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Εκτύπωση 
 
 
 
 
Το Sovereign Global Trust 
(σε σχηματισμό Βρετανική Παρθένος Νήσος) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Επικοινωνία: info@the-sovereign.com 
 
Ó Dieter Walter Liedtke 1988 - Μάρτιος 2021/  
Wikipedia / IStock/ 
 
 
 
 
Μεταφράσεις 
Ζητάμε υποστήριξη για τις μεταφράσεις του βιβλίου "Der 
Souverän" και των ιστοσελίδων μας Souverän σε άλλες γλώσσες 
δεδομένου ότι οι διάφορες γλώσσες του γερμανικού κειμένου με 
το πρόγραμμα μετάφρασης κειμένου DeepL στις περαιτέρω 
γλώσσες μεταφράστηκαν ζητάμε τη βοήθειά σας με διορθώσεις 
των κειμένων μετάφρασης σε ένα Mail κάτω από:  
text@the-sovereign.com  
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε το βιβλίο "Der 
Souverän" μεταφρασμένο σε όλες τις άλλες γλώσσες, δωρεάν ως 
PDF σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου και να σχεδιάσουμε 
περαιτέρω ιστοσελίδες του Souverän με τα μεταφρασμένα 
κείμενα. Παρακαλούμε στείλτε ένα e-mail για να διευκρινίσετε τα 
θέματα πνευματικών δικαιωμάτων των μεταφράσεων από το 
γερμανικό κείμενο σε άλλη γλώσσα στην οποία δεν έχει ακόμη 
μεταφραστεί: 
book@the-sovereign.com  
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                       Ευχαριστίες 

 
                                                Οι προστάτες  

Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας,  
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ κάτοχος του βραβείου Νόμπελ,  

Dr. Norbert Blüm Υπουργός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,  
τους επιστημονικούς συμβούλους, τους διευθυντές μουσείων 

καθώς και τους συνδιοργανωτές και χορηγούς του 
 τέχνη φόρμουλα έκθεση τέχνης ανοιχτή τέχνη 1999 στο Έσσεν Έχω από 

 εκτίμηση και ευχαριστίεςγια την υποστήριξή τους, τις δηλώσεις, τις κριτικές, τις 
εκτιμήσεις τέχνης και τα πολύτιμα δάνεια τέχνης στην έκθεση τύπου 

τέχνηςαυτό είναι το πιο σημαντικό μου βιβλίο για την  
σύνδεση μεταξύ τέχνης και ελευθερίας. 

 
 Dieter Walter Liedtke /2021   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η δημιουργικότητα του πληθυσμού είναι το κλειδί για μια βιώσιμη συν-
περιβαλλοντική κοινωνία του ηθικού καπιταλισμού. 
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Παγκόσμια Ανανέωση  
μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης 
 
Η πληροφορία είναι ιός ή φάρμακο 2003 
 
Οι πληροφορίες αλλάζουν την υγεία και την κοινωνία μας. Οι 
τρομοκρατικές επιθέσεις μας δείχνουν με τρομακτικό τρόπο τι 
έχει χαθεί τους τελευταίους αιώνες. Έπρεπε να μάθουμε ότι οι 
οπισθοδρομικές δοξασίες και ιδεολογίες μπορούν να οδηγήσουν 
σε εξελικτική ανυπαρξία, απελπισία, κατάθλιψη ή/και 
επιθετικότητα.  
 
Για αιώνες η απαγόρευση της εικονικής αναπαράστασης της 
φύσης και του Θεού εκδηλωνόταν με την ερμηνεία του Κορανίου, 
έτσι θεσπίστηκε μια απαγόρευση της φαντασίας σε υπο-τομείς 
της φαντασίας, η οποία επιφέρει και έφερε καταστροφικές 
συνέπειες για τους πιστούς, αν οι θρησκευτικές εντολές 
ερμηνεύονταν πολύ αυστηρά. Τα αποτελέσματα μπορούν να 
γίνουν κατανοητά αν κάποιος εξισώσει την άρση του περιορισμού 
του οράματος και της δημιουργικότητας με μια θρησκευτική 
παράβαση και έτσι μεταφέρει το έργο για το μέλλον στον Θεό και 
μόνο. 
 
Μια τέτοια μεταβίβαση της μελλοντικής δύναμης στον Θεό δεν 
αντιστοιχεί στην ανάπτυξη του κόσμου, διότι στην εξέλιξη της 
συνείδησης, οι ιδέες των ανθρώπων έχουν συμβάλει στο γεγονός 
ότι η ανάπτυξη του δικού τους εσωτερικού κόσμου, το νευρωνικό 
δίκτυο του ανθρώπου και της κοινωνίας είναι πάντα 
ευθυγραμμισμένο με τον εξωτερικό κόσμο. Θα μπορούσαμε 
επίσης να πούμε ότι η φύση, η εξέλιξη, η μελλοντική δύναμη, το 
όραμα, η τέχνη και η δημιουργικότητα - όλα προέρχονται από 
τον Θεό και επομένως και τα πράγματα που συνέβαλαν οι 
άνθρωποι στην ανάπτυξη του κόσμου. Ο αυστηρός 
διαχωρισμός μεταξύ Θεού και ανθρώπων οδηγεί στις γνωστές 
δυσαρμονίες στους πιστούς (μείωση της προσωπικότητας, 
φόβοι, καταθλίψεις, εξαρτήσεις και επιθετικότητες) και έτσι 
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εδραιώνεται η εξουσία των ισχυρών μέσω του μυστικισμού, 
όπως συνέβη κατά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη και αυτό 
οδήγησε σε διώξεις και καύσεις των μεταφορέων της γνώσης 
στον χριστιανικό κόσμο. Στην εποχή πριν από το Κοράνι και πριν 
από τη μοιρολατρική ερμηνεία του Κορανίου που επικράτησε 
αργότερα, στον ίδιο πολιτιστικό χώρο παρήχθησαν υψηλά 
πολιτιστικά και ανθρωπιστικά επιτεύγματα. Σκεφτείτε, για 
παράδειγμα, τις πυραμίδες, τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, την 
ποίηση, την αστρονομία, την αρχιτεκτονική, τα μαθηματικά, την 
ιατρική και τις τέχνες. 
 
 
Μια εντολή για τους ανθρώπους να μην τους επιτρέπεται να 
φαντάζονται κάτι άγνωστο σε αυτούς, εξελικτικό, πράγματα, 
διαδικασίες, συστήματα, το μέλλον, τον Θεό, με το οποίο ωστόσο 
έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι, ως ανάγκη ή τελετουργικό, ή 
να μην τους επιτρέπεται να ακολουθούν τη διαίσθησή τους, 
μπλοκάρει τη φαντασία τους. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι οι 
εξαρτήσεις από το κράτος και τη θρησκεία είναι εγγενείς στο 
σύστημα, αφού οι μη φανταστικές, πνευματικές μελλοντικές 
κατασκευές δεν δημιουργούνται έτσι στους ίδιους τους 
ανθρώπους, αλλά ο πληθυσμός υποτίθεται ότι αντλεί τη δύναμή 
του από τη θρησκεία και την κρατική ηγεσία - από τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τους νόμους που δίνονται από 
αυτές. Δηλαδή, λόγω της απαγόρευσης της φαντασίας, οι 
άνθρωποι δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέες ιδέες, εικόνες ή 
αξίες για τον εαυτό τους σε έναν κόσμο που κοιτάζει προς τα 
πίσω, και έτσι δεν μπορούν να οικοδομήσουν σύγχρονα ιδανικά 
για το μέλλον, και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Χριστός και ο 
Μωάμεθ ήταν οι ίδιοι μεγάλοι οραματιστές και δημιουργοί 
αλλαγών.  
 
Χωρίς δικές και νέες αξίες δεν υπάρχει δημιουργική και 
παραγωγική διαμόρφωση του μέλλοντος. Η εξέλιξη και η 
ευημερία, τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία, είναι 
δυνατή μόνο με δυσκολία λόγω των περιορισμών στη 
δημιουργικότητα και το όραμα. Ο πληθυσμός σταματάει στα 
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αναπτυξιακά στάδια που προορίζονται γι' αυτόν ή δεν 
αναπτύσσεται σύμφωνα με τα φυσικά εξελικτικά προγράμματα 
των γονιδίων. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 
στα οπισθοδρομικά θρησκευτικά συστήματα και ιδεολογίες τα 
συστήματα αναφοράς και οι αξίες του παρελθόντος 
εξιδανικεύονται. 
 
Υπάρχει ένας αγώνας για τη διανομή στο σήμερα με τις αξίες του 
χθες. Ως συνέπεια αυτού, και από φόβο για το νέο και το 
παράξενο, διεξάγεται ένας αγώνας ενάντια στους αλλαγμένους 
αξίες που προωθούν μια επανάσταση της συνείδησης - με άλλα 
λόγια, που προωθούν ένα κοινωνικό σύστημα 
προσανατολισμένο στο μέλλον. Το φαινόμενο που περιγράφεται 
παραπάνω ισχύει για τις περισσότερες αυτοτελείς ιδεολογίες και 
συστήματα πεποιθήσεων. Η αυξανόμενη απόσταση από τους 
ακραίους μοιρολάτρες, τους τρομοκράτες και τους νεοναζί μέσω 
της νόησης, της φαντασίας και της διαμόρφωσης του μέλλοντος 
συμβάλλει στο γεγονός ότι αποκλείουν τον εαυτό τους από τον 
εξελισσόμενο κόσμο και ζουν μόνο στον δικό τους κόσμο - 
αντιδρώντας ή δρώντας όλο και πιο επιθετικά και, από τη δική 
μας οπτική γωνία, όλο και πιο απάνθρωπα. 
 
Αλλά που, από τη μοιρολατρική τους αντίληψη, ενεργούν 
σύμφωνα με τη θρησκεία τους, την πεποίθησή τους ή από 
εσωτερική ανάγκη και σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, καθώς 
και από τους κόσμους του μέλλοντος και της έρευνας, από τους 
οποίους πιστεύουν ότι αποκλείονται από το λόγο του Θεού (με 
ερμηνεία του περιορισμού της φαντασίας) και σε αυτούς τους 
κόσμους των απίστων βλέπουν τις εχθρικές τους εικόνες και γι' 
αυτό θέλουν να πολεμήσουν και να καταστρέψουν άλλες 
θρησκείες ή παγκόσμιες εικόνες και τα σύμβολά τους (όπως 
δείχνουν οι τρομοκρατικές επιθέσεις).  
 
Αυτό είναι εύκολα εφικτό, επειδή οι ηγετικές ομάδες των 
συστημάτων εξουσίας (επίσης δημοκρατικά κράτη), σε 
συνδυασμό με θρησκείες, ιδεολογίες και πεποιθήσεις, τόσο 
εσωτερικά (τα μέλη που ανήκουν στο σύστημα) όσο και 
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εξωτερικά (τρίτα μέρη), την περαιτέρω ανάπτυξη, την 
ανοιχτή σκέψη, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη για τη 
διατήρηση της εξουσίας είναι- και αποτρέπουν. Όσοι δεν 
ανήκουν στον στενότερο πυρήνα των συστημάτων εξουσίας 
παραπλανώνται ή εκφοβίζονται, φοβούνται και η ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους διαταράσσεται από τα φίλτρα 
πληροφοριών. Εκείνοι που, μέσω της δημιουργικότητάς τους, 
παρά τις αντιξοότητες, αναδεικνύουν νέες ιδέες που ενώνουν 
τους ανθρώπους, δημιουργούν νέες αξίες και ιδανικά, 
παρουσιάζονται ως ψεύτες ή οδηγούνται στη δικαιοσύνη ως 
απατεώνες και παραβάτες του νόμου, απομονωμένοι από τις 
οικογένειές τους και την κοινωνία. Στο εγγύς μέλλον, το 
εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ των πολιτισμών δεν θα αλλάξει 
στοιχειωδώς, διότι ακόμη και στον δυτικό κόσμο, τα οφέλη της 
αποκωδικοποίησης της τέχνης μέσω των μουσείων και των 
μέσων ενημέρωσης, καθώς και η εισαγωγή της 
αποκωδικοποίησης της τέχνης ως υποχρεωτικού μαθήματος στα 
σχολεία, η προστασία των δημιουργικών ανθρώπων μέσω των 
συνταγμάτων και η χειραγώγηση του εγκεφάλου μέσω της άγριας 
διάδοσης των αρνητικών πληροφοριών των μέσων ενημέρωσης 
από κύκλους προσκολλημένους σε ξεπερασμένα μέσα ηγεσίας, 
δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί ή σταματήσει. 
 
Ακριβώς σε αυτό το σημείο, στη σχεδόν ίση αφετηρία του 
Δυτικού κόσμου, της Ανατολής και του Τρίτου Κόσμου όσον 
αφορά την αύξηση της δημιουργικότητας μέσω της βελτίωσης της 
νευρωνικής δικτύωσης, βρίσκεται η δυνατότητα ότι με μια 
παγκόσμια εισαγωγή μιας φόρμουλας για τη δημιουργικότητα 
μέσω των μέσων ενημέρωσης με νέα προγράμματα και 
περιεχόμενο (δεδομένου ότι θα πρέπει να είναι ένα οπτικά 
εικονογραφικό - ανεξάρτητο από την ανάγνωση, τη γραφή και την 
προηγούμενη εκπαίδευση - σύστημα διαμεσολάβησης) όλοι οι 
άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο βήμα ταυτόχρονα. Οι 
ακραίες υπερβολές, οι διαφορές και οι παρεξηγήσεις μεταξύ 
πολιτισμών, θρησκειών, ιδεολογιών και λαών θα μειώνονταν 
σημαντικά αν εισαγόταν μια τέτοια φόρμουλα δημιουργικότητας - 
η οποία θα έπρεπε πιο σωστά να ονομάζεται φόρμουλα της ζωής 
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ή φόρμουλα της ειρήνης. Θα αποτελούσε μια μεγάλη ευκαιρία για 
να αυξηθεί το επίπεδο της δημιουργικότητας και της ευφυΐας 
παγκοσμίως και να μειωθούν η τρομοκρατία και οι κίνδυνοι του 
πολέμου. 
 
Δημιουργικότητα και μπλοκαρίσματα του εγκεφάλου μέχρι 
σήμερα 
Στην Ευρώπη είχαμε την εμπειρία σε όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας ότι η πρόσβαση του πληθυσμού στη γνώση (ανάγνωση 
και γραφή) παρεμποδίστηκε από τη θρησκεία σε συνδυασμό με 
τα συστήματα εξουσίας. Αυτή η κατάσταση έσπασε μόλις τον 15ο 
αιώνα από τον Γιοχάνες Γουτεμβέργιο και την εφεύρεση της 
τυπογραφίας, η οποία οδήγησε στην αντιγραφή και τη διάδοση 
των βιβλίων και, συνεπώς, της γνώσης στον κόσμο της εποχής 
εκείνης. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι προνομιούχοι της 
Ευρώπης είχαν εκείνη την εποχή περίπου 900.000 βιβλία. Έναν 
αιώνα αργότερα, χάρη στον Γουτεμβέργιο, υπήρχαν ήδη εννέα 
εκατομμύρια. Ο Γουτεμβέργιος συνέβαλε σημαντικά στο σπάσιμο 
του ελιτίστικου αποκλεισμού. 
 
Η κυριαρχία του μονοπωλίου της διοίκησης της γνώσης 
συνεχίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά στα επιμέρους 
εδαφικά κρατίδια της Γερμανίας, το πρώην προνόμιο της 
ικανότητας ανάγνωσης και γραφής έγινε καθήκον μόλις στα τέλη 
του 18ου αιώνα, χάρη στις προσπάθειες του Διαφωτισμού. Η 
υποχρεωτική εκπαίδευση εισήχθη στον γερμανόφωνο κόσμο 
στην Πρωσία το 1794. Αλλά όχι μόνο εδώ, αλλά και στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο αλφαβητισμός του 
πληθυσμού άρχισε αυτή την εποχή. Στόχος ήταν επίσης να 
καταπολεμηθεί η φτώχεια, η άγνοια και ο λήθαργος του λαού και 
να συμβάλει έτσι η δραστηριότητα και η παραγωγή στη 
διατήρηση και τη βελτίωση του κράτους. Σιγά σιγά, οι συνθήκες 
διαβίωσης του πληθυσμού άρχισαν να βελτιώνονται, το μέσο 
προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε και το ποσοστό παιδικής 
θνησιμότητας μειώθηκε σταθερά μέχρι σήμερα. Εδώ και 200 
χρόνια, η εκπαίδευση, η μόρφωση και η μάθηση έχουν συμβάλει 
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στην εκρηκτική εξάπλωση της γνώσης και έχουν σπάσει τα 
μονοπώλια της γνώσης που περιγράφονται παραπάνω. 
 
Σήμερα, μέσω όλων των μέσων ενημέρωσης, ένας τεράστιος 
κατακλυσμός πληροφοριών, χωρίς τις οποίες δεν μπορούμε 
πλέον να φανταστούμε τη ζωή μας, μας διαπερνά καθημερινά, 
καθιστώντας μας πολύ δύσκολο να διακρίνουμε το σημαντικό 
από το ασήμαντο. Σε ορισμένους ιδιαίτερα ευαίσθητους 
ανθρώπους αυτό οδηγεί σε αποχή από τις πληροφορίες των 
μέσων ενημέρωσης ή, αν προσφέρονται ή επιλέγονται 
λανθασμένα, σε κατάθλιψη, επιθετικότητα ή αυτοκτονία και σε 
ακραία μοιρολατρία, υπό καθοδήγηση, σε συμβίωση αυτοκτονίας 
και επιθετικότητας. Σε αυτές τις διαδικασίες που προάγουν ή 
πυροδοτούν ασθένειες, ο εγκέφαλος παραλύει προσωρινά ή 
μόνιμα σε μεγάλες περιοχές από νοητικούς ή συναισθηματικούς 
ιούς. Στις αρνητικές πηγές πληροφόρησης περιλαμβάνονται 
επίσης, με διαβαθμισμένο αποτέλεσμα, ταινίες και παιχνίδια 
τρόμου ή αντίστοιχα έντυπα προϊόντα, καθώς και αρνητικά 
υπερβολικές ραδιοφωνικές, έντυπες και τηλεοπτικές ειδήσεις και 
αναφορές που προκαλούν φόβους στο μυαλό του αποδέκτη. Δεν 
ανταποκρίνεται στα εξελικτικά, πληροφοριακά 
προσανατολισμένα, γονιδιακά προγραμματισμένα αισθητήρια 
όργανα του ανθρώπου καθώς και στη νευρωνική δικτύωση του 
εγκεφάλου του, ότι σε ακτίνα ζωής του περίπου 100 χλμ το πολύ, 
μπορούν να υπεισέλθουν στη συνείδηση του παρατηρητή 
πληροφορίες αρνητικού είδους και πληροφορίες που 
διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, ως νοητικοί ιοί 
απροετοίμαστοι και εδώ μειώνουν τη νευρωνική δικτύωση με 
τέτοιο τρόπο και τη χειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούν 
σε μια αρνητική γνώση του κόσμου, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί 
να θέλουν να επιφέρουν την απομόνωσή τους από αυτόν τον 
αρνητικό κόσμο, επίσης με διαβαθμισμένο τρόπο. Η άμεση λήψη 
πληροφοριών από τα αισθητήρια όργανα, η οποία έχει 
αναπτυχθεί από την εξέλιξη, περιορίζεται σε μια ακτίνα περίπου 
100 μέτρων από τον παρατηρητή. 
περιορισμένη. Πέρα από τα 400 μέτρα, ακόμη και με τα καλύτερα 
μάτια, δεν μπορούμε πλέον να διακρίνουμε λεπτομέρειες. Ποιος 
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έχει δει ποτέ στη ζωή του ανθρώπους να κατακρεουργούνται σε 
αυτή την ακτίνα; Ο γονιδιακός προγραμματισμός ευθυγραμμίζεται 
με την αρχή της διατήρησης των ειδών κατά τρόπο ώστε όλες οι 
αρνητικές και απειλητικές για τη ζωή πληροφορίες στην ακτίνα 
του οπτικού πεδίου να έχουν προτεραιότητα έναντι των 
δυνατοτήτων άμεσης αισθητηριακής αντίληψης, ώστε να είναι σε 
θέση να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας για τον εαυτό του και για 
το ίδιο του το είδος. 
 
Αυτό το εξελικτικό προστατευτικό ένστικτο που διατηρεί το είδος 
εκμεταλλεύονται ορισμένες εταιρείες μέσων ενημέρωσης και 
πολιτικοί (η πορεία του Χίτλερ προς την εξουσία είναι ένα μάθημα 
για τη χρήση και τον συνδυασμό νοητικών ιών και τον 
επαναπρογραμματισμό των νευρωνικών δικτύων) ως παγίδα των 
μέσων ενημέρωσης και προπαγάνδας. Ακόμα και σε βάρος ενός 
αρνητικά αναπτυσσόμενου κόσμου, αυξάνουν τα κέρδη και την 
εξουσία τους ενθαρρύνοντας ή ακόμα και ενορχηστρώνοντας 
εγκληματικές, εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ενέργειες, ενώ 
ταυτόχρονα απαιτούν δημοκρατικά δραστικά μέτρα και 
μεγαλύτερη εξουσία και περιορισμό των συνταγματικά 
κατοχυρωμένων βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την 
καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
Προκειμένου να επιβληθεί το πολιτικό τους αίτημα, οι παγκόσμιες 
αρνητικές πληροφορίες μεταφέρονται επίσης με πολυμέσα στο 
πρόσωπο και στο συνειδησιακό πεδίο - σε ακτίνα 100 μέτρων - 
του δέκτη και έτσι εγκαθίσταται στη συνείδηση και στο νευρωνικό 
του δίκτυο ένας κόσμος παραμορφωμένος από το φόβο, ως 
πραγματικότητα, που μπορεί να μειώσει τη νοημοσύνη του - 
όπως δείχνουν μελέτες - έως και 30% μέσω μεταλλάξεων στις 
συνάψεις. Από τη μία πλευρά, αυτός ο αρνητικά 
υπερσχεδιασμένος κόσμος δεν αντιστοιχεί στην εξωτερική 
πραγματικότητα του οπτικού πεδίου που έχει αναπτυχθεί από 
την εξέλιξη, και από την άλλη πλευρά, η μείωση της νοημοσύνης 
και της δημιουργικότητας περιορίζει την ικανότητα του ατόμου με 
εγκεφαλική βλάβη να κάνει κρίσεις. Επιπλέον, όπως 
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επιβεβαιώνεται από πολυάριθμες έρευνες, υπάρχουν και άλλες 
σωματικές και ψυχολογικές ασθένειες που προκαλούνται από 
φόβους, καταθλίψεις και μείωση της προσωπικότητας. Για το 
λόγο αυτό, οι ύπουλοι δράστες της εγκεφαλικής βλάβης 
παραμένουν κρυμμένοι από τον άρρωστο ακόμη και μέσω της 
μείωσης της νοημοσύνης του. Η ετήσια αύξηση του αριθμού των 
περιπτώσεων ψυχικών ασθενειών, η οποία σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO 
τα δημοσιευμένα στοιχεία για τους πάσχοντες από κατάθλιψη και 
τις αυτοκτονίες μιλούν τη δική τους γλώσσα και έχουν ζητηθεί 
από τον ΠΟΥ. Μόνο στη Γερμανία υπάρχουν 340.000 πάσχοντες 
από κατάθλιψη και πάνω από 11.000 αυτοκτονίες ετησίως, χωρίς 
να υπολογίζεται ο μεγάλος αριθμός των μη αναφερόμενων 
περιπτώσεων που υποθέτουν οι ειδικοί. Αυτές οι συσχετίσεις και 
τα αποτελέσματα αποκαλύπτονται από εκτεταμένες έρευνες 
καθώς και από τη μελέτη "Κατάθλιψη 2000" που δημοσιεύθηκε 
από το γερμανικό Ινστιτούτο Ψυχιατρικής Max Planck στο 
Μόναχο: "Εμπειρικά εξασφαλισμένοι, όσον αφορά την ευπάθεια 
και τους παράγοντες κινδύνου για καταθλιπτικές ασθένειες, είναι, 
εκτός από το φύλο (οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
νοσήσουν), ιδίως: 
Οικογενειακοί γενετικοί παράγοντες: Η πιθανότητα εμφάνισης 
κατάθλιψης στην πορεία της ζωής είναι σημαντικά αυξημένη 
στους συγγενείς πρώτου βαθμού των καταθλιπτικών ασθενών- 
έχουν αποδειχθεί διαφορετικές συχνότητες της νόσου σε 
πανομοιότυπους και αδελφικούς διδύμους.  
Νευροβιολογικές αλλαγές: Διαταραχές στη σηματοδότηση εντός 
και μεταξύ των νευρώνων, καθώς και ενδοκρινολογικές 
επιδράσεις (π.χ. κορτιζόλη, μελατονίνη) και διαταραχές στη 
ρύθμιση ύπνου-αφύπνισης. Ορισμένα δυσλειτουργικά γνωστικά 
στυλ, προγενέστερες αγχώδεις διαταραχές και εξάρτηση από 
ψυχοτρόπα φάρμακα, ουσίες-οξύς και χρόνιος ψυχοκοινωνικός 
(στρες) παράγοντας, όπως ο χωρισμός, η ανεργία, οι κρίσεις 
ζωής, οι εμπειρίες απώλειας και η μοναξιά, (τα άτομα που ζουν 
μόνα τους ή σε διάσταση έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης νόσου), και ορισμένες χρόνιες σωματικές ασθένειες 



 

 
14 

(π.χ. σύνδρομα χρόνιου πόνου)". Πηγή: Ινστιτούτο Ψυχιατρικής 
Max Planck, Μόναχο 
Οι παράγοντες ενεργοποίησης της νόσου εξαρτώνται από τις 
σημασίες που δίνει ο ασθενής στις αρνητικές γνωσίες. 
 
Αλλά αυτό δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι το χούμο και το 
έδαφος για την ανάπτυξη αυτών των ψυχικών ιών προετοιμάζεται 
από τα μέσα προπαγάνδας (πρόθυμες εταιρείες μέσων 
ενημέρωσης που βρίσκονται στην υπηρεσία των δομών 
εξουσίας, δημιουργώντας φόβο και περιορίζοντας τη νοημοσύνη 
και τη δημοκρατία). Επιπλέον, όλοι οι αιτιολογικοί παράγοντες και 
οι παράγοντες κινδύνου που απαριθμούνται από το Ινστιτούτο 
Max Planck μπορούν να εντοπιστούν άμεσα ή έμμεσα - 
επιβεβαιωμένοι από περαιτέρω μελέτες - στη σημερινή 
επικρατούσα πρακτική των μέσων ενημέρωσης, ως αιτιολογικός 
παράγοντας. Επιπλέον, η αιτιολογική έρευνα για την κατάθλιψη 
προϋποθέτει ένα πολυπαραγοντικό σύνολο συνθηκών, στο 
οποίο γενετικοί, νευροβιολογικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί και 
συμπεριφορικοί παράγοντες παίζουν όλοι τον ίδιο ρόλο. Αν 
τοποθετήσει κανείς σε ένα πλέγμα τα πολυάριθμα διεθνή, 
εμπειρικά αποδεδειγμένα ερευνητικά αποτελέσματα από τους 
προαναφερθέντες τομείς και από την ιστορία της τέχνης, την 
εξελικτική έρευνα, καθώς και την εξελικτική θεωρία των 
γνωστικών συστημάτων, λαμβάνει μια σαφώς επιβεβαιωτική 
εικόνα των - μέσω των μέσων προπαγάνδας - εμπλεκόμενων 
ψυχικών ιών, οι οποίοι μπορούν να μεταλλάσσονται συνεχώς 
μέσω νέων αρνητικών πληροφοριών και έτσι να εμφανίζουν 
διαφορετικά συμπτώματα στην κλινική εικόνα. 
 
Το αξίωμα της αύξησης του κέρδους και της επέκτασης της 
εξουσίας από την πολιτική και τα μέσα προπαγάνδας δεν 
σταματά ούτε στον εγκεφαλικό τραυματισμό ενός λαού. Το 
αποτέλεσμα είναι η φυλάκιση και η δολοφονία όλων των πιθανών 
αντιπάλων του καθεστώτος, οι πόλεμοι και η προσπάθεια 
εξόντωσης ολόκληρων εθνοτικών ομάδων και λαών (βλ. 
www.Shoa.de).  
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Το φαινόμενο αυτό καταδεικνύεται, για παράδειγμα, από το 
ναζιστικό καθεστώς, το 
εποχή του Στάλιν ή στον πόλεμο κατά του Σαντάμ Χουσεΐν και 
αποδεικνύεται από τη συνειδητή ή ασυνείδητη βοήθεια των 
εταιρειών μέσων ενημέρωσης που ευθυγραμμίστηκαν με τους 
κυβερνώντες. Μέσα από την επιστημονική εργασία των 
ιστορικών, το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται με κατανοητό 
τρόπο. 
 
Σήμερα, όσοι έχουν εμμονή με την εξουσία δεν ξεχνούν ότι 
όταν ένας λαός έχει επιβιώσει από αυτή την πνευματική 
επιδημία και έχει αναγνωρίσει τις διασυνδέσεις, είναι 
ανθεκτικός σε μια νέα εξάπλωση αυτής της ασθένειας.  
Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, οι ερευνητικές μελέτες 
αγνοούνται, διαψεύδονται και προπαγανδίζονται και 
χρησιμοποιούνται αντίθετα με τα αποτελέσματά τους για την 
επιδίωξη πολιτικών στόχων - με αντίθετη κατεύθυνση 
αποτελέσματος. (Πολυάριθμα παραδείγματα μπορούν να 
βρεθούν στα μέσα ενημέρωσης στους τομείς των ναρκωτικών, 
των καταστροφών, της εγκληματικότητας, του νεοναζιστικού 
κινήματος, της ξενοφοβίας, της εκπαίδευσης, της τέχνης και των 
καλλιτεχνών, της ιατρικής κ.λπ.). Η διαδικασία παρεμπόδισης της 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας μέσω σωματικής 
βλάβης του εγκεφάλου μπορεί, όπως δείχνουν μελέτες, να 
οδηγήσει σε μείωση του μέσου δείκτη νοημοσύνης (IQ) από 100 
έως 110 σε τιμές κάτω του 80. Σκεφτείτε μόνο τον γνωστό φόβο 
των εξετάσεων, ο οποίος, ως φόβος για το μέλλον, μπορεί να 
μπλοκάρει προσωρινά τμήματα του νευρωνικού δικτύου. 
 
Αυτός που χειραγωγείται από τα μέσα προπαγάνδας είναι, όπως 
έδειξε η ανάπτυξη του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία, 
ανίκανος να λάβει καλά μελετημένες, πολιτικές αποφάσεις ως 
ψηφοφόρος, λόγω των αποκλεισμένων δημιουργικών και 
νοητικών του πόρων (βλέπε επίσης www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilmen). Ο εγκέφαλος του τραυματία μπορεί 
να χειραγωγηθεί από την εμμονή της δύναμης σε αυτή την 
κατάσταση, ώστε να αναδιαμορφώσει ενστικτωδώς το νευρωνικό 
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δίκτυο της μειωμένης συνείδησης (εξαλείφοντας ή περιορίζοντας 
το κρίσιμο, εξισορροπητικό και δημιουργικό δίκτυο συνείδησης) 
μέσω απλών, συναισθηματικά φορτισμένων νέων πληροφοριών. 
Μεταφερόμενοι στην εκπαίδευση των δημοκρατικών χωρών του 
δυτικού κόσμου, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες (βλ. μελέτη 
της Πίζας) όσον αφορά τις αντίστοιχες εθνικές ομάδες σε 
σύγκριση, οι έφηβοι δεν είναι πλέον κατά μέσο όρο ικανοί για 
κορυφαίες ακαδημαϊκές επιδόσεις (μέσω της μείωσης του δείκτη 
νοημοσύνης). Τα ίδια αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται 
αργότερα στα ετήσια οικονομικά στοιχεία της χώρας, εάν η 
κατανάλωση αρνητικών πληροφοριών από τα μέσα ενημέρωσης 
δεν περιοριστεί, αλλά ενθαρρυνθεί περαιτέρω. Ο πνευματικά 
σφραγισμένος αποδέκτης των μέσων ενημέρωσης αφήνει 
ανοιχτό, εκτός από μια πιθανή ανάπτυξη επιθετικότητας ή 
κατάθλιψης, μόνο το δρόμο προς την εθελοντική υποχρεωτική 
εργασία (η οποία με τη σειρά της δίνει στους πνευματικούς ιούς 
νέα δύναμη) ή τη δυνατότητα να αναλάβει τη γενική κατεύθυνση 
της κοινωνίας που επιθυμούν οι κυβερνώντες χωρίς κριτική ή 
κίνητρα. Στις αρχές της 3ης χιλιετίας, είναι καιρός να 
συμπεριληφθεί στα συντάγματα ότι στον πληθυσμό, μέσω της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εκπαιδεύεται και εγκαθίσταται ένα 
σύστημα γνώσης, ένα δημιουργικό πλέγμα συνείδησης, το οποίο 
ενισχύει έτσι το νευρωνικό δίκτυο και εδραιώνεται ιδιαίτερα σε 
αυτό. Αυτό θα επέτρεπε στους ανθρώπους να προ-φιλτράρουν 
επιλεκτικά και ασυνείδητα τον κατακλυσμό των εξελικτικά 
σημαντικών αλλά και ασήμαντων πληροφοριών που πέφτουν 
πάνω τους και έτσι να αποτρέψουν τον περιορισμό της 
νοημοσύνης και της δημιουργικότητας και ταυτόχρονα να 
επιτύχουν το αντίθετο, δηλαδή να προωθήσουν αυτόματα τη 
δημιουργικότητα και την ευφυΐα σε όλη τους τη ζωή. Η Katja 
Thimm λέει στο περιοδικό "Der Spiegel":  
 
 "Κάθε μαθησιακή διαδικασία αλλάζει τον εγκέφαλο" [2]. 
 
Ο Gerhard Roth, νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο της 
Βρέμης και πρύτανης του Hanse-Wissenschaftskolleg στο 
Delmenhorst επιβεβαιώνει στην ίδια έκθεση: 
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"Κάθε διαδικασία μάθησης συνοδεύεται από μια αλλαγή στον 
εγκέφαλο"... 
 
Η ορατή δημιουργικότητα διατηρεί τα είδη, διαμορφώνει το 
νευρωνικό δίκτυο. Καθηγητής Μαθηματικών και Διδακτικής 
Gerhard Preiß από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ: 
 

"Ενώ η δεοντολογία και ο νόμος απαγορεύουν τα επεμβατικά 
πειράματα στον εγκέφαλο... 

Άνθρωποι. Αλλά οι ερευνητές γνωρίζουν από μελέτες σε ζώα ότι 
οι πολύπλοκοι εγκέφαλοι μαθαίνουν με παρόμοιους τρόπους. 
Παρόμοιες διαδικασίες λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλό τους 

καθώς αφηρημένα, γενικεύουν και χωρίζουν το περιβάλλον τους 
σε κατηγορίες, όπως μικρά και μεγάλα, δυνατά και ήσυχα. Οι 
βασικοί νευρικοί μηχανισμοί είναι καθολικοί από το θαλάσσιο 

σαλιγκάρι  
στον άνθρωπο. “ 

 
Μάθηση σημαίνει αγκυροβόληση των πληροφοριών στον 
εγκέφαλο με τέτοιο τρόπο ώστε 
μπορούν να κληθούν ανά πάσα στιγμή. Σχετικά με ένα πιθανό 
εργαλείο για τη δημιουργικότητα, τη νοημοσύνη και την ανάπτυξη 
της ανθρωπότητας δήλωσε ο καλλιτέχνης καθηγητής Joseph 
Beuys: 
 

"Η τέχνη, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόνη εξελικτική δύναμη. 
Δηλαδή, μόνο από τη δημιουργικότητα του ανθρώπου μπορούν 

να αλλάξουν οι συνθήκες". 
 

Από το 1988, με τη φόρμουλα της τέχνης, ένα διανοητικό 
εργαλείο είναι διαθέσιμο για να αλλάξουν οι συνθήκες. Επιτρέπει 
μια γενικά έγκυρη πρόσβαση στη δημιουργικότητα και, πέρα από 
τη θεωρία, έναν γραφικό-οπτικό τρόπο προώθησης του 
νευρωνικού δικτύου δημιουργικότητας στον εγκέφαλο, το οποίο 
ως πλέγμα δημιουργικής συνείδησης καθιστά τη δημιουργικότητα 
αντιληπτή και την προ-φιλτράρει και την αποθηκεύει ως νόηση. 
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Σχετικά με τις διεργασίες στον εγκέφαλο ο Gerhard Preiß 
εκφράζεται ως εξής:  
 

"Ο εγκέφαλος πρέπει να προστατευτεί από την υπερβολική 
μάθηση. Επειδή 

Δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, ένας ανυπολόγιστος αριθμός 
εντυπώσεων και αντιλήψεων ανταγωνίζονται για την προσοχή 
του. Αν αποθηκεύονταν όλα, ο εγκέφαλος θα παρέλυε μέσα σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από μια πλημμύρα ανούσιων 
σκουπιδιών δεδομένων. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει δύο 
δύσκολα καθήκοντα πάνω απ' όλα: Να διακρίνει τα σημαντικά 

από τα ασήμαντα πράγματα και να σχηματίζει κατηγορίες. 
Πρώτον, ο εγκέφαλος αποστάζει από όλες τις σκέψεις και τις 

ιδέες, τα αισθητηριακά ερεθίσματα, τις αισθήσεις και τις εμπειρίες 
εκείνο το μικρό μέρος που θεωρεί αρκετά σημαντικό ώστε να 

αποθηκευτεί και να θυμάται στον εγκέφαλο. Αυτό το απόσπασμα 
πρέπει στη συνέχεια να τεθεί σε τάξη. Γιατί μόνο για όσους είναι 

σε θέση να αναγνωρίσουν την κατηγορία "μήλο" στα Boskop, Cox 
Orange και Granny Smith ο κόσμος αποκτά νόημα. Το τεράστιο 
έργο του φιλτραρίσματος και της ταξινόμησης επιτελείται από το 
δίκτυο των περίπου 100 δισεκατομμυρίων νευρικών κυττάρων 

στο κεφάλι, τα οποία με τη σειρά τους συνδέονται μεταξύ τους σε 
συνολικά περίπου 100 τρισεκατομμύρια σημεία επαφής 

(συνάψεις). Κάθε εντύπωση, κάθε ερέθισμα, κάθε περίσταση στην 
οποία εκτίθεται ένα άτομο μεταβάλλει αυτό το λεπτοφυές δίκτυο 

ενισχύοντας ορισμένες συνδέσεις νευρώνων και 
αποδυναμώνοντας άλλες". 

 
Μια φόρμουλα για την αποκρυπτογράφηση της τέχνης όχι μόνο 
δημιουργεί ένα ενισχυμένο δίκτυο δημιουργίας στον εγκέφαλο, 
αλλά και προ-φιλτράρει τις πληροφορίες για τη συνείδηση, έτσι 
ώστε ο εγκέφαλος να ανακουφιστεί και η γνώση να προετοιμαστεί 
(σαν μήλο), να γίνει αναγνωρίσιμη ως δημιουργικότητα, να 
παρουσιαστεί. Η ορατή δημιουργικότητα διατηρεί τα είδη, 
διαμορφώνει το νευρωνικό δίκτυο. Οι συνόψεις και οι 
διασυνδέσεις τους που αναπτύχθηκαν στην παιδική ηλικία μέχρι 
την εφηβεία με δεδομένο γονιδιακό προγραμματισμό, οι νέες 
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πληροφορίες και οι γνωσίες που διατηρούν τα είδη 
διαμορφώνονται εκ νέου στην ενήλικη ζωή, κυρίως με γνωσίες 
που διατηρούν τα είδη και προ-φιλτράρονται από τη συνείδηση. 
Η φόρμουλα επιτρέπει στη φαντασία και τη διαμόρφωση του 
μέλλοντος να προωθηθεί από ένα ταχέως αναπτυσσόμενο 
νευρωνικό δίκτυο για δημιουργικές επιδόσεις. Ένα εξελισσόμενο 
κέντρο ή/και δίκτυο δημιουργικότητας στον εγκέφαλο μπορεί να 
προβλεφθεί σήμερα. Δεδομένου ότι η πρωταρχική μας 
αισθητηριακή αντίληψη είναι η όραση, η αναγνώριση της 
δημιουργικότητας ή της τέχνης, η επιλεκτική αντίληψη της 
οπτικής δημιουργικής αλλαγής, η δημιουργική όραση είναι η πιο 
σημαντική και αποτελεσματική διαδικασία της συγκεκριμένης 
νοητικής μας εξέλιξης. Η διαδικασία της δημιουργικής νόησης 
δημιουργείται και/ή προωθείται από τον προγραμματισμό των 
γονιδίων για τη διατήρηση του είδους στην εξελικτική μηχανή της 
συνείδησης και από τον τύπο. Βέβαια, το χάσμα μεταξύ των 
ανθρώπων που έχουν κατανοήσει αυτή τη νόηση και την έχουν 
εδραιώσει στο νευρωνικό τους δίκτυο διευρύνεται με μεγαλύτερο 
ρυθμό και πυκνότητα νόησης, καθώς φιλτράρουν από το ψωμί 
και τα παιχνίδια τις ίδιες τις πληροφορίες που είναι σημαντικές 
για τις συνάψεις και την εξέλιξη του δικτύου τους, 
αναγνωρίζοντας τις αλλαγές στη σημερινή ποικιλία των μέσων. 
Για τον Γερμανό ερευνητή και ανθρωπολόγο Friedemann 
Schrenk, η διερεύνηση αυτού του επιστημονικού κενού θα 
μπορούσε να επιταχύνει γρήγορα την ανθρώπινη βιοπολιτισμική 
εξέλιξη. Η βασική αρχή - ο ζητούμενος κώδικας - αναδεικνύεται 
σαφώς, για όλες τις μορφές ζωής, ως ένα γονιδιακό πρόγραμμα 
διατήρησης των ειδών που φιλτράρει τις πληροφορίες για τη 
διατήρηση των ειδών και τις αποθηκεύει στο νευρωνικό δίκτυο. 
Οι συσχετισμοί και η αντίστροφη διαδικασία της ψυχικής και 
σωματικής φθοράς έχουν περιγραφεί εκ των προτέρων και 
υποστηρίζονται από πολυάριθμες εμπειρικά επικυρωμένες 
μελέτες: 
α) Προτεραιότητα για θετικές πληροφορίες ανά είδος 
β) Εξάρτηση από τα ναρκωτικά σε αρνητικές πληροφορίες μέσω 
αφύσικης αλλοίωσης του νευρωνικού δικτύου 
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γ) Γονιδιακά προγραμματισμένη προσαρμογή της 
προσωπικότητας στον αρνητικό εξωτερικό κόσμο 
 
δ) Αλλαγή του εξωτερικού κόσμου από τις δικές του πράξεις, για 
συμφωνία με τις εσωτερικές του γνώσεις του νευρωνικού του 
δικτύου, μέχρι αμόκ, φυλετικό μίσος, αντισημιτισμό, σοσιαλισμό, 
κομμουνισμό, καπιταλισμό, εκμεταλλευτικό αποικιοκρατικό ή 
παγκόσμιο καπιταλισμό, θρησκευτικό φανατισμό, τρομοκρατία, 
πόλεμο ή - και αυτό συναντάται συχνά - σε εντελώς φυσιολογική 
τρέλα. Συχνά τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται σε μικτές μορφές, 
οι οποίες μπορεί να είναι, για παράδειγμα, περιφερειακές, εθνικές 
ή να χαρακτηρίζονται από μια ομαδική συνείδηση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Alberto Ferrús, νευροβιολόγος και ερευνητής 
από τη Μαδρίτη, αναζητά το επόμενο σημαντικό βήμα στη 
νευροβιολογία: 
 

"Θα θέλαμε να βρούμε κάποιο είδος νευρωνικού κώδικα για να 
κατανοήσουμε, για παράδειγμα, πώς κωδικοποιείται η αντίληψη 

στον εγκέφαλό μας. Ή πώς διατηρούμε στη μνήμη μας μια 
ληφθείσα πληροφορία: Κωδ: Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος μιας 
μύγας ή ενός ανθρώπου; Σύμφωνα με ποια βασική αρχή; Οι 

λεπτομέρειες θα είναι διαφορετικές για κάθε οργανισμό, φυσικά. 
Αλλά ίσως, ίσως υπάρχει μια τέτοια βασική αρχή, ένας τέτοιος 
κώδικας καθολικής αξίας. Μόλις αυτό ανακαλυφθεί, θα έχουμε 

κάνει ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός.  
Θα μας πήγαινε τόσο μπροστά όσο οι νόμοι του Μέντελ πήγαν 

κάποτε τη γενετική". 
 

Πηγή: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" που 
δημοσιεύθηκε το 2000,  
Siedler Verlag, Βερολίνο. 
 
[1] Ο καταναλωτής των μέσων ενημέρωσης γίνεται τοξικομανής μέσω του γονιδιακού προγράμματος 
διατήρησης του είδους του, με όλες τις συνέπειες και τις βλάβες στην υγεία που συνοδεύουν τη χρήση 
ναρκωτικών, επειδή έχουν δημιουργηθεί συνδέσεις για αρνητικές πληροφορίες στο νευρωνικό του δίκτυο. 
Σήμερα γνωρίζουμε από την έρευνα για τα ναρκωτικά ότι όταν δημιουργηθούν οι νευρικές συνδέσεις, ο εθισμός 
δημιουργείται από τη μνήμη. Ο άνθρωπος, μέσω των μέσων προπαγάνδας που παράγουν τους νοητικούς ιούς, 
πέφτει σε μια τετραπλή γενετική παγίδα. 
2] Καλημέρα αγαπητοί αριθμοί, στο γερμανικό ειδησεογραφικό περιοδικό "Der Spiegel" αριθ. 27/2002 
"Δύο ομάδες ερευνητών του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ στο Γκέτινγκεν κατάφεραν τώρα να αποδείξουν ότι οι 
συνάψεις σχηματίζονται κατά την πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου ακόμη και ελλείψει ερεθισμάτων 
επικοινωνίας. Μόνο σε μεταγενέστερη ανάπτυξη 
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Τα ερεθίσματα ενεργοποίησης είναι απαραίτητα". Πηγή: Ινστιτούτο Max Planck Göttingen Ο Atsushi Iriki του 
Πανεπιστημίου του Τόκιο απέδειξε μέσω εγκεφαλικών μελετών σε πρωτεύοντα θηλαστικά μετά τη χρήση 
εργαλείων ότι οι νευρώνες αναδιοργανώνονται για να ενσωματώσουν το εργαλείο στη φαντασία του ίδιου του 
σώματος. Πηγή: Πανεπιστήμιο του Τόκιο 

     
Φόρμουλα ελευθερίας; 2020 

 
Λαμβάνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες και διαφημίσεις για το 
τι θέλουμε αυτή τη στιγμή και βυθιζόμαστε όλο και πιο βαθιά σε μια 
δομή νευρωνικής δικτύωσης που μας δείχνει τι επιβεβαιώνει την 
προηγούμενη σκέψη μας και τι απασχολεί αυτή τη στιγμή. Οι 
υπηρεσίες ταινιών και μουσικής δείχνουν περισσότερα από αυτά που 
ακούμε και οι ειδήσεις δείχνουν περισσότερα από αυτά που ήδη 
πιστεύουμε ή φοβόμαστε. Αυτός δεν είναι ο πραγματικός κόσμος, αλλά 
μόνο ένα μικρό κομμάτι του.  
 
Η σκέψη γίνεται προκατειλημμένη με αυτές τις πληροφορίες στις 
πεποιθήσεις και άλλες πληροφορίες περιθωριοποιούνται τόσο πολύ 
που αναπτύσσουμε όλο και λιγότερη συμπόνια για τους άλλους 
ανθρώπους. Τόσο πολύ που μπορούμε να ζούμε δίπλα-δίπλα, ενώ 
ζούμε σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Είναι αυτός ο κόσμος 
στον οποίο θέλουμε να ζούμε παραπληροφορημένοι από ρομπότ 
πληροφοριών, σε νοητικούς νησιωτικούς κόσμους, σε εξωγήινους 
ελεγχόμενους στην απομόνωση χωρίς να μπορούμε ποτέ να δούμε την 
ποικιλομορφία της ζωής και του συνόλου;  
 
Στην κουλτούρα των αλγορίθμων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
δείχνουν όλο και περισσότερα από αυτά που μας επιβεβαιώνουν στη 
γνώση και τις φιλοδοξίες μας, και επιπλέον αποκρύπτουν τις 
περισσότερες από τις πληροφορίες ποικιλομορφίας στον κόσμο. 
 
Οι προγραμματιστές των αλγορίθμων ισχυρίζονται ότι μας εξυπηρετούν 
και ότι μας δίνουν περισσότερα από αυτά που θέλουμε. Αλλά το μόνο 
που πραγματικά δίνουν είναι περισσότερα από αυτά που έχουμε ήδη 
βιώσει, ενώ μας χειραγωγούν για την εταιρεία που σχεδίασε τα 
προϊόντα και τους αλγορίθμους. Το να δίνεις σε ένα παιδί μόνο ζάχαρη 
και γλυκά, μεταμφιεσμένα σε φαγητό, βοηθά τον παραγωγό ζάχαρης, 
αλλά οδηγεί το παιδί σε ασθένεια και τελικά σε πρόωρο θάνατο. Μια 
αλγοριθμική επαναλαμβανόμενη κουλτούρα είναι μια στάσιμη και 
ετοιμοθάνατη κουλτούρα που περιορίζει την προσοχή μας, ενώ 
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εξαλείφει ή αμβλύνει την ποικιλομορφία των πληροφοριών και, ως εκ 
τούτου, την ιδιοφυΐα και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων.  
 
Στρέφεται κατά της δημιουργικότητας, της νοημοσύνης, της 
ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας, της ζωής, της διατήρησης των 
ειδών και της φύσης και αυτό δεν αφορά μόνο την αποκομμένη 
ριζοσπαστικοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τη δημιουργικότητά 
μας, αλλά και τον αρνητικό επιγενετικό τρόπο δράσης των 
μονόπλευρων κονσερβοποιημένων πληροφοριών στο σώμα μας, την 
υγεία μας και τη σύντμηση της διάρκειας ζωής μας, καθώς και τη 
φίμωση της δημοκρατίας, των διαφοροποιημένων ομάδων γνώμης, 
μέσω των παρωπίδων πληροφόρησης που εφευρέθηκαν για τα άλογα 
και όχι για τους ανθρώπους, της προεπιλογής πληροφοριών από τα 
μέσα ενημέρωσης και της διεκδικούμενης ερμηνευτικής τους 
κυριαρχίας, η οποία στη συνέχεια θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία και 
την ειρήνη ως δικτατορία των μαζών. 
 
Τα αλγοριθμικά ρομπότ ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την 
επιλεκτική μας αντίληψη, έτσι ώστε να μπορούμε να αναπτυχθούμε 
μόνο μέσα στο ανεπτυγμένο και προκαθορισμένο πλαίσιο των 
προγραμμάτων και των πληροφοριών που μας εμφανίζονται ως 
πραγματικότητα. 
 
Πού είναι οι αλγόριθμοι που μας δίνουν αυτό που δεν έχουμε ακόμη 
δει, σκεφτεί ή πιστέψει; Πού είναι οι αλγόριθμοι 
 που διαρρηγνύουν αυτή τη φυλακή σκέψης με δημιουργικότητα, έτσι 
ώστε να μπορούμε, χωρίς καταναλωτική και επώνυμη νεύρωση, να 
κάνουμε την προσωπικότητα, την υγεία και τη ζωή μας πιο 
ευτυχισμένη, πιο υγιή, πιο ενσυναισθητική, πιο βιώσιμη, πιο ουσιαστική 
και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα απέναντι σε 
πανδημίες, ασθένειες και ιούς των μέσων ενημέρωσης που προκαλούν 
φόβο; Που μας δίνουν όχι αυτό που εμείς ή οι εταιρείες/δικτάτορες 
θέλουν να κάνουμε, να προ-σκεφτούμε και να προγραμματίσουμε για 
εμάς, αλλά αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε για τον εαυτό μας, την 
κοινωνία, τη φύση και τον κόσμο; Η φύση έχει ήδη αναπτύξει γενετικά 
αυτόν τον αλγόριθμο πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια στα 
φυτά, τα ζώα, τους ανθρώπους, ακόμη και στους ανεγκέφαλους 
μονοκύτταρους οργανισμούς και τα ζώα, και τον έχει τελειοποιήσει με 
την αποθήκευση πληροφοριών και την επιγενετική για τη διατήρηση 
του είδους. Το όνομα του αλγορίθμου της φύσης: "δημιουργικότητα". 
Μας έδωσε τέχνη και καινοτομία, περισσότερη τροφή, ελευθερία, 



 

 
23 

ευημερία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη υγεία, και το πρώτο 
βήμα προς τη δημοκρατία. Τώρα πρέπει απλώς να αποκαλύψουμε τον 
επιλεκτικό αλγόριθμο της φύσης-ευφυΐας, τη δημιουργικότητα, για ένα 
καλύτερο μέλλον στην κυριαρχία για όλους τους ανθρώπους.  
 
 
 
 
Ηθικός καπιταλισμός 2014-2020 
 
Με θερμές ευχαριστίες αφιερώνω το ακόλουθο κεφάλαιο, 
ο συγγραφέας του βιβλίου "Systemopposition" Michael Greven, 
ο οποίος, σε συνομιλίες, μου έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την 
ανάπτυξη ενός νέου, πιο δίκαιου κοινωνικού συστήματος μέσω κριτικής 
και προτάσεων, και περιέγραψε τον διαμορφωτή του Ηθικού 
Καπιταλισμού με αυτόν τον τρόπο:  
 

"Ο Dieter Liedtke είναι καλλιτέχνης,  
Κοινωνιολόγος και κοινωνικός φιλόσοφος 

 σε άγνωστες μέχρι τώρα σφαίρες του νου". 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών / Κοσμήτορας των Πανεπιστημίων Μάρμπουργκ, Ντάρμσταντ 
και Αμβούργου / Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του DVPW και της Μόνιμης Επιτροπής 

Διδασκαλίας και Σπουδών του DVPWLuigi Sturzo Ειδικό Βραβείο του Premio Amalfi/  
Επίτιμη καρφίτσα της Γερμανικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης/ 

Σύμβουλος για το σχεδιασμό του Ηθικού Καπιταλισμού ως κοινωνικού συστήματος. 
 

Η δήλωση του Michael Greven δείχνει ότι η διαλεκτική του Χέγκελ και ο 
ιδεαλισμός του με τον υλισμό του Μαρξ δεν έχουν ακόμη 
πραγματοποιηθεί μέσω της σύνθεσης σε έναν Ηθικό Καπιταλισμό.  
 
Οι παρακάτω σκέψεις για τον ηθικό καπιταλισμό δεν μπορούν να 
αποτελέσουν πατέντα.  
 
Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός.  
Φυσικά, οι νέες εξελίξεις και η έρευνα θα μεταβάλλουν τις παραμέτρους 
των απαιτήσεων, αλλά μαζί με τα νέα ευρήματα, δείχνουν την 
κατεύθυνση προς την οποία μπορούμε να κινηθούμε ειρηνικά στο 
μέλλον με πάνω από 20 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Γνωστά πλαίσια 
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πρέπει να εξεταστούν, να συζητηθούν μελλοντικές εξελίξεις, αλλά και 
να τεθούν υπόψη πολιτικών και επιχειρήσεων, διεγείροντας διαδικασίες 
σκέψης σχετικά με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ο 
ηθικός καπιταλισμός σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, όχι μόνο στη 
Γερμανία και την Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως. 
 
Από τη σημερινή οπτική γωνία, δεν ενδείκνυται η περαιτέρω επέκταση 
του καπιταλισμού με τις αδυναμίες και τις σκοτεινές πλευρές του, χωρίς 
να προκληθεί ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στην ανθρωπότητα, τη φύση και 
το περιβάλλον. Αντίθετα, χρειαζόμαστε μια νέα καπιταλιστική αντίληψη 
που θα περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα του καπιταλισμού και θα 
προστατεύει και θα εφαρμόζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του Χάρτη του 
ΟΗΕ και τη διατήρηση των ειδών με την έννοια της δημιουργίας, καθώς 
και θα στοχεύει στην αειφορία και το συν-περιβάλλον ως βασική 
προϋπόθεση και βάση.  
Χρειαζόμαστε ως νέα κοινωνική εξελικτική ώθηση ένα 
 "Ηθικός καπιταλισμός".  
 
Το εξελικτικό πλεονέκτημα του ηθικού καπιταλισμού: 
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, αντιστοιχεί στον γενετικό και 
επιγενετικό, φυσικό, κοινωνικό και εξελικτικό προγραμματισμό του DNA 
μας: "Να είμαστε άνθρωποι". 
 
Στόχοι ενός ηθικού καπιταλισμού 
Ο ηθικός καπιταλισμός επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιώσιμων συν-
περιβαλλοντικών προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και 
σε ηθικά κέρδη που θέτουν τον άνθρωπο και τη φύση σε 
προτεραιότητα. 
 
1. το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη 
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε: Ελευθερία της πληροφόρησης, ελευθερία 
του Τύπου, εξέταση του κώδικα των μέσων ενημέρωσης από τους 
υπεύθυνους, στην εκπαίδευση και την ελεύθερη ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και της προσωπικότητας, ελεύθερη πρόσβαση στο 
Código Universo μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
απλούστερη (μόνο με την κατανόηση της όρασης) νευροβιολογική 
προσαρμογή της υπάρχουσας δημιουργικότητας στην κοινότητα της 
πίστης του, πολιτισμού και του λαού του, καθώς και την κατανόηση των 
προηγουμένως παρεξηγημένων θρησκειών, λαών, πολιτισμών, έργων 
τέχνης και καινοτομιών, καθώς και το δικαίωμα σε ελεύθερα 
προσβάσιμο διαδίκτυο, συστήματα εκπαίδευσης, σχολικής, 



 

 
25 

επαγγελματικής και περαιτέρω κατάρτισης, επιπλέον το δικαίωμα σε 
πληροφορίες σχετικά με το Código Universo και τους διάφορους 
κώδικες των μέσων ενημέρωσης στην περιφερειακά επικρατούσα 
εθνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα, επιπροσθέτως αυτού 
δωρεάν πρόσβαση με υπολογιστή και δωρεάν σύνδεση στο 
διαδίκτυο. 
 
2. προστασία από τη διεθνή κοινότητα 
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υπεράσπιση των ελευθεριών και 
της αξιοπρέπειάς του και στην προστασία της παγκόσμιας κοινότητας 
από τα ολοκληρωτικά κρατικά συστήματα, τις δικτατορίες, την 
τρομοκρατία, τον πόλεμο, τη γενοκτονία, τα βασανιστήρια, την 
καταπίεση, την εκμετάλλευση, τον ρατσισμό, τον αποκλεισμό, την 
ψευδή και παραπλανητική πληροφόρηση, καθώς και από την άμεση 
και λανθάνουσα, λεπτή διάδοση του φόβου. 
 
3. το δικαίωμα σε ένα βασικό εισόδημα χωρίς όρους 
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε: καθαρό πόσιμο νερό, ένδυση, 
ιατρική περίθαλψη, τροφή καθώς και αξιοπρεπή στέγαση ή/και ένα 
άνευ όρων βασικό εισόδημα, το οποίο του επιτρέπει να αναλάβει 
εθελοντική εργασία για την κοινωνία κατόπιν δικής του αίτησης ή να 
εκτελεί καθήκοντα και εργασίες που δίνουν νόημα στη ζωή του και του 
αποφέρουν ένα επιπλέον εισόδημα. Επιπλέον, όμως, ένα μηνιαίο 
βασικό εισόδημα του δίνει επίσης την ευκαιρία να εγκατασταθεί σε ένα 
από τα διάφορα επίπεδα πλούτου της κοινωνίας. Ξεκλειδώνοντας την 
επιγενετικά υπάρχουσα δημιουργικότητά του μέσω του Código 
Universo, κάθε άτομο συμβάλλει στην ηθική ανάπτυξη και την 
οικονομική επιτυχία της χώρας του, των επιχειρήσεων και της ζωής του 
μέσω της διάδοσης ηθικών προϊόντων και ηθικών επιχειρηματικών 
μοντέλων και της δικής του οικονομικής συμμετοχής σε ηθικές 
αντιλήψεις. Ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα θα πρέπει να διασφαλίζει 
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Μόνο οι δικαιούχοι οποιασδήποτε 
εργασίας και απόδοσης υπολογιστή, οι εταιρείες και οι οργανισμοί, 
πρέπει να πληρώνουν φόρους. Η απόδοση της εργασίας δεν πρέπει 
πλέον να τιμωρείται με φόρους, όπως συνέβαινε υπό τη φεουδαρχική 
κυριαρχία. 
Ο φόρος εισοδήματος ή ο φόρος εργασίας καταργείται μαζί με τις 
δαπάνες του κοινωνικού συστήματος και τις ασφάλειες υγείας και 
σύνταξης και αντικαθίσταται από έναν ηλεκτρονικό φόρο επί των 
πωλήσεων στον τόπο χρήσης και παράδοσης, καθώς και από έναν 
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συνολικό φόρο παραγωγής, στη χώρα του δήμου/της χώρας 
τιμολόγησης ή του τόπου παραγωγής, των επιδόσεων της εταιρείας.  
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ή ο φόρος επί των πωλήσεων 
μεταρρυθμίζεται.  
 
Ο τρόπος 
Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος, μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας ή μια 
θρησκευτική κοινότητα για να επιδιώξουμε τους στόχους του Ηθικού 
Καπιταλισμού, αλλά τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που δεν 
θέλουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα εκμεταλλευτικά, κυρίαρχα 
και δυϊστικά συστήματα και που θέλουν να συμμετάσχουν στον θετικό, 
ανοιχτό σχεδιασμό ενός ηθικού κόσμου. Οι νόμοι και τα συντάγματα 
δεν στέκονται εμπόδιο στον ηθικό καπιταλισμό. Αλλά ακόμη και στα 
κράτη όπου ο ηθικός καπιταλισμός θα απαγορευτεί, η ταχύτερη και 
ισχυρότερη ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η καλύτερη υγεία και η 
υψηλότερη ευημερία των πληθυσμών των ανοικτών κρατών που ζουν 
σύμφωνα με τις αρχές του ηθικού καπιταλισμού αποδεικνύουν 
πρακτικά και φιλοσοφικά τις πιο ελεύθερες δυνατότητες διαμόρφωσης 
των ανθρώπων. Σταδιακά, ακόμη και στα κλειστά κοινωνικά συστήματα 
(όπως δείχνει η ιστορία των τελευταίων 500 ετών), θα επικρατήσει η 
συνειδητοποίηση ότι χωρίς την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την 
ευημερία και την υγεία του πληθυσμού (με έναν συνεχώς αυξανόμενο 
παγκόσμιο πληθυσμό), την τήρηση του Χάρτη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τη θρησκευτική ελευθερία, κανένα κράτος 
δεν μπορεί να αποτρέψει μόνιμα την εξέλιξη του κοινωνικού 
συστήματος. 
 

Προτεινόμενες Ερωτήσεις εκλογών: Η κοινότητα των 
ψηφοφόρων και τα εργαλεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης 
που πρόκειται να αναπτυχθούν και τα οποία αξιοποιούν τη 
νοημοσύνη του σμήνους του πληθυσμού (συγκεντρώνοντας, 
φιλτράροντας και επεξεργαζόμενα τα ερωτήματα που 
αναπτύσσουν οι πολίτες για συζήτηση) παρέχουν από τρία υπέρ 
και τρία κατά, μη κομματικά, μη προσωπικά, γραφικά φιλμ με 
σαφή εξηγήσεις που βασίζονται σε τεκμηριωμένες πληροφορίες 
(που παράγονται και ελέγχονται με βάση τα γεγονότα και την 
τήρηση του κώδικα των μέσων ενημέρωσης από μη κομματικούς 
φοιτητές σε πανεπιστήμια) και προάγουν την εκπαίδευση, τη 
γνώση και την ελεύθερη λήψη αποφάσεων από τον ψηφοφόρο. 
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Άμεση Δημοκρατία 2014 -2020 
 
Πηγαίνοντας πίσω στις δέκα χιλιετίες της ιστορίας μας,  
 
Περισσότεροι άνθρωποι = περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα, 

περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ευημερία, περισσότερη 
υγεία και περισσότερο χρόνο ζωής και περισσότερες 

πληροφορίες, περισσότερη γνώση. 

Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του καπιταλισμού, έχουμε 
προσαρμόσει τους ανθρώπους στον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν οι μηχανές, προκειμένου να επωφεληθούμε από την 
παραγωγή. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, θα 
χρησιμοποιήσουμε καινοτομίες για να προσαρμόσουμε τα 
ρομπότ, τα οποία στο μέλλον θα γράφουν τα δικά τους 
προγράμματα, στους ανθρώπους. Στο μέλλον, η εργασία θα 
οργανώνεται ατομικά με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε άτομο να 
μπορεί να ζήσει μια ουσιαστική ζωή στη χώρα της επιλογής του, 
με αξιοπρέπεια, ευημερία και υγεία.  

Η σχέση μεταξύ δημιουργικότητας, εκπαίδευσης, δημοκρατίας και 
ενός δεύτερου διαφωτισμού έχει αποδειχθεί σε πολυάριθμες 
μελέτες και επαναλαμβάνω αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα, 
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επειδή είμαι της γνώμης ότι ο δρόμος προς ένα θετικό μέλλον με 
περισσότερο χρόνο ζωής, δημιουργικότητα και εκπαίδευση στον 
πληθυσμό καταρρίπτει επίσης το προσχηματικό επιχείρημα 
ορισμένων ηγετών: ο πληθυσμός δεν είναι ικανός να 
αυτοοργανωθεί μέσω μιας άμεσης δημοκρατίας. 

Ξεχνιέται εδώ ότι ήδη με τη δημοσίευση της δυνατότητας της 
άμεσης δημοκρατίας ταυτόχρονα υψηλή, τεχνητά από το 
εξωτερικό με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στον 
εγκέφαλό μας από το φόβο συνάψεις μεταλλάξεις ανεγερθεί 
νοημοσύνη σύνορα και συναισθήματα αδυναμίας, από την 
ελευθερία λύσεις και την προσωπική ευθύνη μειώνονται, που 
οδηγούν από το IQ μείωση του φόβου μόνιμους βρόχους και σε 
αυτό:  

a. Οι δημοσιεύσεις και οι συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις 
των φόβων και των μπλοκαρισμάτων της σκέψης μειώνουν 
αυτούς τους φόβους. Ο πληθυσμός μαθαίνει να προστατεύει τον 
εαυτό του από τους υπερβολικούς, μη πραγματικούς φόβους και 
τις πληροφορίες που παραλύουν τη σκέψη και να τους 
επανεκτιμά στην έννοια και την πραγματική κλίμακα φόβου για 
τον εαυτό του, όχι να αγνοεί αυτές τις επανεκτιμημένες 
πληροφορίες, αλλά αν είναι δυνατόν και απαραίτητο ή αν μπορεί 
να οργανωθεί βοήθεια για όσους πλήττονται, να βρίσκει ολιστικές 
λύσεις συν-κόσμου μέσω της νοημοσύνης του σμήνους των 
ανθρώπων σε δημοκρατικές διαδικασίες διάλυσης του φόβου.  

b. Οι νευροβιολογικά και επιγενετικά αποτελεσματικές κλειδαριές 
του φόβου, της δημιουργικότητας και του IQ (που υποτίθεται ότι 
προειδοποιούν για πραγματικούς κινδύνους, γενετικά 
προγραμματισμένες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά 
για τον έλεγχο των πληθυσμών για μείωση του IQ 
αντιδημοκρατικά για σκέψη-φόβο-άκαμπτη), που έχουν στρίψει 
στον εγκέφαλο τα μέσα ενημέρωσης, αίρονται και πάλι με την 
κυρίαρχη και δημιουργική φόρμουλα των διαδικασιών 
δημιουργικότητας στην τέχνη, που έχουν γίνει εικονικές, 
δηλωμένες καινοτομίες ή λύσεις για προβλήματα από τους 
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κατοπτρικούς νευρώνες και τις παρακάμψεις πληροφοριών στη 
νευρωνική δικτύωση του εγκεφάλου. Αυτό είναι το σημερινό 
επιστημονικά γνωστό (επίσης επιγενετικά αποτελεσματικό) 
νευροεγκεφαλικό θαύμα της εξέλιξης μέσω της νόησης-
πληροφόρησης για την αυτο- και την διατήρηση του είδους: Ο 
πιστός στα μέσα ενημέρωσης και στην εξουσία, τετραετής 
ανίσχυρος, που κυβερνάται από τις ψεύτικες ειδήσεις και το 
λόμπι, γίνεται ενεργός, δημιουργικά σκεπτόμενος δημοκράτης και 
κυρίαρχος μιας άμεσης δημοκρατίας μέσω της δημιουργικής 
δικτύωσης-διαμόρφωσης (με την τριπλή έννοια). 

Επίσης, ξεχνιέται από τους αντιπάλους της Άμεσης Δημοκρατίας 
είναι ότι ο πληθυσμός blockchain εξασφαλίζεται, Ρομπότ, 
βιώσιμα μέλλοντα, δημιουργικότητα, υγεία, ελευθερία, 
εκπαίδευση και ηθικά προγράμματα, προγράμματα μείωσης του 
κόστους και των φόρων και όλα τα προγράμματα για τη 
βελτιστοποίηση των καλύτερων προτάσεων ψηφοφορίας και 
εκλογικών αποφάσεων από τους πολίτες και με BIG Data 
και τη μετάφρασή τους σε σχέδια δράσης και νομοθετικές 
προτάσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κομματικά 
προσκείμενους πολιτικούς και πιέσεις για τη λαϊκή ψήφο, εκ 
των οποίων οι επιλεγμένες (Ανοιχτές Σούρες για την ανάπτυξη 
και την εποπτεία των ψηφοφόρων) για εκλογικά προγράμματα και 
ερωτήματα (για την εφαρμογή των παραγόμενων από το 
πανεπιστήμιο έξι ταινιών γεγονότων υπέρ και κατά για το 
αντίστοιχο εκλογικό ερώτημα) αποδεσμεύονται για ψήφιση, μετά 
την προβολή των έξι ταινιών γεγονότων, με εκλογική άδεια των 
πολιτών. 
 
Ο φόρος εισοδήματος και μισθών θα καταργηθεί. Το φορολογικό 
σύστημα θα μετατραπεί σε Ηθικές Ισορροπίες (βλέπε Ηθικός 
Καπιταλισμός) σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και 
σε φόρους καθαρής κατανάλωσης. Οι πολίτες που είναι νοητικά 
υγιείς και δεν μπορούν ή δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις 
εκλογές θα πληρώνουν φόρο 10% επί του ετήσιου εισοδήματός 
τους κατά το έτος των εκλογών, καθώς δεν συμμετέχουν στη 
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δημοκρατική διαδικασία των εκλογών και επιβάλλουν στους 
συμπολίτες τους τη δική τους λήψη αποφάσεων ως δημοκράτες.  
 
Ελεύθερες, μυστικές και άμεσες εκλογές  
Διεκδικήστε τα ανθρώπινα δικαιώματά σας με την άμεση 
δημοκρατία!  

 
 
Οι αρνητικές περιφερειακές, εθνικές και παγκόσμιες εξελίξεις 
μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο στα ίδια επίπεδα με ηθικές 
ιδέες και στο έδαφος των συνταγμάτων και των νόμων, 
ανοίγοντας έτσι ένα θετικό μέλλον για όλους τους ανθρώπους 
μέσω μιας άμεσης δημοκρατίας που βασίζεται σε θέματα.  
 
Επιλέξτε με μυστική ψηφοφορία αν εσείς και τα παιδιά σας 
θέλετε να ζήσετε σε έναν ελεύθερο κόσμο με υγεία και ευημερία 
για όλους.  
 
Ψηφίστε μέσω της Άμεσης Δημοκρατίας ότι τα μονοπώλια του 
Καπιταλισμού της Επιτήρησης πρέπει να διαλυθούν με νόμους, 
ότι τα μεγα-δεδομένα των κοινωνικών δικτύων και των 
υπηρεσιών πληροφοριών πρέπει να απελευθερωθούν τελικώς 
προσωποποιημένα για την ηθική ανάπτυξη ιδεών και ότι η χρήση 
του υποσυνείδητου από τις προβλέψεις δεδομένων του 
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Καπιταλισμού της Επιτήρησης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
τη μείωση της νοημοσύνης και του IQ, προσωπικότητα, την 
ελευθερία, τη δημιουργικότητα, την υγεία, τη διάρκεια ζωής, τη 
δημοκρατία, την οικονομική ελευθερία και τις ηθικές ευκαιρίες και 
ελευθερίες ανάπτυξης των ατόμων, των ομάδων ή των λαών και 
ότι ο καπιταλισμός επιτήρησης πρέπει να μετατραπεί σε Ηθικό 
Καπιταλισμό προς όφελος όλων των ανθρώπων μέσω της 
νομοθεσίας. 
  
 
Η άμεση επιλογή των θεμάτων  
Τρεις επιστημονικά τεκμηριωμένες ταινίες ελέγχου των 
γεγονότων υπέρ και τρεις ταινίες ελέγχου των γεγονότων κατά, 
διάρκειας πέντε λεπτών η καθεμία, σχετικά με το εκλογικό θέμα 
θα παρουσιαστούν από την επιτροπή του θέματος στα μέσα 
ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.     
 
Η φωνή σας  
Ψηφίστε το σύστημα άμεσων εκλογών, το οποίο γεμίζει τις 
κυβερνητικές θέσεις με έμμισθους επαγγελματίες μάνατζερ. Στη 
θεματική άμεση δημοκρατία δεν εκλέγονται κόμματα ή 
πολιτικοί, αλλά ψηφίζει ο κυρίαρχος ψηφοφόρος για το 
επιλεγμένο και παρουσιαζόμενο εκλογικό θέμα μέσω της 
εκλογικής εφαρμογής.  
 
Οι εκλογές μέσω blockchain είναι μυστικές, ασφαλείς και δεν 
μπορούν να χειραγωγηθούν.  
 
Εγγραφείτε για τη δωρεάν εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας 
για κινητά σε περισσότερες από 100 γλώσσες, ώστε να 
μπορείτε να αποφασίζετε για μια βιώσιμη φύση και ένα ηθικό 
μέλλον με υγεία και αξιοπρέπεια για εσάς και την οικογένειά σας, 
και με όλους για τη ζωή και την ελευθερία σας.  
 
Η εκλογική εφαρμογή συλλέγει και ενώνει τους ψηφοφόρους της 
άμεσης δημοκρατίας μέχρι να προκύψουν περιφερειακές, 
πολιτειακές ή παγκόσμιες δημοκρατικές πλειοψηφίες για την 
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άμεση δημοκρατία σε πέντε επίπεδα. Γίνετε κυρίαρχοι και 
συνδεθείτε με ανθρώπους που σκέφτονται την ελευθερία στο 
κοινωνικό δίκτυο www.the-sovereign.com με τους ανθρώπους 
που σκέφτονται την ελευθερία των θεμάτων Άμεσης 
Δημοκρατίας, χτίστε φιλίες και ανταλλάξτε ιδέες. 
 
Επιλέξτε πώς θέλετε να ζήσετε  
 
 
www.the-sovereign. com η εφαρμογή επιλογής 
για να βρείτε νέους φίλους για μια καλύτερη ζωή.  
 

 
 
Αν ο καθένας κάνει 4 φίλους, έχουμε εκθετικά τη 
δημοκρατική πλειοψηφία σε σύντομο χρονικό 
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διάστημα και μπορούμε να απαιτήσουμε το 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του καπιταλισμού.  
 
Ήδη με επτά τοις εκατό  
www. the-sovereign. com ψηφοφόρους 
μπορείτε να κάνετε τον κόσμο καλύτερο.  
 
Σκεφτείτε πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί 
ένα κοινωνικό δίκτυο μέσα σε 4 χρόνια.  
  

κοινωνικό δίκτυο 
www.the-sovereign.com 
Μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αρνητικές και 
παγκόσμιες προκλήσεις μόνο ηθικά, θετικά σε 
παγκόσμιο επίπεδο και στα εθνικά κράτη.  
 
The Sovereign Global Trust (TSG Trust) 
Το TSG Trust (υπό διαμόρφωση) δεν είναι πολιτικό 
κόμμα, ιδεολογία ή θρησκεία, αλλά ένα παγκόσμιο 
κίνημα βάσης, το οποίο υπερασπίζεται σε όλες τις 
χώρες ένα ηθικά σχεδιασμένο βιώσιμο περιβάλλον και 
συν-περιβάλλον στα εθνικά κράτη και βοηθά, μέσω των 
"προγραμμάτων λογισμικού νοημοσύνης σμήνους της 
δημιουργικότητας της ανθρωπότητας", σύμφωνα με την 
εξελιγμένη κουλτούρα κάθε χώρας να συνοδεύσει μια 
βέλτιστη και ηθική ζωή σε ελευθερία, αξιοπρέπεια και 
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αυτοδιάθεση στο δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον για 
τους ανθρώπους της χώρας σε μια άμεση δημοκρατία.  
Ζήτημα-άμεση δημοκρατία, σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και εξέλιξη του καπιταλισμού: 
 
 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ  
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ  
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΣΑΣ  
GLOBAL 
 
Ψηφίστε τώρα για τα θέματα της άμεσης δημοκρατίας 
και θα αποκτήσετε το μοντέλο κοινωνίας που εγγυάται ο 
βασικός νόμος ή τα συντάγματα των χωρών, αν αρκετοί 
άνθρωποι στη χώρα σας συμφωνούν μαζί σας.  
 
Όχι περισσότερο κράτος, αλλά λιγότερο κράτος με 
λιγότερους νόμους και κανονισμούς και κάποια βιώσιμα 
πλαίσια συν-κόσμου οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον.  
 
Γίνετε ενεργοί για την ελευθερία σας και την ελευθερία 
όλων των ανθρώπων! 
 
Η άμεση δημοκρατία είναι τόσο απλή 
Ψηφίστε με την παγκόσμια εφαρμογή άμεσων εκλογών 
και συνδεθείτε με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για 
έναν νέο ηθικό κόσμο με ειρήνη, ελευθερία, υγεία και 
ευημερία για όλους τους ανθρώπους μέσω του 
κοινωνικού δικτύου: www. the-sovereign. com με 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για έναν νέο ηθικό 
κόσμο με ειρήνη, ελευθερία, υγεία και ευημερία για 
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όλους τους ανθρώπους. Ανταλλάξτε μαζί τους και 
διαμορφώστε μαζί τους την τοπική και παγκόσμια 
κοινωνία για εσάς, τα παιδιά σας και όλους τους 
ανθρώπους πιο δίκαιη και ελεύθερη.  
 
Φέρτε τις δημιουργικές σας προτάσεις βελτίωσης στην 
ψηφοφορία και τη συζήτηση για τη βελτίωση της 
δημοκρατίας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του 
κόσμου γύρω μας.  
Η ελευθερία να διαμορφώνουμε τον κόσμο σταματά εκεί 
όπου το κράτος, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των 
εταιρειών δεν προστατεύουν και δεν προωθούν τον 
άνθρωπο και έναν δημιουργικό βιώσιμο συν-κόσμο, 
αλλά περιορίζουν, βλάπτουν ή μειώνουν την 
αξιοπρέπεια, τη δημιουργικότητα, την ελευθερία, την 
υγεία, το IQ, τη διάρκεια ζωής και την ευημερία των 
πολιτών και του συν-κόσμου.  
 
Το περιβάλλον και ο κόσμος γύρω μας, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα συντάγματα σηματοδοτούν το δρόμο 
προς μια νέα ελευθερία, υγεία, αξιοπρέπεια και μια ζωή 
ευημερίας για όλους.  
 
Διεκδικήστε το δικαίωμά σας στην αυτοδιάθεση, τη 
δημιουργικότητα και μια ζωή χωρίς φόβο. 
 
Έχουμε χρόνο, γιατί μας βολεύει 
και συνεχίζουν να συγκεντρώνουν υποστηρικτές στην 
πλατφόρμα ψηφοφόρων www.the-sovereign. com μέχρι 
να σχηματιστούν πληθυσμιακές πλειοψηφίες:  
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στην κατηγορία ΠΟΛΕΙΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ,   
ΣΕ ΧΏΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ  
 
έχουν διαμορφωθεί για ένα εκλογικό σύστημα 
άμεσης δημοκρατίας, έτσι ώστε σύμφωνα με τα 
συντάγματα και τους βασικούς νόμους των 
χωρών η κοινοβουλευτική δημοκρατία να 
μετατραπεί σε άμεση δημοκρατία με έναν ηθικό 
καπιταλισμό προσανατολισμένο προς τον 
άνθρωπο, το περιβάλλον και τη φύση σε κάθε 
χώρα.  
 
Εν τω μεταξύ, θα αφήσουμε την εφαρμογή εκλογών ως  
Αναπτύξτε την εφαρμογή "the-sovereign app", 
κρυπτογραφημένη με blockchain, για μυστική 
ψηφοφορία και προγραμματίστε την για τις χώρες σε 
όλες τις επικρατούσες γλώσσες των χωρών. 
 
Το σύστημα ψηφοφορίας "The-Sovereign" της εκλογικής 

εφαρμογής θα χρησιμοποιεί την ασφάλεια της 
κρυπτογράφησης blockchain. Η εκλογική εφαρμογή που 

δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί θα διαχωρίζει την 
ταυτοποίηση των ψηφοφόρων και την ψηφοφορία, ώστε 

να διασφαλίζεται η ανωνυμία των ψηφοφόρων. 
 
Με το πρόγραμμα εκλογών της εφαρμογής: 
 www.the-sovereign.com, θα υλοποιήσουμε έναν 
δικαιότερο και πιο βιώσιμο κόσμο που θα χρησιμοποιεί 
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το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και τη νοημοσύνη 
σμήνους της παγκόσμιας κοινωνίας για να ξεκινήσει το 
επόμενο, καθυστερημένο βήμα εξέλιξης των κοινωνικών 
συστημάτων και να διαμορφώσει το καλύτερο δυνατό 
μέλλον για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.  
 

 
 
Τα εκλογικά ερωτήματα δεν υπόκεινται σε επιρροή από 
λόμπι, αγορές, πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης ή 
κόμματα, καθώς οι ψηφοφόροι δεν είναι 
συγκεντρωμένοι σε κόμματα ή ομάδες ψηφοφόρων και 
συναντώνται μόνο στις εξασφαλισμένες με αλυσίδα 
μπλοκ κυρίαρχες εκλογές των εκλογικών 
αποτελεσμάτων με την ελεύθερη βούληση της 
κυρίαρχης απάντησής τους στα εκλογικά ερωτήματα. 
Περαιτέρω μυστικά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται για 
να διασφαλιστεί ότι τα θέματα των ψηφοδελτίων, οι 
εκλογές ή οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να επηρεαστούν 
ή να εξαγοραστούν με προεκλογικά δώρα από 
λομπίστες, κόμματα, μέσα ενημέρωσης ή κυβερνήσεις 
όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι δωρεές προς την 
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"Κυρίαρχη Οργάνωση" μπορούν να γίνουν μόνο στο 
Fundacion Liedtke ως διαχειριστή. Οι κατάλογοι με τα 
ονόματα των δωρητών δεν καταρτίζονται ούτε 
τηρούνται από το Fundacion Liedtke ή τους 
διοργανωτές της Άμεσης Δημοκρατίας. Η 
χρηματοδότηση ή η χορηγία της Κυρίαρχης Άμεσης 
Δημοκρατίας δεν είναι δυνατή, καθώς δεν θέλουμε να 
επιτρέψουμε οποιαδήποτε επιρροή στα θέματα των 
εκλογών.   
  
 
 

Να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και να συμμετάσχετε.  
Μην αφήνετε τη διαμόρφωση του παγκόσμιου μέλλοντος 

σε λομπίστες και κυβερνήσεις. 
 

Ακόμη και αν οι πολιτικοί υποχωρήσουν μέσω 
διαδηλώσεων,  

προειδοποιηθείτε, προσέξτε, και καλέστε τώρα για το  
Άμεση δημοκρατία. 
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Η πρώτη σας παγκόσμια επιλογή  
για την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας άμεσης 
δημοκρατίας 
 
Στις άμεσες εκλογές μπορεί να συμμετάσχει κάθε 
άτομο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της 
ηλικίας του.  
 

 
 
 

Το ψηφοδέλτιό σας Blockchain  
σχετικά με το πρώτο ζήτημα αρχής               
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Εγγραφείτε στην πρώτη επιλογή, ώστε να σας ειδοποιήσουμε 
όταν έρθει η ώρα να φύγετε. 
 
Έντυπο	εκλογής: 
Όνομα	Επώνυμο	 
Ηλικία	 
Χώρα	(επιλογή) 
Πόλη	(επιλογή) 
Ταχυδρομικός	κώδικας	(	) 
Ηλεκτρονικό	ταχυδρομείο: 
Τηλέφωνο 
Whatsapp	
Μητρική	γλώσσα	(επιλογή)	
Πρόσθετη	γλώσσα	(επιλογή)	
	
Τα δεδομένα σας είναι απόρρητα και δεν θα μοιραστούν ή θα πωληθούν, δεν θα 
διατεθούν με διαφημίσεις, αλλά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παγκόσμια 
διανομή της Sovereign Direct Democracy, της δωρεάν εφαρμογής υγείας για 
όλους τους ανθρώπους, καθώς και για το Globalpeace Campus Peace Center με 
εσωτερικά cookies για να σας παρέχει πληροφορίες πρόσβασης για τη 
δημιουργία ενός ηθικού καπιταλισμού με έναν νέο και καλύτερο κόσμο. 

 

 
Θέλετε άμεση δημοκρατία; 
 

O Ναι      
O Όχι        
O χωρίς γνώμη 
(σημειώστε την ένδειξη που ενδείκνυται) 
 
 
Οι κυρίαρχες εκλογές Blockchain προστατεύουν από 
την εκλογική νοθεία και τη διαφθορά σε τοπικό και 
παγκόσμιο επίπεδο. 
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The-Sovereign.Global" Εμπιστοσύνη 

 
 
Ποια είναι η Sovereign Global Trust; 
Το Sovereign Global (TSG) Trust διαχειρίζεται τα περιουσιακά 
στοιχεία των ιδρυτών, των μελών και του Sovereign Coin, καθώς 
και τα περιουσιακά στοιχεία των Sovereign Trusts που έχουν 
συσταθεί στα κράτη για την εφαρμογή των εθνικών άμεσων 
δημοκρατιών.  
  
Τα μέλη των καταπιστευμάτων δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα ή 
θρησκεία (και δεν επιθυμούν να γίνουν κόμμα ή θρησκεία), αλλά 
ένα δημοκρατικό κίνημα βάσης ανθρώπων που, ανεξαρτήτως 
θρησκείας, κομματικής ένταξης, ιδεολογίας, κοσμοθεωρίας, 
κοινωνικής, οικονομικής ή εθνικής ένταξης, κοινωνικού ή 
εκπαιδευτικού προσανατολισμού, χρώματος δέρματος, το φύλο ή 
την ηλικία μόνο για πραγματικά και εκλογικά θέματα μαζί, 
προκειμένου να ψηφίσουμε την ιδέα ενός ηθικού καπιταλισμού 
προσανατολισμένου στον άνθρωπο και τη φύση, με παγκόσμια 
άμεση δημοκρατία, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών 
συνταγμάτων ειρηνικά και δημοκρατικά προς όφελος όλων των 
ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο online, για να ψηφίσουμε έναν 
νέο βιώσιμο συν-κόσμο σε ειρήνη, υγεία και ευημερία για τον 
άνθρωπο και τη φύση. 
Το Sovereign Global Trust ιδρύεται σύμφωνα με τους νόμους 
των ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ για να ξεκινήσει την 
πρώτη παγκόσμια άμεση δημοκρατία. 
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Για κάθε πολιτεία ιδρύεται ένα κυρίαρχο καταπίστευμα, το οποίο 
λαμβάνει υπόψη τον πολιτισμό, τους νόμους και τα συντάγματα 
της πολιτείας και τη γλώσσα ή τις γλώσσες της πολιτείας και 
οργανώνει και προτείνει στον κυρίαρχο για απόφαση και 
ψηφοφορία τα διαφοροποιημένα θέματα ψηφοφορίας για την 
πολιτεία με τις προτεινόμενες λύσεις. 
 
Το TSG Trust, όπως και ο σχεδιασμός των ερωτήσεων του 
ψηφοδελτίου, δεν υπόκειται σε κανέναν εξωτερικό 
προσδιορισμό.  
 
Διαφημίσεις ή χορηγίες στα μέσα ενημέρωσης του TSG Trust δεν 
είναι δυνατές.  
 
Οι δωρεές μπορούν να γίνουν μόνο ανώνυμα στο TSG Trust. 
 
Τα δεδομένα των αγοραστών του Sovereign Coin είναι 
ασφαλισμένα στην αλυσίδα μπλοκ και δεν μπορούν να τα δουν 
ούτε τα μέλη του TSG Trust.  
 
Τα καθήκοντα του Sovereign Trust 
Με τα καθαρά έσοδα από την πώληση του Sovereign Coin και από 
δωρεές, χρηματοδοτούμε κατά 100% τρεις προτεραιότητες για την 
προώθηση ενός ηθικού κόσμου: 

 
a.) την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας άμεσης δημοκρατίας "Ο 

Κυρίαρχος".  
b.) την κατασκευή πέντε κέντρων ειρήνης του "Globalpeace Campus 

INC". 
c.) την έρευνα και τον προγραμματισμό της δωρεάν εφαρμογής για 

την παγκόσμια προαγωγή της υγείας: "aimeim" για όλους τους 
ανθρώπους.  
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Sovereign Social Network: 

 
Sovereign-Star:      Social-Network: Βίντεο, ταινίες, φωτογραφίες και    
                                 κείμενα σχετικά με  
                                 Θέματα και προαιρετικές ερωτήσεις με επιλογή 
γλώσσας και     
                                 Σήμανση μητρικής γλώσσας για      
                                 Ανταλλαγή πληροφοριών + αιτήματα φιλίας με  
                                 Ημερολόγιο ραντεβού για να γνωριστείτε προσωπικά 
 
Sovereign-Fink:      Δημόσια συνέλευση με τηλεδιάσκεψη και     
                                  Κύκλωμα εκδήλωσης  
 
Sovereign-Falcon:  Videocall Blockchain και ειδικά εξασφαλισμένο     
                                  και τηλέφωνο και βίντεο με προστασία από παγίδες   
                                  με Τηλεδιάσκεψη 
 
Κυρίαρχη θέση:      Blockchain και ειδικά εξασφαλισμένο       
                                 Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 
Sovereign-Lark:      Blockchain και ειδικά εξασφαλισμένο     
                                 Κείμενο, φωτογραφία, σύστημα φιλίας βίντεο του    
                                 ηγεμόνα Κοινότητα  
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Οι δεοντολογικοί κανόνες των κυρίαρχων συστημάτων επικοινωνίας  
Αρνητικές πληροφορίες που παραβιάζουν τον Κώδικα Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εξυμνούν, υποκινούν ή προωθούν το μίσος, τη 
βία ή τον εκφοβισμό και τις διακρίσεις, ή είναι προφανώς ψευδείς ως 
γεγονότα, ή επιδιώκουν να περιορίσουν την ελευθερία της 
πληροφόρησης, τη δημιουργικότητα, τη δημοκρατία και την ανάπτυξη 
ενός βιώσιμου περιβάλλοντος ή την εκπαίδευση του πληθυσμού, θα 
διαγράφονται. Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιεί τα 
συστήματα επικοινωνίας του Sovereign για τις αναφερόμενες αρνητικές 
πληροφορίες, καθώς ενδέχεται να μπλοκαριστεί ως χρήστης 
επικοινωνίας και ως μέλος, πρεσβευτής ή γενικός γραμματέας μιας 
χώρας από το "Sovereign Trust". 
 
Ασφάλεια δεδομένων του Sovereign: οι χρήστες και οι ψηφοφόροι 
παραμένουν μυστικοί. 
Όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Sovereign και όλα τα 
δεδομένα των συστημάτων επικοινωνίας της Sovereingn: Τα Falcon, Post, 
Fink και Lark παραμένουν ιδιοκτησία και απεριόριστη ιδιοκτησία των 
χρηστών και δεν θα πωληθούν ή θα μοιραστούν και προστατεύονται από 
την αλυσίδα μπλοκ. 
 
Το Blockchain Sovereign Coin προστατεύει την παγκόσμια ανεξαρτησία 
σας. 
 

 
 



 

 
45 

 
 
Μια νέα παγκόσμια κυρίαρχη ανταλλαγή αξιών με αλυσίδα μπλοκ  
για Soverein-Coins έναντι έργων τέχνης της Artinvest, μετοχών ή 
ακινήτων της Globalpeace με αποθήκη αξίας σας δίνει τη δυνατότητα 
παγκόσμιας και οικονομικής ευελιξίας καθώς και ηθικών κερδών. 
Για τους σκοπούς της διατήρησης του απορρήτου των ψηφοφόρων και 
των χρηστών του Sovereign, όλα τα δεδομένα μπορούν να 
καταστραφούν χωρίς αντικατάσταση από τον διαχειριστή του δικτύου 
Sovereign. Ο χρήστης των συστημάτων επικοινωνίας Sovereign με το 
παρόν και με τη χρήση του συστήματος επικοινωνίας Sovereign δίνει τη 
συγκατάθεσή του ότι τα δεδομένα του θα καταστραφούν αμετάκλητα 
(χωρίς επιστροφή των εξόδων από τον φορέα εκμετάλλευσης για την 
ανάκτηση ή την αντικατάσταση των δεδομένων) από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου Sovereign σε περίπτωση κινδύνου από (π.χ. 
νομικές αλλαγές στο κράτος εμπιστοσύνης) αρχές, κυβερνήσεις, 
επίθεση χάκερ ή τρίτους. Τα περιουσιακά σας στοιχεία και τα σημαντικά 
δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα από την αλυσίδα 
μπλοκ στο κινητό σας τηλέφωνο, στο στικάκι ή στον υπολογιστή σας. 
Μετά τη διαγραφή, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί ξανά, καθώς οι 
διακομιστές Sovereign λειτουργούν σε νέες τοποθεσίες, εάν υπάρχει 
κίνδυνος παρέμβασης στις εκλογές, απόπειρας αναγνώρισης, 
διαμόρφωσης ερωτημάτων ψηφοφορίας, μυστικής ψηφοφορίας ή 
εκλογικού συστήματος βάσει νόμων άλλων χωρών.  
 
 
Το κοινωνικό δίκτυο Sovereign είναι χωρίς διαφημίσεις και cookies 
Η χρήση του κοινωνικού δικτύου Sovereign, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων: -Falcon, -Lark, -Fink και -Post, είναι δωρεάν. 
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Social Network Sovereign θα λάβουν 
ειδοποίηση κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος ασφαλούς 
επικοινωνίας. 
 
Δωρεάν εγγραφή ως χρήστης του Social Network Sovereign  
Η ιδιότητα μέλους του Sovereign Gobal Trust ή ψηφοφόρου της Άμεσης 
Δημοκρατίας δεν απαιτείται για τη χρήση του ασφαλούς κοινωνικού δικτύου 
Sovereign. 
 
Η εγγραφή αυτή είναι δωρεάν και εξασφαλίζει μια θέση στο πρόγραμμα 
Sovereign Security μετά την ολοκλήρωσή του: 

 
Εγγραφή Δίκτυο Sovereign www.the-sovereign.com   
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γίνετε μέλος  
 

"Το κυρίαρχο παγκόσμιο 
καταπίστευμα" 

  
Το πρόγραμμα του παγκόσμιου κυρίαρχου  
Προβλέπονται μόνο μερικές προτάσεις για αλλαγή και εφαρμογή 
τους σε πρώτο στάδιο ως βάση εργασίας για την αλλαγή της 
κατεύθυνσης μιας παγκόσμιας ηθικής κοινωνίας για έναν νέο 
κόσμο, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες και τις 
απαιτήσεις κάθε χώρας. 

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να υποβάλει προτάσεις και θέματα 
ψηφοφορίας για εκλογή επί των οποίων οι αλλαγές και η 
αποδοχή στην ψηφοφορία θα οργανώνονται στη συνέχεια από 
τους Κυρίαρχους Πρέσβεις και τους Γενικούς Γραμματείς του 
Trust στη χώρα και τους πληθυσμούς της ενδιαφερόμενης χώρας 
στη διαδικασία των μέσων ενημέρωσης για τα θέματα 
ψηφοφορίας του KI Wiki με έλεγχο των γεγονότων χωρίς 
κόμματα ή πρόσωπα σύμφωνα με τα θέματα της ψηφοφορίας 
στην εθνική γλώσσα για εκλογή. 
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Ο δικτυακός τόπος www.the-sovereign. com είναι διπλά ασφαλισμένο με καρφίτσες. Τα Cuckis 
δεν καθορίζονται από εμάς, τα δεδομένα δεν πωλούνται, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για την 
προώθηση της ειρήνης και την ανάπτυξη της άμεσης δημοκρατίας. Όλα τα δεδομένα των 
κυρίαρχων ψηφοφόρων και των μελών του The Sovereign Trust παραμένουν αποκλειστικά για 
έργα ειρήνης και δημοκρατίας και είναι άκρως απόρρητα. Τα αποτελέσματα των τοπικών, 
πολιτειακών και παγκόσμιων εκλογών δημοσιεύονται στο διαδίκτυο χωρίς ονόματα και 
προσωπικά δεδομένα. Μόνο ο ψηφοφόρος είναι σε θέση να ελέγξει την ψήφο του με την 
κρυπτογραφημένη εφαρμογή του κινητού του την ψήφο του στα στατιστικά στοιχεία των εκλογών 
blockchain. Οι κυβερνητικές αρχές δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών. Το 
opensouce δημιούργησε blockchain εκλογικό πρόγραμμα της εφαρμογής εκλογών για την Άμεση 
Δημοκρατία; the-sovereign.global τίθεται σε απευθείας σύνδεση για την προβολή και τον 
έλεγχο της δομής του προγράμματος και δημοσιεύεται
 
Εγγραφείτε τώρα ως δωρεάν μέλος του "Sovereign Trust": 
www.the-sovereign. com 
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TSG Οργανισμός εμπιστοσύνης 
Η ΓΓΠΣ Οργάνωση της Ένωσης 
του λαού είναι υπό κατασκευή 

 
 
Υποβάλετε αίτηση για να γίνετε πρεσβευτής ή γενικός 
γραμματέας του TSG Trust. 
 
Γίνε πρεσβευτής ή γενικός γραμματέας μιας χώρας της,  
"The Sovereign Global" Trust αν θέλετε να υποστηρίξετε την 
παγκόσμια άμεση δημοκρατία. 
 

 
 
Φόρμα εγγραφής:  
Οργάνωση της χώρας: www.the-sovereign.com 
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Η αγορά κρατικών νομισμάτων 
 
Αγοράστε κυρίαρχα νομίσματα για να 
υποστηρίξετε την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας 
άμεσης δημοκρατίας 
 
Αν ο καθένας αγοράσει 20 κυρίαρχα νομίσματα το χρόνο, είμαστε 
ανεξάρτητοι και οικονομικά ισχυροί για να προωθήσουμε την 
ελευθερία της πληροφόρησης, την ιδιότητα του πολίτη και τη 
δημοκρατία και να υπερασπιστούμε την  
υγεία και την ελευθερία μας.  
 

ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑ 
 

Η δημιουργικότητα κάνει εσάς και τα παιδιά 
σας ελεύθερους και ευημερούντες. 
 
Για τους φεουδάρχες, το χρήμα έχει μόνο μια λειτουργία 
παιχνιδιού-χρήματος, αφού έχουν αυτό το χρήμα, που δεν 
καλύπτεται από αξία, που παράγεται ως μέσο ανταλλαγής, για να 
μπορούν να ανταλλάσσουν τα σημαντικά αγαθά για την 
κυριαρχία, όπως τα μέσα ενημέρωσης, τους οργανισμούς, τους 
πολιτικούς, τις εταιρείες της ανεξάρτητης μεσαίας τάξης, τις 
μετοχές, τα ακίνητα, την ιδιοκτησία, καθώς και τον εργάσιμο 
χρόνο, την υγεία, τη ζωή, τη δημιουργικότητα, τις καινοτομίες και 
την ελευθερία του λαού με χρήματα.  
 
Αυτό που είναι αυθαίρετα διαθέσιμο στους άρχοντες (το χρήμα) 
γίνεται για τους πληθυσμούς, μέσω μιας ψεύτικης εικόνας και 
ενός σχολικού συστήματος ελευθερίας, εργασίας, υγείας και 
ευημερίας, το χρεωμένο παιγνιόχαρτο των παγκόσμιων 
φεουδαρχικών συστημάτων, ένα αντικείμενο ανταλλαγής (όπως 
στην αρχή της κονιοποίησης: ανταλλαγή γυάλινων χαντρών με 
χρυσό), το οποίο στο μονοπώλιο της ανθρώπινης ελευθερίας 
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συνεχίζει να απομυζά τις πνευματικές και νομισματικές αξίες 
καθώς και το μέσο ανταλλαγής χρυσό και χρήμα από τους 
πληθυσμούς και συσσωρεύεται στους άρχοντες, συνοδευόμενο 
από όλο και περισσότερη εξουσία. 
 
 
 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κυρίαρχου νομίσματος είναι ότι 
είναι  
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την οικοδόμηση της 
παγκόσμιας ειρήνης, της υγείας και της ανθρώπινης κυριαρχίας, 
και για το σκοπό αυτό μια διαδικτυακή άμεση δημοκρατία που 
ονομάζεται:  
 
www.the-sovereign.com,  
 

και το  
 

"Το κυρίαρχο παγκόσμιο καταπίστευμα"   

στον οργανισμό που ιδρύθηκε. 
  
Το Sovereign Global Trust θα εκδώσει 100 δισεκατομμύρια 
κυρίαρχα νομίσματα (TSG Coins) σε ονομαστική αξία 1 TSG 
Coin ισούται με 1 ευρώ για να οικοδομήσει και να επεκτείνει έναν 
νέο ηθικό κόσμο.  
 
Τα καθαρά έσοδα από τα "Κυρίαρχα Νομίσματα" που πωλούνται 
θα χρησιμοποιηθούν 100% για τη δημιουργία:  

a.) της παγκόσμιας άμεσης δημοκρατίας "Ο Κυρίαρχος"  
b.) τα κέντρα ειρήνης "Globalpeace Campus" και  
c.) της εφαρμογής υγείας "aimeim".  

 

Τα κυρίαρχα νομίσματα μπορούν να παραχθούν από την 
παραγωγή αντικειμενικών (καινοτόμων) έργων τέχνης και από 
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τις ιδέες του πληθυσμού ή από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των 
έργων τέχνης ανταλλάσσοντάς τα με κυρίαρχα νομίσματα και 
συμβάλλοντας στον πλούτο τους. Τα έργα τέχνης που 
περιλαμβάνονται στην κυρίαρχη συλλογή τέχνης του ανοικτού 
μουσείου τέχνης από την ιδιοκτησία ή την παραγωγή πρέπει να 
είναι αντικειμενικά και επιστημονικά αποδεδειγμένα από μια 
"εκτίμηση Artinvest" με καινοτομίες AAA. AA ή A artwork, η αξία 
των οποίων εκφράζεται στο πιστοποιητικό σε "Sovereign Coins". 

Η ελευθερία, η δημιουργικότητα, η υγεία και ο πλούτος των 
πληθυσμών, για πρώτη φορά, δεν μπορούν να απομυζηθούν 
από τα κυρίαρχα συστήματα. Η πολιτιστική αξία της συλλογής 
έργων τέχνης του Sovereign Trust που δημιουργείται στον 
πληθυσμό μέσω των έργων τέχνης αποσπάται και συνδυάζεται 
στο "Sovereign Art Collection Trust". Η αξία των νομισμάτων ΤΣΔ 
διευρύνεται από την πώληση έργων τέχνης, τις δημοπρασίες 
έργων τέχνης και τις τιμές που επιτυγχάνονται για αντικειμενικά, 
όχι αυθαίρετα παραγωγίσιμα έργα τέχνης και η αξία τους 
αυξάνεται παγκοσμίως, δεδομένου ότι το νόμισμα ΤΣΔ είναι το 
πρώτο μέσο ανταλλαγής για έργα τέχνης ποιότητας (από το 1985 
έως το 2015 οι τιμές για έργα τέχνης που έχουν παραχθεί από το 
1945 και μετά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1100% σε 5 
εκατομμύρια δημοπρασίες και 700 οίκους δημοπρασιών). Όταν 
οι τιμές των έργων τέχνης αυξάνονται, η νοητή σύζευξη του 
κρατικού νομίσματος με την τέχνη σημαίνει ότι η τιμή του 
κρατικού νομίσματος αυξάνεται μαζί με το έργο τέχνης). Το 
κυρίαρχο νόμισμα έχει ιδιαίτερα υψηλό μελλοντικό δυναμικό 
ελευθερίας και συμπληρώνει τις νεοεμφανιζόμενες 
περιβαλλοντικές και περιβαλλοντικές αγορές μιας άμεσης 
δημοκρατίας μέσω του ηθικού καπιταλισμού. 
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Η ελευθερία των πολιτών: Έτσι, το κυρίαρχο νόμισμα είναι ένα 
νέο αυτοπαραγόμενο πολιτιστικό αγαθό και ένα ασφαλές μέσο 
ανταλλαγής που χρηματοδοτεί την τέχνη και τους καλλιτέχνες 
χωρίς κρατική βοήθεια ή εξαρτήσεις από γκαλερί, προάγει τη 
δημιουργικότητα, την υγεία, την εκπαίδευση και τη δημοκρατία, 
καθώς και μέσω καινοτομιών την ευημερία στους πληθυσμούς 
και επιπλέον εγγυάται την "ελευθερία του κυρίαρχου νομίσματος" 
από τους νόμους της Βρετανικής Παρθένου Νήσου σύμφωνα με 
τους νόμους της χώρας έκδοσης "TSG Coin". 
 
X Παραγγελία με έμβασμα για την αγορά κυρίαρχων νομισμάτων 
για την υποστήριξη της Άμεσης Δημοκρατίας:  
"Το κυρίαρχο παγκόσμιο καταπίστευμα"  
παρακαλούμε να μεταφέρετε την αγορά σας στο λογαριασμό του 
μη κερδοσκοπικού Fundacion Liedtke στο Puerto de Andratx της 
Μαγιόρκα, το οποίο θα χαρεί να δωρίσει το 100% της αγοράς 
σας στο "The Sovereign Global Trust" χωρίς καμία παρακράτηση 
διοικητικών ή άλλων τελών προώθησης από το Liedtke 
Fundacion για την οικοδόμηση του παγκόσμιου  
"Άμεση Δημοκρατία Η κυριαρχία" 
"Globalpeace Campus Centers" και το  
"aimeim health app" 
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στο Sovereign Global Trust, το οποίο θα επιβεβαιώσει την αγορά 
των νομισμάτων και θα σας στείλει τα δεσμευμένα και 
παραγγελθέντα Sovereign Coins αμέσως μετά τη δημιουργία 
τους στην ασφαλή διαδικασία blockchain.  
 

Τραπεζικά στοιχεία για άμεσες τραπεζικές μεταφορές  
Δικαιούχος του λογαριασμού: Charitable Fundacion Liedtke -La 
Caixa Puerto de Andratx-  
IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Το Sovereign Cion είναι μαξιλαρωμένο με πιστοποιημένα έργα 
παγκόσμιας τέχνης της Artinvest. 
 

 
Πιστοποιημένα έργα τέχνης Artinvest  

  
 
Το κυρίαρχο νόμισμα  

 
Ασφάλεια: 
Άμεση δημοκρατία, ελευθερία, ειρήνη και ευημερία όλων των ανθρώπων. 
Παραγγελία κρατικών νομισμάτων www.the-sovereign.com 
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X             20 κρατικά κέρματα =              20 ευρώ 
X           100 κρατικά κέρματα =              97 ευρώ 
X        1.000 κρατικά νομίσματα =         950 ευρώ 
X      10.000 κρατικά νομίσματα =      9.000 ευρώ 
X    100.000 κρατικά νομίσματα =    80.000 ευρώ 
X 1.000.000 κρατικά νομίσματα = 7.00.000 ευρώ 
 
X Πιστωτική κάρτα ή τιμολόγιο και τραπεζικό έμβασμα 
 
X Παραγγελία κρατικού νομίσματος μέσω Pay Pal/  
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Συμπέρασμα: 

Η επενδυτική απόφαση  
από Niklas Luhmann 1996 
 

 
Οι πιο εντυπωσιακές επαναπεριγραφές που παρατηρήθηκαν και 
καλλιεργήθηκαν στην κοινωνία μέχρι σήμερα εντοπίζονται στην 
κοπερνίκεια επανάσταση και, ακόμη πιο ριζοσπαστικά, στις 
μακρο- και μικρο-διαστάσεις της σύγχρονης φυσικής. Αλλά αυτή 
η αλλαγή απόψεων παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα 
επιστημονικής έρευνας, στην οποία πρέπει να υποταχθεί κανείς 
επειδή είναι η αλήθεια. Το γεγονός ότι η ίδια η κοινωνία καθιστά 
δυνατή μια τέτοια έρευνα, τη δημοσίευση και την αποδοχή της, 
δεν λαμβάνεται υπόψη. Προφανώς παίζει ρόλο το γεγονός ότι η 
έρευνα δεν είναι πλέον δεσμευμένη στη συνέχιση μιας 
θρησκευτικά θεμελιωμένης παγκόσμιας θέσης. Είναι όμως αυτή 
μια επαρκής προοπτική για την επόμενη χιλιετία ή για τη 
συνέχιση της επαναπεριγραφής του κόσμου; Ή: πώς μπορεί η 
κοινωνία να ανταποκριθεί στο γεγονός ότι η ίδια η επιστήμη έχει 
υιοθετήσει μια πραγματιστική επιλογή μεθόδων και μια 
εποικοδομητική επιστημολογία; Η παροχή επαναπεριγραφών 
είναι ασφαλώς θέμα της επιστήμης που αλλάζει η ίδια τα 
προβλήματα προτείνοντας νέες λύσεις σε αυτά, αλλά και 
συνειδητοποιώντας ότι τα προβλήματα είναι άλυτα. Επιπλέον, θα 
πρέπει να σκεφτεί κανείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, 
με συνεχώς νέες πληροφορίες, αλλάζουν τις δυνατότητες 
αναδρομής στο παρελθόν. Πάνω απ' όλα, όμως, η ποίηση 
χρησιμεύει για να αρπάξει το παρελθόν από τη λήθη και να το 
παρουσιάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να περιγραφεί εκ 
νέου, με την αρχική έννοια της αλεξίας. Αλλά πώς μπορούν όλα 
αυτά να συνεχιστούν, όταν ο ίδιος ο κόσμος ανανεώνεται 
συνεχώς μέσω επιλογών. Παράλληλα με τις κλασικές 
επαναπεριγραφές που στοχεύουν στην αλεθρία, αναδύονται 
πλέον και άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις. 
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Η κοινωνία ανανεώνεται και το πρόβλημα είναι πώς η 
επικοινωνία μπορεί να συμβαδίσει, πώς μπορεί να κρατήσει την 
ίδια την κοινωνία ενήμερη. Σίγουρα μια κοινωνία που 
ανανεώνεται διαρκώς μέσω αποφάσεων πρέπει να γίνει 
κατανοητή ως ένα σύστημα που παράγει τη δική του 
αβεβαιότητα. Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πώς θα 
εξελιχθούν οι επόμενες πολιτικές εκλογές, αν και πού οι 
διακυμάνσεις του χρήματος στις διεθνείς χρηματαγορές θα 
οδηγήσουν σε επενδύσεις ή ποιος θα παντρευτεί ποιον. Ένας 
κόσμος που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μπορεί 
να νοηθεί μόνο ως μια οντότητα που αυτοπραγματώνεται στο 
χρόνο, δημιουργώντας διαρκώς ένα νέο μέλλον που είναι ακόμη 
ανοιχτό. Υπό αυτό το πρίσμα, υπάρχει ένας ισομορφισμός 
μεταξύ μιας κοινωνίας που είναι αποφασιστική για τον εαυτό της 
και ενός κόσμου που είναι ανοιχτός στο μέλλον, του οποίου η 
παρούσα κατάσταση, του οποίου το πηγμένο παρελθόν, δεν 
καθορίζει τι "έρχεται". Αυτή η παγκόσμια κατάσταση αναδύεται με 
διάφορους όρους με τους οποίους η κοινωνία εργάζεται σήμερα 
για να προσαρμοστεί σε αυτήν. Μιλάμε για ρίσκο και υπολογισμό 
των κινδύνων ή για καινοτομία και δημιουργικότητα, προκειμένου 
να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για όσο το δυνατόν 
περισσότερες διαφορετικές μελλοντικές εξελίξεις. 
 
Δίνει κανείς στον εαυτό του κουράγιο και σίγουρα το να μην κάνει 
τίποτα και να περιμένει δεν θα ήταν λύση στο πρόβλημα. Πρέπει 
κανείς να παράγει γεγονότα για να είναι σε θέση να κατανοήσει 
εκ των υστέρων τι συνέβη με τη δική του συμμετοχή. Αυτό 
σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να νοηθεί ως ένα 
συνολικό απόθεμα πραγμάτων (ορατών και αόρατων), όχι πλέον 
ως ένα "Universitas Rerum". Η έννοια του κόσμου γίνεται μια 
συσχετιστική έννοια της λήψης αποφάσεων, και οι περιορισμοί 
των δυνατοτήτων λήψης αποφάσεων δίνονται περισσότερο από 
την ίδια τους την ιστορία παρά από τον κόσμο που μένει 
ανέγγιχτος. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο η λογοτεχνία (και θα 
μπορούσε κανείς να προσθέσει και την επιστήμη) έχει την 
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προαναφερθείσα λειτουργία της διεύρυνσης της μνήμης. 
Περαιτέρω, αν ο κόσμος επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων, πρέπει 
να αναγνωρίσει ότι ο χρόνος καθίσταται έτσι μη αναστρέψιμος 
(διότι η διαφορά μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος ανανεώνεται 
συνεχώς), και ότι αυτό συμβαίνει μέσω γεγονότων που 
εκδηλώνουν νόημα, αν και δεν διαρκούν, και ότι με την εμφάνισή 
τους ήδη υποχωρούν. Έτσι αναδύεται ένας κόσμος ιστορικός με 
την αυστηρή έννοια του όρου, ο οποίος οφείλει τον δυναμισμό 
του όχι σε ειδικές δυνάμεις (ενέργεια) αλλά στην αστάθεια των 
στοιχειωδών συστατικών του. Αυτός δεν μπορεί παρά να είναι 
ένας κόσμος που δεν παρέχει πλέον ερείσματα. Η παρατήρηση 
του κόσμου στρέφεται έτσι σε αυτό που έχει συμβεί και, ακριβώς 
επειδή έχει συμβεί ως γεγονός, δεν μπορεί πλέον να αλλάξει. 
Αυτή η περιγραφή του κόσμου τονίζει ακόμη πιο έντονα το 
μέλλον, στο άγνωστο του οποίου κρύβονται δυνατότητες, για την 
πραγματοποίηση του οποίου (ή ακριβέστερα) μπορεί κανείς να 
αποφασίσει. 
 
 
Καθηγητής Niklas Luhmann  
Πανεπιστήμιο του Bielefeld 
Σύμβουλος της έκθεσης τέχνης art open  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


