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Η εκλογή του πακιστανού μουσουλμάνου Σαντίκ Καν στo αξίωμα του δημάρχου του Λονδίνου έχει 

προκαλέσει ρίγη ενθουσιασμού στις τάξεις της «πολυπολιτισμικότητας».  

 

Σχολιαστές έγκυροι και μη, «προοδευτικοί» γκουρού, αντίπαλοι του «ρατσισμού», οπαδοί της μίξης των 

πάντων στο καζάνι της «παγκοσμιοποίησης», εχθροί του «εθνοτικού μίσους», πολύχρωμοι, μονόχρωμοι, 

άθεοι, αγνωστικιστές, πολέμιοι του Χριστιανισμού και των εκκλησιών του, παράνομοι και ήμι-παράνομοι 

μουσουλμάνοι μετανάστες, και πλήθος άλλων που ανήκουν σε «ειδικές ευπαθείς ομάδες» με πλέον 

ισχυρότατες απαιτήσεις προνομιακής, αλλά άδικης για πολλούς, μεταχείρισης από το κράτος κατά τους 

ορισμούς της πολιτικής ορθότητας, ξέσπασαν σε αλαλαγμούς αγαλλιάσεως που πια ηχούν παγκοσμίως.   

 

Μια περιοδεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ελληνιστί social media) καταδεικνύει τρία χαρακτηριστικά 

αυτού του ξεσπάσματος των ωσαννά για την επιτυχία του Καν:  

 

(α) την ανάδειξη της φυλετικής αχρωματοψίας σε ακρογωνιαίο λίθο αυτού που ορίζεται ως «σύγχρονο 

κράτος» από την δυτική «προοδευτική» ελίτ και τις παραφυάδες της·  

(β) την χαρακτηριστική ελαστικότητα συνειδήσεως του «σύγχρονου προοδευτικού» που αρνείται να 

αποδεχθεί τις αποδεδειγμένες απειλές εις βάρος των πατροπαράδοτων αξιών και ιστορικών καταβολών της 

Δυτικής κοινωνίας από την διάρρηξη βασικών και θεμελιωδών αρχών της κοινωνικό-πολιτικής της 

συγκρότησης με αυτοχειριασμό και  

(γ) την γρανιτώδη επιμονή στην απαίτηση για συνεχή αυτό-μαστίγωση των Δυτικών κοινωνιών ως ένδειξη 

μετανοίας προς τον Τρίτο και Τέταρτο Κόσμο για αμαρτίες παρελθόντος και παρόντος· και την παράλληλη 

αποδοχή της μετακίνησης των εξαθλιωμένων κατοίκων τους στην Ευρώπη προς όφελος μια «προόδου» τα 

προσόντα της οποίας ακόμη παραμένουν αδιευκρίνιστα. 

 

Το καλοκαίρι του 2015, η εισβολή των μουσουλμάνων παράνομων μεταναστών, περιλαμβανομένων και 

προσφύγων, η παρουσία των οποίων προκάλεσε οξύτατη αύξηση της αυτό-μαστίγωσης στις τάξεις των 

«προοδευτικών», κατέδειξε αντράνταχτα ότι η «πολυπολιτισμικότητα» και η «διαπολιτισμική αλληλεγγύη» 

κάθε άλλο παρά ορίζουν τα θεμέλια της Δυτικό-ευρωπαϊκής κοινωνίας όπως δεκαετίες τώρα ισχυρίζονται 

οι «ορθώς σκεπτόμενοι» και διεφθαρμένες γραφειοκρατίες της κατ όνομα πλέον Ευρωπαϊκής «ένωσης». 

 

Ανεξαρτήτως του αν αυτή η διαπίστωση ενοχλεί την δοτή απαίτηση για συνεχείς υποκλίσεις μετανοίας από 

τους «παλιούς» (δηλαδή, πραγματικούς) Ευρωπαίους, το ρεύμα συγκρούσεως με τις δυνάμεις της 

«πολυπολιτισμικότητας» και του, κατά το τουρκό-ελληνικό λαϊκό λεγόμενο, αχταρμά, ογκώνεται.  

 

Ήδη οι «προοδευτικοί», μετά το περασμένο καλοκαίρι και το ξέσπασμα σφραγίσεως συνόρων και 

επαναδιατύπωσης της θεμελιώδους απαιτήσεως για προστασία της εθνικής επικρατείας, διαπιστώνουν 

ασθμαίνοντας δημοκρατικό «έλλειμμα» γενικώς και αδιακρίτως που, ως συμπεραίνουν, περιπλέκει την 
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απόλυτη και επιθυμητή εφαρμογή των ανοικτών συνόρων και της πλήρους αποδοχής της μετακινήσεως 

σημαντικών υπανάπτυκτων και αγραμμάτων πληθυσμών της Αφρικής και της Ασίας στην Ευρώπη. 

Σφυροκοπούν δε τα στήθη τους μοιρολογούντες για την «ανεξήγητη» γιγάντωση «αντιδραστικών» και 

«εθνικιστικών» πολιτικών κομμάτων που εκτοξεύονται στην κορυφή και ήδη απειλούν ακόμη και την μέχρι 

πρότινος παντοδύναμο Μέρκελ. 

 

Η περίπτωση Καν δίνει έτσι μια απροσδόκητη αφορμή για μια γενικότερη αναδίφηση των θεωρουμένων 

κοινωνικών κερδών από την «πολυπολιτισμικότητα», την άκρως επιθυμητή παρουσία μουσουλμάνων σε 

νευραλγικές θέσεις της Δυτικής κοινωνίας εφ' όσον  είναι, κατά δήλωση τους, «μετριοπαθείς», και την 

προσαρμογή των Δυτικών κοινωνιών στις απαιτήσεις του Ισλάμ, περιλαμβανομένων και εκείνων που 

περιορίζουν γενικώς τα ανθρώπινα δικαιώματα, προς όφελος μιας «ειρήνης» και καταπολέμησης των 

διακρίσεων που ωφελεί αποκλειστικώς τους εισαγόμενους. 

 

Πρέπει βεβαίως να σημειώσουμε εδώ ότι το φαινόμενο Καν αναπτύχθηκε σε ένα ιδιότυπο περιβάλλον που 

δεν υπάρχει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες--αν και οι «πολιτικώς ορθοί» σπεύδουν να μας υπενθυμίσουν ότι 

και το Ολλανδικό Ρότερνταμ έχει κι αυτό μουσουλμάνο δήμαρχο, τον Αχμέτ Αμπουταλέμπ (του οποίου 

όμως η πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά διαφέρει σημαντικά απ΄'αυτήν του Καν).  

 

Το Λονδίνο, μια «πόλις-κράτος» λόγω του μεγέθους του και της δυσανάλογης οικονομικής του σημασίας 

παγκοσμίως, έχει χάσει τον συμπαγή πληθυσμό τους «παλαιών» Βρετανών που σήμερα υπολογίζεται κάτω 

από το 45% του συνόλου.  

 

Στην θέση του  έχουν αναδυθεί ομάδες μεταναστών μεταξύ των οποίων η μουσουλμανική κοινότητα έχει 

ιδιαίτερη ισχύ ενώ πολλοί από τους εναπομείναντες «παλαιούς» Βρετανούς αυτοχαρακτηρίζονται 

«φιλελεύθεροι σοσιαλιστές». Οι «φιλελεύθεροι σοσιαλιστές» είναι μια κατηγορία που αντιμετωπίζει 

προβλήματα ορισμού και πολιτικών αποκλίσεων, το ολιγότερο. Κύριο χαρακτηριστικό της η αποδοχή της 

«ανοιχτής κοινωνίας»-αχταρμά που μισεί διακαώς εθνικές βάσεις και παραδόσεις, με ιδιαίτερη απόκλιση 

προς υποστήριξη αντί-χριστιανικών και αντί-κληρικών θέσεων, «εξωτικών» υποψηφίων και της περιλάλητης 

σύγχρονης «νεωτερικότητας», η οποία εύκολα και φυσικά ανερυθρίαστα ανακαλύπτει κοινούς τόπους και 

κοινές καταβολές μεταξύ των λεγομένων προηγμένων κοινωνιών και, π.χ., ακόμη και των κυνηγών κεφαλών 

της Νέας Γουινέας.  

 

Σε τέτοιο κλίμα, και με την μαζική προσέλευση μουσουλμάνων στις κάλπες, η ανάδειξη του Καν δεν είναι 

διόλου απρόσμενη έκπληξη αλλά μάλλον απόρροια της από πολλού στρέβλωσης της πληθυσμιακής 

σύνθεσης αυτού που τώρα πολλοί, εντός και εκτός Βρετανίας, αποκαλούν «Λοντονιστάν»--προς άμετρο θείο 

μένος των απανταχού «μετριοπαθών» και φίλων των «καταπιεσμένων» κυρίως τριτοκοσμικών.  

 

Αφήνοντας, όμως, προς στιγμήν κατά μέρος τις λαχανιασμένες ιαχές νίκης του αριστερού βρετανικού τύπου 

«της αλλαγής και της προόδου», διακρίνουμε πολλά σημεία αρνητικού ενδιαφέροντος περί το πρόσωπο του 

νέου «μετριοπαθούς» δημάρχου. 

 

Ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Καν αναμίχθηκε στην υπεράσπιση τρομοκρατών και προσέγγισε 

ακραία ισλαμικά σχήματα που τροφοδοτούν την ισλαμική τρομοκρατία. Μεταξύ των πελατών του ήταν και 

ο Ζακαρία Μασάουϊ, το μοναδικό μέλος της ομάδας Άτα-αλ Κάιντα, η οποία εμβόλισε τους δίδυμους 

πύργους στη Νέα Υόρκη, που βρίσκεται στη ζωή διότι δεν συμμετείχε τελικά στη σφαγή.  

 

Οι προσπάθειες του Καν περιλάμβαναν την απόδειξη «αθωότητας» ενόχων με εφευρετική διαχείριση της 

δικονομίας και των υποπαραγράφων της νομοθεσίας, αλλά και την παρεμπόδιση αποβολής από το βρετανικό 

έδαφος υπόπτων τρομοκρατίας. Ο κύριος δήμαρχος έσπευσε φυσικά να αποκηρύξει το παρελθόν του, 

αποδεχόμενος ότι συνυπήρξε με απεχθή και εγκληματικά υποκείμενα, αλλά αφοπλιστικώς επίσης δήλωσε 
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ότι σήμερα είναι «άλλος άνθρωπος»--με αποτέλεσμα την θύελλα χειροκροτημάτων από τους αφελείς (ιδίως 

μη μουσουλμάνους) και της δια του τουϊτερ δημόσιας επικρότησης του από την Χίλαρυ Κλίντον!  

 

Η πολιτική ευφυΐα του κυρίου δημάρχου είναι αναμφίβολος. Η προεκλογική του στρατηγική εστιάστηκε 

στην ταπεινή του καταγωγή (γιος πτωχού μετανάστη οδηγού λεωφορείου και μοδίστρας με έξι αδέλφια) με 

συνθήματα κλασικής κοπής  «υπέρ του λαού» από το ρεπερτόριο του εσχάτως άκρως αντισημιτικού 

Εργατικού Κόμματος, του οποίου ο Καν είναι παλαιό και δραστήριο μέλος.  

 

Στα πρώτα επίσημα βήματα του, ο Καν, αναγνωρίζοντας της αξίας του παλαιού δόγματος «η επίθεση είναι η 

καλύτερη άμυνα», βρίσκεται συνεχώς στον μετακαυστήρα: δηλώσεις πολιτικής ορθότητας σε ρυθμό 

πολυβόλου, γρήγορες κινήσεις «ανεξιθρησκείας» με στόχο κυρίως την Εβραϊκή κοινότητα, υποσχέσεις 

πλήρους αποκατάστασης των αγκυλώσεων και αδιεξόδων του συστήματος, και, φυσικά, μονίμως μπροστά 

στους φακούς φωτογράφων και τηλεοράσεων. 

 

Το ερώτημα βεβαίως είναι τι θα συμβεί μετά τον μήνα του μέλιτος και της ευφορίας.  

 

Πώς, π.χ., ο κύριος δήμαρχος θα διαχειρισθεί τις ογκούμενες απαιτήσεις των μουσουλμάνων για εξαιρέσεις 

με βάση την σαρία και την επιβολή περιορισμών στην Βρετανική κοινωνία γενικώς με βάση τις 

διαταγές του ισλαμικού νόμου;  

 

Πώς θα διαχειρισθεί ακραίες περιπτώσεις μουσουλμανικού μένους, όπως π.χ. μια περίπτωση παρόμοια  

εκείνης της ισχυρής πακιστανικής κοινότητας της αγγλικής πόλης Μπράντφορντ που ζήτησε την θανατική 

ποινή για τον διάσημο (Ινδό) συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι επειδή, κατά την άποψη της, είχε προσβάλει 

τον Μωάμεθ; (Ο Ρούσντι δεν είναι μουσουλμάνος και η απαίτηση για φετφά στράφηκε επιπλέον καθ' όλων 

όσων είχαν συνεργαστεί μαζί του για την έκδοση του επίμαχου βιβλίου του 'Σατανικοί Στίχοι'· τελικώς την 

φετφά την εξέδωσε ο ημιθανής Χομέϊνι του Ιράν με αποτέλεσμα δολοφονίες και τρομοκρατικές επιθέσεις 

από μανιακούς ανά τον κόσμο).  

 

Πώς θα προσεγγίσει τις συνεχείς παρεμβολές μουσουλμανικών οργανώσεων για «ανθρωπιστική» 

προσέγγιση των τρομοκρατών, βρετανικής γεννήσεως μουσουλμάνων, μελών του ISIS που ουσιαστικά 

επιμένουν στην χαλάρωση γενικώς των ήδη διστακτικών αστυνομικών μέτρων και της συλλογής 

πληροφοριών με εντατική παρακολούθηση πολεμοχαρών ιμάμηδων και κρυπτό-τρομοκρατικών ισλαμικών 

σχημάτων που καλύπτονται από τεμένη;  (Ο κύριος δήμαρχος έχει μόλις αποκτήσει την απόλυτο εξουσία επί 

της αστυνομικής αρχής και των μεθόδων της).  

 

Πώς θα αντιμετωπίσει το κρίσιμο πεδίο του δημόσιου σχολείου όπου οι μουσουλμάνοι επίσης είναι 

ιδιαιτέρως δραστήριοι απαιτώντας πολλά και διάφορα σχετικώς με την «προστασία» της ισλαμικής ηθικής 

και την ανάγκη όλοι και όλες να προσαρμοσθούν αναγκαστικά στις ισλαμικές «ιδιαιτερότητες»; 

 

Θα πάρει θέση σχετικά με τα εγκλήματα τιμής που καταβροχθίζουν κυρίως νεαρές μουσουλμάνες οι οποίες 

αρνούνται να περιτυλιχτούν με σάβανα, θέλουν εργασία και καριέρα, θέλουν ελευθερία επιλογών, και  

στραγγαλίζονται ή μαχαιρώνονται με πρωτοφανή αγριότητα από πρωτόγονους και σχεδόν ημιάγριους 

«προσβεβλημένους» πατεράδες, αδελφούς, και θείους-- με την σχεδόν παλλαϊκή υποστήριξη για την 

φρικτή τους πράξη ακόμη κι από «μετριοπαθείς» πιστούς όπως λέει ότι είναι και ο ίδιος ο κύριος δήμαρχος; 

 

Οι Βρετανοί μουσουλμάνοι κατά τις μετρήσεις κατέχουν τα πρωτεία στην ριζοσπαστικοποίηση μεταξύ όλων 

των υπολοίπων μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη [βλ. Christopher Caldwell, Reflections on the 

Revolution in Europe: Immigration, Islam, and the West, Doubleday, 2010, σελ. 255-6]. Το ένα έκτο τους 

πιστεύει ότι επιθέσεις αυτοκτονίας κατά στρατιωτικών στόχων εντός Βρετανίας είναι δικαιολογημένες. Το 

63% πιστεύει ότι οι δυτικής καταγωγής είναι «υπερφίαλοι», ένα ποσοστό δυσπιστίας που ξεπερνά ακόμη κι 
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αυτό των πληθυσμών μουσουλμανικών χωρών όπως η Ινδονησία, η Νιγηρία, και η Τουρκία. Η μεγαλύτερη 

βρετανική οργάνωση μουσουλμάνων, το Μουσουλμανικό Συμβούλιο Βρετανίας, βρίσκεται εδώ και χρόνια 

υπό την επήρεια της φανατικής παγκόσμιας ισλαμικής οργάνωσης Τζααμάτ-ι-Ισλαμί. Όπως θα έλεγε 

πιθανότατα και ο σουλτάνος Ερντογκάν, για τους Βρετανούς μουσουλμάνους δεν υπάρχει «ριζοσπαστικό» 

Ισλάμ, αλλά μάλλον ένα μοναδικό Ισλάμ που υπακούει τον Προφήτη-- του οποίου οι απόψεις είναι 

γνωστότατες ειδικότερα μάλιστα σχετικώς με την «διαχείριση» τόσο των απίστων όσο και των ατάκτων 

μουσουλμάνων. 

 

Σε μια εποχή που το Ισλάμ αναδύεται και πάλι σε μορφές που προκάλεσαν ατελείωτους πολέμους και 

αιματοχυσίες, η Δύση (και η Βρετανία ειδικότερα) είναι δέσμια του αυτοκτονικού εφησυχασμού, της 

«πολυπολιτισμικής» φούσκας, του ηθικού σχετικισμού, και της απαράδεκτης απόρριψης βασικών αρχών 

πολίτικο-κοινωνικής οργάνωσης που απαίτησαν αιώνες πραγματικής ιστορικής προόδου για να 

δημιουργηθούν και να ριζώσουν.  

 

Τα πειράματα με «μετριοπαθείς» τύπου Καν απλώς αποδεικνύουν την αυξανόμενη ταχύτητα «προσαρμογής» 

των ευρωπαϊκών κοινωνιών στις απαιτήσεις ξένων, πολιτιστικά εχθρικών, εκβιαστικά νεοφερμένων 

εθνοτικών ομάδων με αποτέλεσμα την ουσιαστικά εθελοντική απόρριψη θεμελιωδών στοιχείων εθνικής 

ταυτότητας προς όφελος μιας «ένταξης» άλλων που επιδιώκει την αντικατάσταση τους με ξένα μη 

χωνεύσιμα εισαγόμενα.  

 

Όσοι πιστεύουν στην αυτό-μαστίγωση είναι φυσικά ενθουσιασμένοι με το πείραμα Λονδίνου. 

 

Όσοι δεν πιστεύουν στην αυτοτιμωρία και τον πολιτικό μαζοχισμό απλώς δεν δέχονται τις αυταπάτες.  

 

Ο κύριος δήμαρχος έχει τώρα λοιπόν το λόγο. Οι εν πολλοίς κατασκευασμένοι οιωνοί που κραδαίνουν οι 

«προοδευτικοί» υπέρ του υιού του λαού είναι υπό αμφισβήτηση--και ο υιός θα κριθεί εκ των πράξεων και 

όχι των δηλώσεων. 


