Τα "κλειδιά" της ελληνικής γλώσσας ...ελληνική κληρονομιά.

Η ελληνική γλώσσα είναι το
πολυτιµότερο υπό διεκδίκηση
κεφάλαιο που υπάρχει αυτήν
τη στιγµή στον κόσµο.

Ο
ελληνικός
λαός
έχει
δικαίωµα και καθήκον να
διεκδικήσει µέρος από τον
αµύθητο πλούτο, που στο
άµεσο µέλλον θα παράγει το
κεφάλαιο αυτό.

Τρισεκατοµµύρια δολάρια ξοδεύουν κάθε χρόνο οι ΗΠΑ για την ανάπτυξη του κεφαλαίου
τους, το οποίο τους συντηρεί στην κορυφή του κόσµου. Το κυρίαρχο κεφάλαιο αυτήν τη
στιγµή στον κόσµο είναι το κεφάλαιο-γνώση. Από την τεχνογνωσία κατασκευής ενός
αθλητικού παπουτσιού µέχρι ένα τραγούδι που γίνεται επιτυχία, όλα αυτά είναι κεφάλαιογνώση, που αποδίδει κέρδος. Όποιος κατέχει το µεγαλύτερο µέρος αυτής της µορφής του
κεφαλαίου ελέγχει ολόκληρο τον πλανήτη, γιατί εισπράττει άπειρο κέρδος από την
παγκόσµια αγορά. Εξαιτίας του στόχου της παγκόσµιας επικράτησης —και για να διατηρούν
τις αποστάσεις από τους υπολοίπους ανταγωνιστές τους— οι ΗΠΑ εξαγοράζουν σήµερα τα
πάντα. Από απλές καινοτοµίες ή πατέντες, µέχρι ανθρώπους, που τους εντάσσουν στον
αµερικανικό µηχανισµό παραγωγής κεφαλαίου-γνώσης. ∆εν υπάρχει σηµαντική καινοτοµία
ή σπουδαίος επιστήµονας που να µην πιέζουν οι Αµερικανοί µε όλα τα µέσα για να τον
αποκτήσουν. Ό,τι δεν µπορούν να εξαγοράσουν, —επειδή είναι θρασείς— το οικειοποιούνται
αυθαίρετα κι αυτό σηµαίνει ότι πρακτικά το κλέβουν. Είτε µε τις παραδοσιακές µεθόδους της
βιοµηχανικής κατασκοπείας είτε µε υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα τύπου Echelon,
στήνουν το µεγάλο "αυτί" τους και ό,τι τους ενδιαφέρει το κλέβουν. Αυτοί, που υποτίθεται
καταγγέλλουν κι απειλούν αυτούς που δεν σέβονται τα πνευµατικά δικαιώµατα, έχουν
στηρίξει την κοσµοκρατορία τους στην κλοπή. Από την κλοπή της τεχνογνωσίας της
Γερµανίας µετά τον πόλεµο έως τις ηµέρες µας, η πρακτική τους είναι ίδια και αυτή είναι η
κλοπή.
Κλέβουν· και ανάλογα µε τις περιστάσεις, είτε τροµοκρατούν τα θύµατά τους είτε τα
ευχαριστούν. ∆ηλώνουν θαυµαστές του συνόλου των πολιτισµών, µέχρι οι αφελείς
κληρονόµοι αυτών των πολιτισµών να τους παραδώσουν δωρεάν τους καρπούς των
προγόνων τους. Αγοράζουν "τζάµπα" µε "ευχαριστώ" και πουλάνε πανάκριβα τα ίδια
πράγµατα µε δολάρια. Είπαν "ευχαριστώ" στους κληρονόµους των ελληνικών µύθων, όταν
τους χρειάστηκαν για να τους χρησιµοποιήσουν, αλλά, όταν τα ελληνόπουλα πήγαν να
δουν την αµερικανική εκδοχή των ελληνικών µύθων, έπρεπε να πληρώσουν πνευµατικά
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δικαιώµατα στους Αµερικανούς "δηµιουργούς". Η Walt Disney αγόρασε µε "ευχαριστώ" τον
ήρωα Ηρακλή και τις περιπέτειές του, εξασφαλίζοντας σίγουρη επιτυχία, αλλά, όταν τον
"πούλησε", δεν εξαίρεσε τους Έλληνες από τους οποίους "δανείστηκε" το όλο σενάριο. Τους
ζήτησε δικαιώµατα, σαν να ήταν η ίδια που δηµιούργησε τον ήρωα και τον µύθο του. Οι
Έλληνες προσφέρουν δωρεάν τις επινοήσεις των προγόνων τους, αλλά την ίδια στιγµή
πρέπει να πληρώνουν τις επινοήσεις των προγόνων των Αµερικανών.
Οι Αµερικανοί, δηλαδή, ακολουθούν διπλή τακτική ανάλογα µε τα συµφέροντά τους. Όταν
είναι να αρπάξουν κάτι χρήσιµο γι' αυτούς και το οποίο δεν τους ανήκει, θεωρούν την
πανανθρώπινη γνώση πανανθρώπινο κληροδότηµα. Όταν είναι να δώσουν κάτι αντίστοιχο
από αυτά που τους ανήκουν, συµπεριφέρονται σαν σκληροί ιδιοκτήτες. Τα δικά µας δικά
µας και τα δικά σας κοινά. ∆εν έδωσαν, για παράδειγµα, οι Αµερικανοί σε κανέναν να
χρησιµοποιήσει δωρεάν τη συνταγή της Coca-Cola. Σε τι διαφέρει αυτή η συνταγή από ένα
αρχαίο σύγγραµµα ή µια θεωρία; Άλλωστε αυτή η συνταγή δεν είναι πρόσφατη επινόηση,
ώστε να ισχυριστεί κάποιος ότι θ' αδικηθεί ο δηµιουργός της. Η συνταγή αυτή ξεπερνάει ήδη
τον έναν αιώνα ζωής. Όλα αυτά που φαίνονται και είναι αντιφατικά είναι µέρος της
αµερικανικής πολιτικής πάνω στις περιουσίες όλων των λαών. Τι συµβαίνει λοιπόν µ'
αυτούς; ∆εν θέλουν να µοιράζουν δωρεάν τις επινοήσεις των δικών τους προγόνων, ώστε
να τους θαυµάζουν οι λαοί; Πώς ζητάνε απ' όλον τον κόσµο να εκλαµβάνει τον θαυµασµό
τους ως ανταµοιβή και οι ίδιοι δεν δέχονται αυτού του είδους την ανταµοιβή; Μέχρι πότε
κάποιοι πονηροί θα κλέβουν και θα εκµεταλλεύονται τους πάντες;
Όλα αυτά τα γράφουµε για τον εξής απλό λόγο: Από τη στιγµή που το κεφάλαιο-γνώση
είναι το παγκοσµίως κυρίαρχο, η Ελλάδα είναι εκ των δεδοµένων µια από τις ισχυρότερες
δυνάµεις αυτού του κόσµου. Η κληρονοµιά της είναι ανεκτίµητη κι αποτελεί ένα από τα
µεγάλα "φιλέτα" του παγκοσµίου κεφαλαίου. Το γιατί είναι ανεκτίµητη και κερδοφόρα το
καταλαβαίνει κανείς αν σκεφτεί ότι η βάση της ανώτατης εκπαίδευσης παγκοσµίως
στηρίζεται στα ελληνικά συγγράµµατα. Ακόµα και στην ανώτατη σχολή πολέµου των ΗΠΑ,
όπου εκπαιδεύονται οι στρατηγοί τους, διδάσκονται Θουκυδίδη και όχι τα αποµνηµονεύµατα
του Κλίντον. Όπως αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης, αν υπήρχε ένα ταµείο, που θα
εισέπραττε το σύνολο των δικαιωµάτων των Ελλήνων δηµιουργών για τις εκδόσεις των
έργων τους που γίνονται κάθε χρόνο παγκοσµίως, σίγουρα αυτό το ταµείο θα ήταν το
πλουσιότερο του κόσµου. Κανένας Έλληνας βέβαια δεν απαίτησε ποτέ να δηµιουργηθεί και
τέτοιου είδους ταµείο. Χαίρονται οι Έλληνες, όταν οι υπόλοιποι λαοί µοιράζονται µαζί τους
την ελληνική κληρονοµιά.
Από αυτό το σηµείο όµως κι έπειτα υπάρχουν και κάποιες απαιτήσεις από πλευράς αυτών
που θεωρητικά τουλάχιστον εµφανίζονται ως οι νόµιµοι κληρονόµοι των αρχαίων Ελλήνων.
∆ωρεάν δίνεις µόνο σε αυτούς που δίνουν επίσης δωρεάν. ∆εν είναι δυνατόν οι Έλληνες να
µην ζητάνε δικαιώµατα και κάποιοι άλλοι όχι µόνο να µην δίνουν από το δικό τους
κεφάλαιο, αλλά να εκµεταλλεύονται και το ξένο. Οι Αµερικανοί, που από τα δικά τους δεν
δίνουν δωρεάν τίποτε και σε κανέναν, αυτήν την στιγµή εκµεταλλεύονται το ελληνικό, απλά
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και µόνον επειδή το "συσκευάζουν" σε πολυτελή συσκευασία. Τέτοια "συσκευαστήρια" είναι
το περίφηµο Harvard και τα υπόλοιπα ιδρύµατα των ΗΠΑ, που στην κυριολεξία
θησαυρίζουν, διδάσκοντας ελληνικά συγγράµµατα. Αυτή η πρακτική δεν είναι καινούρια και
βέβαια δεν είναι δυνατόν ν' αλλάξει σήµερα. Επί αιώνες οι ∆υτικοί δάσκαλοι θησαύριζαν,
µεταφέροντας την ελληνική γνώση στους λαούς της ∆ύσης και επίσης επί αιώνες οι πλούσιοι
και ισχυροί της ∆ύσης στήριζαν τη δύναµή τους σ' αυτήν τη γνώση.
Ο λόγος που γράφηκε το κείµενο αυτό δεν είναι για ν' αλλάξει η πρακτική αυτή, εφόσον
αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούµε να προλάβουµε µια εξέλιξη,
που θα οδηγήσει και πάλι σε µια νέα κλοπή από την πλευρά των Αγγλοσαξόνων. Μια κλοπή
που αφορά το ελληνικό κεφάλαιο, το οποίο εµείς οι Έλληνες ορθώς θεωρούµε µέρος του
πανανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτή η κλοπή αφορά την ελληνική γλώσσα. Μέρος του
τεράστιου ελληνικού κεφαλαίου είναι και η ελληνική γλώσσα, που σε ελάχιστο καιρό θ'
αποκαλυφθεί η τεράστια αξία της και βέβαια —στον κόσµο όπου ζούµε— και η τεράστια
απόδοσή της σε δολάρια.
Η ελληνική γλώσσα, γι' αυτούς που γνωρίζουν τις εξελίξεις, τόσο στην τεχνολογία όσο και
στη διαχείριση της παγκόσµιας εξουσίας, είναι τεράστιας σηµασίας. Γιατί; Γιατί σ' ό,τι αφορά
το πρώτο, η ελληνική γλώσσα είναι η µόνη γλώσσα στον κόσµο που µπορεί να
"υποστηρίξει" τα λειτουργικά των υπερυπολογιστών της νέας χιλιετίας. Είναι η µόνη γλώσσα
που ενδείκνυται τεχνικά για την ανάπτυξη της τεχνητής νοηµοσύνης των µηχανών του
µέλλοντος. Σ' ό,τι αφορά το δεύτερο, η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα που έχουν γραφεί
τα κείµενα που στην πραγµατικότητα στηρίζουν τον χριστιανικό πολιτισµό κι αυτά είναι η
Αποκάλυψη και τα Οµηρικά Έπη. Όποιος αποκωδικοποιήσει τα κείµενα αυτά και άρα βρει τα
"κλειδιά" της γλώσσας στην οποία είναι γραµµένα, θα µπορεί να ελέγχει για πάντα τον
χριστιανικό κόσµο.
Οι Αµερικανοί όλα αυτά τα γνωρίζουν κι αυτήν τη στιγµή επενδύουν στην ελληνική γλώσσα
τεράστια ποσά, προσβλέποντας σε ακόµα πιο τεράστιες αποδόσεις. Όπως είναι συνήθειά
τους, παρακάµπτουν και πάλι επιδεικτικά τους Έλληνες και αρκούνται σε κάποια
"ευχαριστώ", αφού πρώτα οικειοποιηθούν αυθαίρετα όλα εκείνα τα στοιχεία που τους
χρειάζονται. Πώς όµως τους παρακάµπτουν; Με το να µην τους "βάζουν" —παρ' όλη την
υπεροχή τους στον γλωσσικό τοµέα— στα πανάκριβα προγράµµατα που αυτήν τη στιγµή
"τρέχουν" στις ΗΠΑ. ∆εν θέλουν να δώσουν ούτε µεροκάµατο δασκάλου στους Έλληνες
που

γνωρίζουν

την

ελληνική

γλώσσα

και

µπορούν

να

τη

διδάξουν.

Αµερικανοί

εκπαιδεύονται στην ελληνική γλώσσα από Αµερικανούς για να µην "ανοίξει" ο κύκλος
αυτών που γνωρίζουν τι συµβαίνει. Στο άµεσο µέλλον κανένας προγραµµατιστής δεν θα
µπορεί ν' ασχολείται µε το software, αν δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Παρ' όλ' αυτά
και τη στιγµή που υπάρχει ένα τεράστιο δυναµικό Ελλήνων που ασχολούνται µε τους
υπολογιστές, κανένας απ' αυτούς δεν εισάγεται στα προγράµµατα αυτά µε το πλεονέκτηµα
της γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Οι αµερικανικές πολυεθνικές προτιµούν Αγγλοσάξονες,
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που θα ταλαιπωρούνται µε τα "κουτσοελληνικά" τους µέχρι να δηµιουργήσουν το κεφάλαιο
που θα δώσει την οριστική και τελεσίδικη υπεροχή στις ΗΠΑ.
Εδώ κάποιος θα µας χαρακτηρίσει σαν άδικους, γιατί είναι δικαίωµα των Αµερικανών να
µοιράζουν την "πίτα" τους όπου θέλουν και άρα µόνο στα δικά τους παιδιά. Είναι δικαίωµά
τους να µην ανοίγουν τον "κύκλο" και ν' αποκλείουν όσους δεν επιθυµούν και άρα ανάµεσά
σ' αυτούς και τους Έλληνες. Αυτό πράγµατι είναι δικαίωµά τους. ∆εν είναι όµως δικαίωµά
τους να µας "δουλεύουν". Γιατί µας "δουλεύουν"; Γιατί ακόµα και σήµερα, θεωρώντας µας
αφελείς, επιχειρούν να µας "υπνωτίσουν", βγάζοντάς µας από τη µέση. Τι σηµαίνει αυτό;
Όταν αποδέχεσαι κάποιον ως κληρονόµο µιας κληρονοµιάς και παίρνεις ό,τι σου χρειάζεται
από την κληρονοµιά του µε ένα απλό "ευχαριστώ", έχεις την ηθική υποχρέωση —όταν σου
δίνεται η δυνατότητα— να δώσεις κάτι ανάλογο. Οι Αµερικανοί, που "παίρνουν" από το
ελληνικό κεφάλαιο και µας "ευχαριστούν", έχουν τη δυνατότητα να δώσουν στους Έλληνες
κάποιο κέρδος, αλλά δεν δίνουν τίποτε. Γι' αυτούς ισχύει πάντα το ίδιο: τα δικά σας δικά
µας και τα δικά µας µόνον δικά µας.
Αυτή είναι η πάγια πολιτική τους κι εξαιτίας αυτής της πολιτικής θεωρούµε ότι µας
"δουλεύουν". Γιατί το κάνουν όµως αυτό; Γιατί µπαίνουν στη διαδικασία να µας
"δουλεύουν" και δεν µας παρακάµπτουν εντελώς; Γιατί δεν κάνουν για παράδειγµα το εξής
απλό: ∆εν χρειάζεται ν' αναγνωρίσουν τους σύγχρονους Έλληνες ως κληρονόµους της
ελληνικής

κληρονοµιάς.

Ας

θεωρήσουν

ότι

αυτή

η

κληρονοµιά

είναι

µια

κοινή

πανανθρώπινη κληρονοµιά, που ο καθένας και άρα και οι ίδιοι έχουν δικαίωµα να παίρνουν
από αυτήν ό,τι θέλουν. Τι θα τους πουν οι Έλληνες; Να µην διδάσκετε Θουκυδίδη στα
πανεπιστήµιά σας, αν δεν µας πληρώσετε τα δικαιώµατα του συγγραφέα; Με ποιο δικαίωµα;
Ποιος λαός θα υποστηρίξει τους Έλληνες σε µια τέτοια παράλογη απαίτηση;
Εφόσον τα γνωρίζουν αυτά οι Αµερικανοί και δεν αποδίδουν τα νόµιµα δικαιώµατα στους
κληρονόµους, γιατί εξακολουθούν ν' αναγνωρίζουν τους Έλληνες ως κληρονόµους της
ελληνικής κληρονοµιάς; Για τον εξής απλό λόγο: Γνωρίζουν ότι οι Έλληνες, λόγω γλώσσας,
έχουν υπεροχή σε σχέση µε τους υπόλοιπους µελετητές και άρα "καλλιεργητές" του
τεράστιου ελληνικού κεφαλαίου. Αν ακολουθήσουν την πολιτική τού ...ο καθένας παίρνει
ό,τι του χρειάζεται από το ελληνικό κεφάλαιο και το "καλλιεργεί" για να βγάλει χρήµατα, θα
βρεθούν

σε

µειονεκτική

θέση.

Θ'

αποτελέσουν

οδηγούς

µιας

κατάστασης

και

θα

προκαλέσουν αυτούς που έχουν φυσική υπεροχή. Ένας απλός Έλληνας φιλόλογος είναι
συντριπτικά πιο ισχυρός σε προσόντα από τον πλέον διάσηµο ελληνιστή καθηγητή κάποιου
αµερικανικού πανεπιστηµίου, που "ψελλίζει" κάποια ελληνικά µε τη γελοία προφορά που
είναι επινόηση του επίσης γελοίου Έρασµου.
Αυτό, όπως βλέπουµε, είναι ό,τι χειρότερο γι' αυτούς που θησαυρίζουν από το ελληνικό
κεφάλαιο, γιατί θα βρεθούν στον ίδιο στίβο οι "ταχείς" Έλληνες µε τους "αργούς" ∆υτικούς.
Νεαροί Έλληνες φιλόλογοι µε τροµερές δυνατότητες θ' αρχίσουν να "µπαίνουν" στην αγορά
των εκδόσεων µελετών πάνω στα ελληνικά κείµενα και θα συγκρουστούν µε τους
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πολυδιαφηµισµένους και εκατοµµυριούχους ελληνιστές, που µε άπειρο κόπο καταφέρνουν
σε µεγάλη ηλικία να δηµιουργήσουν έργο. Οι Έλληνες φιλόλογοι "τρέχουν" πάνω σ' αυτά τα
κείµενα και οι ∆υτικοί προσπαθούν σε περασµένη ηλικία να σταθούν απλά "όρθιοι".
Θεωρούν κατόρθωµα και δείγµα γνώσης την ανάγνωση αυτών των κειµένων στα ελληνικά,
τη στιγµή που οι Έλληνες το καταφέρνουν αυτό στην παιδική τους ηλικία.
Από την άλλη πλευρά σε µια τέτοια περίπτωση θα έχουµε και άλλες εξελίξεις στον τοµέα
των θεωρητικών σπουδών. Έλληνες φιλόσοφοι και δάσκαλοι, λόγω της άµεσης και
εξαιρετικά πρώιµης επαφής τους µε τα κείµενα αυτά, θ' αρχίσουν να µπαίνουν σε πολύ
νεαρή ηλικία στην αγορά της εκπαίδευσης. Αν αφεθεί δηλαδή το ελληνικό κεφάλαιο υπό
ιδιοκτησιακή ορφάνια, η σύγκρουση γύρω από το κεφάλαιο αυτό θα είναι σφοδρή και µε
τραγικά για τους ∆υτικούς αποτελέσµατα. Σε µια τέτοια περίπτωση κανένας δεν θα είχε
λόγο να πηγαίνει στη ∆ύση για την εκπαίδευσή του στον κλάδο των θεωρητικών σπουδών,
οι οποίες στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα ελληνικά συγγράµµατα. Η Ελλάδα θα
µπορούσε πολύ εύκολα, λόγω της υψηλής ποιότητας των δασκάλων της, να γίνει το µεγάλο
"σχολείο" των λαών.
Με την πολιτική του "ευχαριστώ", οι ∆υτικοί καταφέρνουν και βγάζουν από τη µέση τους
υπερεπικίνδυνους κι ανταγωνιστικούς Έλληνες. Η λογική αυτής της πολιτικής, που είναι η
λογική της απειλής και του εκβιασµού, είναι η εξής: Σας αναγνωρίζουµε ως φυσικούς
κληρονόµους των αρχαίων Ελλήνων, αλλά µην µπλέκεστε στα "πόδια" µας, γιατί θα
πάψουµε να σας αναγνωρίζουµε ως τέτοιους. Σας τιµούµε, αλλά µακριά τα χέρια από τα
ταµεία. Είστε τα παιδιά των πατέρων του παρελθόντος, αλλά εµείς είµαστε οι πατέρες του
µέλλοντος. Πού βρίσκεται η απειλή και ο εκβιασµός; Αν µπλεχτούµε στα "πόδια" τους, δεν
θα µας αναγνωρίσουν την τιµητική ιδιότητα του κληρονόµου. Μας απειλούν δηλαδή µε
σύγκρουση, σε περίπτωση που δεν αυτοπεριοριστούµε. Μας απειλούν δήθεν ότι θα πουν
στον υπόλοιπο κόσµο ότι δεν είµαστε απόγονοι εκείνων των ανθρώπων που διέπρεψαν κατά
το παρελθόν. Θα πουν ότι είµαστε "τουρκόσποροι", "βουλγαρόσποροι" κι αυτό δήθεν θα µας
στερήσει την τιµή ν' αναγνωριζόµαστε ως γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων.
Το ελληνικό κράτος, έχοντας —καθαρά για λόγους εξουσίας— ανάγκη από την αναγνώριση
της ∆ύσης, αυτοπεριορίστηκε. Για να µπορέσει ν' ασκήσει την εθνικιστική του πολιτική,
δέχθηκε το σύνολο των όρων της ∆ύσης. ∆εν "µπλέχτηκε ποτέ στα "πόδια" της και δεν
ασχολήθηκε ποτέ σοβαρά µε την παιδεία του ελληνικού λαού. Παρέδωσε τον τοµέα της
παιδείας στο αγράµµατο παπαδαριό και µπλόκαρε το σύνολο των εξελίξεων. Από την
απελευθέρωση κι εντεύθεν διαπαιδαγωγούσε τους Έλληνες µε τη χριστιανική παιδεία του
ραγιά κι αρκούνταν στην τιµητική συµπεριφορά της ∆ύσης. ∆εν επένδυσε ποτέ στην
"παραγωγή" δασκάλων, που θα µπορούσε να τους "εξάγει", όπως δεν επένδυσε ποτέ στις
εκδόσεις µελετών, που κι αυτές θα µπορούσαν να "εξαχθούν". Πολλά χρόνια πριν αρχίσει η
ελληνική πολιτεία ν' αναβαθµίζει και να αξιοποιεί τις ακρογιαλιές της έπρεπε να εκπαιδεύσει
δάσκαλους και να χτίσει µεγάλα πανεπιστήµια. Αντί να "πουλάει" διακοπές, µουσακά και
σουβλάκι, έπρεπε να πουλάει εκπαίδευση και βιβλία.
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Σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε στην Ελλάδα, λόγω της γλώσσας, να υπάρχουν τα
µεγαλύτερα και ισχυρότερα πανεπιστήµια του κόσµου στον κλάδο των θεωρητικών
σπουδών. ∆εν θα µπορούσε κανένας να την ανταγωνιστεί στον τοµέα των ελληνικών
σπουδών,

των

πολιτικών

επιστηµών

και

της

φιλοσοφίας.

Όλοι

θα

έσπευδαν

να

εκπαιδευτούν στην Ελλάδα, αποκοµίζοντας ως επιπλέον κέρδος την πραγµατική εκµάθηση
της ελληνικής, λόγω της συναναστροφής τους µε τους γηγενείς. Στην Ελλάδα έπρεπε να
εκπαιδεύονται οι ηγέτες όλου του κόσµου, εφόσον έτσι κι αλλιώς µε βάση την ελληνική
γνώση εκπαιδεύονται.
Γι' αυτούς που γνωρίζουν τι συµβαίνει στην κορυφή της παγκόσµιας εξουσίας, τα δεδοµένα
είναι απλά. ∆εν µπορείς µετά τη Γαλλική Επανάσταση —και άρα µετά τη γέννηση της
αστικής

τάξης—

να

κυβερνήσεις

τον

κόσµο,

αν

δεν

"δανειστείς"

την

ελληνική

επιχειρηµατολογία και λογική της εξουσίας. ∆εν µπορείς να κάνεις µε νοµιµοφάνεια την
εγκληµατική επέµβαση στον Κόλπο ή στο Κοσσυφοπέδιο, αν δεν γνωρίζεις Θουκυδίδη. ∆εν
µπορείς, χωρίς ελληνική γνώση, να δικαιολογήσεις στους λαούς τα αδικαιολόγητα. Η
ελληνική γνώση είναι η µόνη πραγµατική σταθερά σ' έναν κόσµο που διαρκώς εξελίσσει τη
γνώση και την πολλαπλασιάζει. Η ∆ύση πάντα γνώριζε αυτήν τη σταθερά και η ελληνική
πολιτεία πάντα την αγνοούσε. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν αξιοποίησε ποτέ τη φυσική
υπεροχή

των

ελληνόφωνων,

για

κάνει

κερδοφόρο

το

κεφάλαιο

που

υποτίθεται

κληρονόµησε. Ο νόµιµος κληρονόµος της ελληνικής παιδείας —για λόγους εξουσίας—
διαπαιδαγωγούσε τα παιδιά του µε την εβραϊκή παιδεία του αγράµµατου Αβραάµ. Τα γνήσια
παιδιά του Αβραάµ στο µεταξύ θησαύριζαν στη ∆ύση, παριστάνοντας τους δασκάλους των
ελληνικών γραµµάτων. Εβραίοι διδάσκουν Θουκυδίδη στα αµερικανικά πανεπιστήµια.
∆οξάζονται µε τη γνώση του Πλάτωνα και κλέβουν µε τη γνώση του Μωυσή.
Η Ελλάδα µε βήµα σηµειωτόν έφτασε στη σηµερινή εποχή µε όλα τα άσχηµα "φορτία" του
παρελθόντος. Όµως, αυτό που στο µεταξύ άλλαξε —έστω και µε βήµα χελώνας— ήταν
καθοριστικό. Για όσο διάστηµα ο ελληνικός λαός ήταν ένας αγράµµατος λαός φτωχών
ραγιάδων, είχε νόηµα η τιµητική διάκριση από πλευράς ∆ύσης και είχε επίσης νόηµα και η
απειλή της. Είχε νόηµα να τροµοκρατείς έναν φτωχό κι αγράµµατο λαό µε την απειλή να
του στερήσεις αυτό που ψυχολογικά το ένιωθε ως τον µοναδικό θησαυρό του. Σήµερα όµως
όλα αυτά δεν υφίστανται. Ο ελληνικός λαός είναι ένας από τους πλέον µορφωµένους λαούς
στον κόσµο και καµιά απειλή δεν έχει νόηµα. Όποιος το αµφισβητεί αυτό, ας ψάξει να βρει
την αναλογία του πληθυσµού της Ελλάδας µε τη σπουδάζουσα νεολαία της. Ας ψάξει να
βρει κατά µέσο όρο τι ποσοστό από το εισόδηµά της δαπανά µια µέση ελληνική οικογένεια
για την εκπαίδευση των µελών της. Όλα αυτά τα στοιχεία ας τα συγκρίνει µε τα αντίστοιχα
στοιχεία των υπολοίπων ανεπτυγµένων λαών. Η νεολαία της Ελλάδας σήµερα είναι µε
διαφορά στον τοµέα της γενικής γνώσης "µπροστά" από την οποιαδήποτε αντίστοιχη
νεολαία οποιουδήποτε ανεπτυγµένου κράτους.
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Η Ελλάδα δεν έχει πλέον ανάγκη ούτε την αναγνώριση της ∆ύσης, αλλά ούτε και µπορεί να
ελεγχθεί από τους ραγιάδες της ελληνικής εξουσίας. Σήµερα δεν έχει νόηµα ν' απειλείς τους
Έλληνες µε φόβητρο την κληρονοµιά τους. ∆εν έχει νόηµα να τους απειλείς µε συγκρούσεις
και εκβιασµούς. Ακόµα κι αν µπορείς µε πραγµατικά στοιχεία ν' αποδείξεις ότι είναι
"βουλγαρόσποροι" ή "τουρκόσποροι" είναι το ίδιο. Λόγω παιδείας —ακόµα και παιδιά
εξωγήινων να ήταν οι σύγχρονοι Έλληνες— είναι πλέον όχι απλά οι βιολογικοί απόγονοι
των αρχαίων Ελλήνων, αλλά γνήσιοι Έλληνες. Είναι πλέον πολιτισµικώς Έλληνες κι αυτό
είναι που τους δίνει υπεροχή.
Ας απειλήσουν οι ∆υτικοί τους Έλληνες, να διαπιστώσουν από µόνοι τους "πόσα απίδια
πιάνει ο σάκος". Ας θεωρήσουν για όλους τους σύγχρονους λαούς "ξένο" το αρχαιοελληνικό
κεφάλαιο και στη συνέχεια ας απειλήσουν οι βάρβαροι µε σύγκρουση τους Έλληνες γύρω
από αυτό το "ξένο" κεφάλαιο. Ας έρθει ο οποιοσδήποτε ελληνιστής καθηγητής ελληνικών
σπουδών στην Ελλάδα, για να συγκριθεί όχι µε κάποιον επιφανή συνάδερφό του, αλλά µε
έναν µαθητή υποψήφιο της τρίτης δέσµης. ∆εν µιλάµε για συνολική γνώση πάνω στην
ελληνική γλώσσαˆ µιλάµε για ταχύτητες επεξεργασίας δεδοµένων. Για κάποιον που τα
ελληνικά είναι η µητρική του γλώσσα, τα κείµενα µπροστά του, είτε γνωστά είτε άγνωστα,
είναι σχεδόν ίδια. Άλλες ταχύτητες χαρακτηρίζουν έναν νεαρό άνθρωπο που µελετά τη
µητρική του γλώσσα και άλλες έναν άνθρωπο που αυτήν τη γλώσσα την έµαθε σε µεγάλη
ηλικία. Το ότι αυτός ο γηραιός επαγγελµατίας µπορεί να έχει συνολικά περισσότερες
γνώσεις

πάνω

στη

συγκεκριµένη

γλώσσα

είναι

απλά

θέµα

κινήτρων

και

χρόνου

ενασχόλησης µε το αντικείµενο. Το ότι ο σηµερινός µέσος Έλληνας φιλόλογος δεν έχει
πολλές γνώσεις, αυτό δεν αµφισβητείται. Αυτό όµως συµβαίνει, γιατί δεν έχει κίνητρα και
δεν έχει σχέση µε τις δυνατότητές του. Η ελληνική πολιτεία τον καταδικάζει στη χαµηλή
"πτήση" της απλής εκπαίδευσης του µεροκάµατου.
Όλα αυτά τα γράφουµε, για να καταλάβει ο αναγνώστης τον ρόλο της εξουσίας των
ραγιάδων. Σε µια εποχή όπου όλα "παίζονται" γύρω από το ελληνικό κεφάλαιο, οι ραγιάδες
που µας εξουσιάζουν "κοιµούνται". Οι Αγγλοσάξονες, που επέβαλαν ως παγκόσµια γλώσσα
την αγγλική, εκπαιδεύουν τα "εκλεκτά" παιδιά τους στην ελληνική και οι Έλληνες
"κοιµούνται". Με την αγγλική εξασφάλισαν πελάτες για τα "προϊόντα" τους στο σύνολο του
πλανήτη και µε την ελληνική προσπαθούν να εξασφαλίσουν επαφή µε την πρωτοπορία στον
τοµέα των εξελίξεων. Επέβαλαν τα πανεπιστήµιά τους σαν τα κορυφαία στον κόσµο και τα
έχουν κάνει τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις. ∆εν είναι δυνατόν να ελπίζει κάποιος να κάνει
µεγάλη καριέρα σε οποιονδήποτε τοµέα, αν δεν έχει εξασφαλίσει αµερικανικό τίτλο
σπουδών.
Από την άλλη µεριά, αυτοί που έχουν την ελληνική γλώσσα ως µητρική έχουν υποβαθµίσει
οριακά τα πανεπιστήµιά τους και πληρώνουν χρυσάφι για να πάρουν ανακυκλωµένα
"σκουπίδια" από τα διάφορα αγγλοσαξονικά Harvard. Τα ελληνόπουλα και πάλι τρέχουν στη
∆ύση για να τους "αναγνωρίσει" και να τους "πιστοποιήσει" την κατοχή της γνώσης τους.
Σπουδάζουν πεντακόσια χρόνια στα αγγλοσαξονικά πανεπιστήµια για να φτάσουν στο
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ανώτατο επίπεδο και —µιµούµενοι τους ∆υτικούς— να µελετούν ελληνικά κείµενα στην
ελληνική. Αντί να τους παρακάµψουν και να µπουν στην "κεφαλή" της πρωτοπορίας,
κάθονται και µαθαίνουν στα αγγλικά αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζουν από το δηµοτικό.
Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι η ελληνική πολιτεία, όπως πάντα, δεν φρόντισε για τα
παιδιά της. Αυτή τηρεί το "γράµµα" της παράδοσης που της παραχώρησε η πονηρή ∆ύση.
Κάτι ανάλογο µ' αυτό που γίνεται και µε τους ολυµπιακούς αγώνες. Η Ελλάδα παραδίδει τη
"φλόγα" µε επίσηµες τελετές, για να κάνουν οι "αθάνατοι" µπίζνες. Εµείς βάζουµε τα ιδεώδη
και δίνουµε βαρύτητα —λόγω της ύπαρξής µας— στο σκηνικό και οι ∆υτικοί εισπράττουν τα
δισεκατοµµύρια από τις διάφορες Microsoft, Coca-Cola και NIKE. Εµείς προστατεύουµε το
αρχαίο πνεύµα το αθάνατο και κάποιοι άλλοι βολεύονται για πάντα. Ό,τι γίνεται µε την
ξεφτίλα των ολυµπιακών των διεφθαρµένων "αθανάτων", το ίδιο γίνεται µε το σύνολο της
ελληνικής πολιτισµικής κληρονοµιάς των επίσης "αθάνατων" δασκάλων της ∆ύσης.
Η ελληνική πολιτεία, επειδή βολεύεται η ίδια, δεν προστατεύει ούτε την κληρονοµιά της,
αλλά ούτε και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά της να εκµεταλλευτούν την κληρονοµιά
αυτήν. ∆εν το έκανε µέχρι τώρα και βέβαια δεν πρόκειται να το κάνει και στο µέλλον. Οι
Έλληνες αυτήν τη στιγµή είναι εκτός των εξελίξεων σ' ό,τι αφορά το κεφάλαιο της
ελληνικής γλώσσας και της σύνδεσής της µε την υψηλή τεχνολογία και εκπαίδευση. Σ' ό,τι
δηλαδή εξαρτόνταν οι Έλληνες από την πολιτεία, προδόθηκαν από αυτήν κατά τον
χειρότερο τρόπο.
Το σηµαντικότερο όµως, που αφορά τους Έλληνες, είναι το δεύτερο σκέλος των
προσπαθειών των ∆υτικών, που έχει σχέση µε την ελληνική γλώσσα. Οι Αµερικανοί αυτήν
τη στιγµή επενδύουν τεράστια ποσά στην αποκωδικοποίηση της ελληνικής γλώσσας.
Φιλοδοξούν να καταφέρουν να αποκωδικοποιήσουν τα κείµενα-στυλοβάτες του χριστιανικού
πολιτισµού, ώστε να καταφέρουν να ελέγξουν τις εξελίξεις στον τοµέα της εξουσίας.
Φιλοδοξούν να βρουν το "κλειδί" της ελληνικής γλώσσας και, αφού το αποκρύψουν από
τους υπόλοιπους λαούς, να εκπαιδεύουν µόνον τα παιδιά τους µε βάση την τροµερή γνώση
των κειµένων αυτών. Το σύνολο της εξουσίας και βέβαια τρισεκατοµµύρια δολάρια θα
"παιχτούν" γύρω από αυτόν τον κώδικα, που θα τους επιτρέψει να µελετήσουν τα κείµενα
και να εκπαιδεύσουν τους µελλοντικούς εξουσιαστές µε βάση τη γνώση αυτήν. Αν η γνώση
του Θουκυδίδη είναι σηµαντική για ν' αποτελεί εκπαιδευτικό µέσο για τους Αµερικανούς
στρατηγούς και manager, αντιλαµβανόµαστε για τι γνώση µιλάµε όταν αναφερόµαστε στην
Αποκάλυψη ή τα Οµηρικά Έπη στην κωδική τους γλώσσα και όχι στην περιγραφική.
Σ' αυτό το σηµείο αποκαλύπτεται και ο πραγµατικός λόγος που έχει γραφεί το κείµενο αυτό.
Σ' ό,τι αφορά τη διαχείριση της γλώσσας, οι ∆υτικοί µάς έχουν αποκλείσει από τη
χρυσοφόρα αγορά της εκπαίδευσης, αλλά και της υψηλής τεχνολογίας. Καλώς ή κακώς δεν
µας "παίζουν" ή, όταν το κάνουν αυτό, το κάνουν µε άνισους όρους. Είναι δικαίωµά τους να
µην µας βάζουν στις δουλειές τους κι αυτό το δικαίωµα δεν µπορούµε να τους το
αµφισβητήσουµε. Στην προκειµένη περίπτωση όµως, όπου ψάχνουν κάτι συγκεκριµένο, δεν
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µπορούν να µας αποκλείσουν. Ψάχνουν αυτοί, ...θα ψάχνουµε κι εµείς. ∆ικαίωµά τους να
ψάχνουν ό,τι θέλουν, αλλά το ίδιο δικαίωµα το έχουµε κι εµείς. Αυτή η αναζήτηση είναι
ένας αγώνας και ο στίβος για όλους τους γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα κοινός. ∆εν
µπορούν να µας αποκλείσουν κι ούτε µπορούν να ακυρώσουν τα πλεονεκτήµατά µας και
άρα την υπεροχή µας. Το µόνο που µπορούν να κάνουν είναι να διατηρούν κρυφό τον
στόχο τους, για να µην υπάρχουν εξελίξεις που δεν θα ελέγχουν. ∆εν ανακοινώνουν σε
κανέναν τι ακριβώς ψάχνουν και βέβαια δεν προκηρύσσουν διαγωνισµούς. Μόνον οι
γνώστες της κατάστασης γνωρίζουν τι συµβαίνει και κάποιοι λίγοι, που, διαβάζοντας τον
τύπο, απλά υποψιάζονται ότι κάτι ψάχνουν οι Αµερικανοί. ∆ιαβάζουν, για παράδειγµα, ότι οι
Αµερικανοί µελετούν την ελληνική γλώσσα µε τη βοήθεια των υπολογιστών, αλλά δεν
µπορούν να ξέρουν τι ακριβώς αναζητούν µέσα από αυτήν την µελέτη.
Το δυστύχηµα για τους Αµερικανούς είναι ότι όσο και να προσπαθούν δεν πρόκειται να
βρουν µόνοι τους τον κώδικα της ελληνικής γλώσσας. ∆εν µπορείς να "κοσκινίσεις" τον
ωκεανό. Η ελληνική γνώση και κληρονοµιά είναι µεγαλύτερη και από έναν ωκεανό. Όλους
τους υπερυπολογιστές να βάλεις να δουλεύουν πάνω στην ελληνική βιβλιογραφία, δεν
πρόκειται να βρεις το "κλειδί" της ελληνικής γλώσσας. Ψάχνεις στην κυριολεξία ψύλλους στ'
άχυρα. Για να βρεις το "κλειδί" της, πρέπει να γνωρίζεις πού θα το ψάξεις κι αυτό είναι κάτι
πολύ συγκεκριµένο. Με λίγα λόγια αυτό το "κλειδί", είτε γνωρίζεις πού βρίσκεται και το
αποκτάς είτε δεν πρόκειται να το βρεις ποτέ. Επί χιλιάδες χρόνια έµεινε απόρρητο και θα το
βρουν οι νεόκοποι του πνεύµατος Αµερικανοί;
Πού βρίσκεται όµως αυτό το "κλειδί"; Στο πιο προφανές σηµείο και γι' αυτό δεν το "βλέπει"
κανένας. Ποιο είναι αυτό το σηµείο µε βάση τη λογική; Ποιος θα ήταν για τον µέσο
χριστιανό ο µόνος που θα µπορούσε να κατέχει ένα τόσο πολύτιµο εργαλείο; Ο Θεάνθρωπος
Ιησούς δεν είναι για τον κάθε χριστιανό ο κάτοχος της κάθε γνώσης; Άρα όταν θ'
αναζητήσουµε το "κλειδί" της ελληνικής γλώσσας, δεν θα το αναζητήσουµε στον ωκεανό
των ελληνικών συγγραµµάτων, αλλά στον περιορισµένης έκτασης Λόγο Αυτού που
θεωρούµε ότι τα γνωρίζει όλα και µας έχει υποσχεθεί ότι ο Λόγος Του µπορεί να µας
καλύψει στο σύνολο των απαιτήσεών µας. Απλή λογική, που όµως επί αιώνες κανένας δεν
σεβάστηκε. Όλοι αναγνωρίζουν τον Ιησού ως Θεάνθρωπο, αλλά κανένας δεν σέβεται την
Αλήθειά Του και τις υποσχέσεις Του. Ο Ιησούς είπε ..."ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε
και θα βρείτε, κτυπάτε και θα σας ανοιχθεί η πόρτα" (Ματθ. 7.7-7.8). Τι εννοούσε µ'
αυτά; Να βγούµε στα βουνά και στους λόγκους και να ψάχνουµε; Όχι βέβαια. Ο Ιησούς
προφανώς εννοούσε να ψάχνουµε λύσεις στις απορίες µας µέσα σ' αυτά που µας παρέδωσε
και µας υποσχέθηκε ότι θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών µας. Άρα µας προτρέπει
εµµέσως πλην σαφώς να ψάξουµε στον Λόγο Του.
Πράγµατι το "κλειδί" της ελληνικής γλώσσας κρύβεται µέσα στον Λόγο του Ιησού και έχει τη
µορφή µιας καλά κρυµµένης εξίσωσης. Ποια είναι αυτή η εξίσωση;
Ουδείς αγαθός ει µη εις, ο Θεός (Ματθ. 19.17)
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Σύµφωνα µ' αυτήν την εξίσωση "Αγαθός" και "Θεός" πρέπει να ταυτίζονται. Αν κάποιος βρει
την αντιστοιχία γραµµάτων και αριθµών, έχει βρει το "κλειδί" της ελληνικής γλώσσας και
άρα και τoν κώδικα που επί αιώνες ήταν απόρρητος. Όποιος έχει αυτόν τον κώδικα, µπορεί
να αποκωδικοποιήσει το σύνολο των κειµένων που έχουν γραφεί στα ελληνικά και που
έχουν µέσα τους κρυπτογραφηµένο µήνυµα. Για να ισχύει αυτή εξίσωση, η αντιστοιχία
µεταξύ γραµµάτων και αριθµών είναι αυτή που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Αντιστοιχία µεταξύ γραµµάτων και αριθµών
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Πράγµατι
Θ + ε + ό + ς = Α + γ + α + θ + ό + ς = 28
8 + 5 + 6 + 9 = 1 + 3 + 1 + 8 + 6 + 9 = 28

Ο αναγνώστης εύκολα αντιλαµβάνεται την αγωνία των Αµερικανών ν' αποκτήσουν αυτό το
"κλειδί". Εύκολα αντιλαµβάνεται γιατί επενδύουν τεράστια ποσά για την αποκωδικοποίηση
της ελληνικής γλώσσας. Αυτός που θα κατέχει το "κλειδί", εύκολα µπορεί ν' αποκτήσει
υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών του, γιατί απλούστατα θα γνωρίζει εκ των προτέρων τι
θα συµβεί, αλλά και πώς θα συµβεί. Όταν έχεις το "κλειδί" να αποκωδικοποιήσεις µια
προφητεία επιπέδου Αποκάλυψης, εύκολα αντιλαµβάνεται κάποιος το κέρδος από µια τέτοια
πράξη. Αυτός που θα το καταφέρει, εύκολα µπορεί να προετοιµαστεί κατάλληλα για να τον
βρει η εξέλιξη της προφητείας στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Σ' αυτό το σηµείο παίζει
ρόλο και είναι ανεκτίµητη η αξία της ελληνικής γλώσσας. Όποιος γνωρίζει το "κλειδί" της,
γνωρίζει τις προφητείες και άρα γνωρίζει και τις καταστάσεις που θα προκύψουν στο άµεσο
µέλλον. Γνωρίζει ακριβώς και τον ρόλο των προσώπων που θα πρωταγωνιστήσουν σ' αυτές
τις καταστάσεις. Θα γνωρίζει, για παράδειγµα, ποιος είναι το "θηρίον" της αποκάλυψης και
γιατί το όνοµά του έχει αριθµό.
Με τη γνώση αυτού του "κλειδιού" και του κώδικα γνωρίζεις, για παράδειγµα, ότι:
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Εξακόσια εξήκοντα εξ = 77 = Άγγελος της Αβύσσου = Αποφώλιον βρέφος = Ο
όφις ο αρχαίος. Γνωρίζεις ότι: Αντίχριστος = 61 = Νεκρός Θεός = Συναγωγή του
Σατανά. Όπως τέλος γνωρίζεις ότι: Θηρίον = 42 = Σατανάς ζων = Κατήγορος =
Άπιστος.
Το ποιος είναι συγκεκριµένα αυτός ο άνθρωπος και ποια είναι η αποστολή του δεν είναι του
παρόντος. Αυτό που εδώ έχει σηµασία είναι ότι, για να γνωρίζεις τι πρόκειται να γίνει και
από ποιον και άρα να εξασφαλίσεις υπεροχή στο µέλλον, θα πρέπει να γνωρίζεις τον κώδικα
των κειµένων που περιγράφουν το µέλλον. Οι Αµερικανοί γι' αυτήν την υπεροχή
αγωνίζονται κρυφά από τους λαούς. Για να την εξασφαλίσουν όµως, θα πρέπει πρώτα να
βρουν το "κλειδί" και µετά να µελετήσουν τα προφητικά κείµενα. Το "κλειδί" είναι το
σηµαντικό κι αυτό είναι κάτι που "πατεντάρεται". Το τι θα προκύψει ως συµπέρασµα από τα
κείµενα, είναι κάτι το διαφορετικό, που έχει σχέση µε τις γνώσεις και την κρίση του
µελετητή. Ό,τι βέβαια ισχύει για τον κάθε κάτοχο αυτού του "κλειδιού" ισχύει και για τον
κάθε αναγνώστη αυτού του κειµένου. Όποιος θέλει να µελετήσει τα αρχαία προφητικά
κείµενα ελεύθερα, µπορεί να το κάνει και να βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα.
Ο Υδροχόος, γνωρίζοντας τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή µε την ελληνική γλώσσα και την
προσπάθεια των Αµερικανών να την αποκρυπτογραφήσουν και να την "πατεντάρουν" για να
την εκµεταλλευτούν εις βάρος όλων των λαών, προσπαθεί να τους προλάβει. Πριν
επιχειρήσουν οτιδήποτε, ο Υδροχόος σπεύδει για να κάνει αυτό το "κλειδί" δωρεά. Το
"κλειδί" αυτό αποτελεί κληρονοµιά για όλη την ανθρωπότητα κι απλά, για λόγους τάξης, θα
πρέπει να περάσει πρώτα ως κληρονοµιά στον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες πρέπει να
διαφυλάξουν αυτήν την κληρονοµιά, για να µην µπορούν οι ισχυροί να παίζουν παιχνίδια εις
βάρος των λαών. Άλλωστε δεν αργεί ο χρόνος που θα γίνει η σύγκρουση των κόσµων και
των πολιτισµών. Αυτή η σύγκρουση δεν είναι κάτι το µυστήριο που συνδέεται µε κάποιες
επιλογές κάποιων "σκοτεινών" κέντρων εξουσίας. Είναι το φυσικό αποτέλεσµα, που
προκύπτει από τον σηµερινό παγκόσµιο σχεδιασµό.
Ζούµε στην εποχή της παγκοσµιοποίησης κι αυτό σηµαίνει ότι τα πάντα κινούνται πάνω σε
ένα κοινό επίπεδο. Μέσα στο παγκόσµιο "χωριό", όπου τα πάντα γίνονται γνωστά και
κρίνονται από όλους τους ανθρώπους, θα επιβιώσει ο ισχυρότερος. Το ισχυρότερο
πολιτισµικό µοντέλο, το ισχυρότερο κεφάλαιο κλπ.. ∆εν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει
κάποιο καθυστερηµένο πολιτισµικό µοντέλο ή κάποιο ασθενές κεφάλαιο µόνο και µόνο
επειδή µπορεί να κρύβεται στη "σκιά" των εξελίξεων. ∆εν ζούµε στον προηγούµενο αιώνα,
ώστε την ίδια στιγµή κάποιοι ν' απολαµβάνουν τους καρπούς του διαφωτισµού και κάποιοι
άλλοι να ζουν σε συνθήκες Μεσαίωνα, επειδή δεν είχαν ικανοποιητική ενηµέρωση και επαφή
µε τις εξελίξεις. Η διάχυση της γνώσης έχει γκρεµίσει το σύνολο των τειχών (πολιτισµικά,
εθνικά, θρησκευτικά κλπ.) που κάποτε αποµόνωναν τους λαούς κι έδιναν τη δυνατότητα σε
πρωτόγονα µοντέλα εξουσίας να επιβιώνουν. Σήµερα τα πάντα βρίσκονται σε κοινή θέα και
κρίνονται από όλους.
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Επιπλέον µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας των µέσων επικοινωνίας κι ενηµέρωσης οι
πολιτισµικές, οι θρησκευτικές, οι γεωγραφικές και όποιες άλλες αποστάσεις υπήρχαν κάποτε
µεταξύ των λαών σήµερα έχουν εκµηδενιστεί κι αυτό είναι ένα δεδοµένο που αλλάζει
δραµατικά την όλη κατάσταση. Η σύγκρουση σήµερα θα είναι αναπόφευκτη, γενική και
εξαιρετικά σφοδρή, γιατί θα αφορά την παγκόσµια κοινωνία και όχι µόνον αυτούς που
έχουν την τύχη να βρίσκονται κοντά στα κέντρα των εξελίξεων. Ο νικητής σε µια τέτοια
σύγκρουση τα "παίρνει" όλα και οι ηττηµένοι τίποτε απολύτως. Σύντοµα θα δούµε ποιος έχει
τη γνώση, αλλά και την ισχύ να επιβάλει νέες "τάξεις πραγµάτων" παγκοσµίως. Οι Έλληνες
στο παρελθόν µε τον Αλέξανδρο έχουν αποδείξει ότι µπορούν να φέρουν σε πέρας τέτοιες
αποστολές. Οι Αµερικανοί µπορούν; Με ποιους; Με τους αστείους ενοίκους του Λευκού
Οίκου ή µε τους "φωτισµένους" δασκάλους του Harvard;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ
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