαίους, στις ευρωπαϊκές χώρες που
ανακατέλαβαν την ίδια περίοδο. Συμπερασματικά, η Δυτική Ευρωπή
των μεσαιωνικών χρόνων, η άνθηση της οποίας άλλαξε τα δεδομένα
σε ολόκληρη την ήπειρο, οφείλει στο Ισλάμ τη ρίζα των
μπουμπουκιών που άνθισαν στην πορεία και το άρωμά τους, σε
πολλές περιπτώσεις, φτάνει μέχρι και τις ημέρες μας.

