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ΦΙΛΟΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ 

Ἀγαπητοί μας φίλοι. Καλῶς ἤλθατε στὸ ἀνανεωμένο μας ἱστολόγιο.
Βρισκόμαστε στὴν ἀφετηρία ἑνὸς νέου ἱστορικοῦ κύκλου ὁ ὁποῖος σηματοδοτεῖ τὸ

κλείσιμο τοῦ κύκλου τοῦ 20οῦ αἰῶνος καὶ ἐγκαινιάζει ἐξελίξεις κοσμογονικῆς σημα-
σίας σὲ πλανητικὴ κλίμακα.

Ἡ περίοδος πρωτοφανοῦς περιστολῆς τῶν φυσικῶν ἐπαφῶν καὶ τῆς ἐλευθερίας κι-
νήσεως τὴν ὁποία βίωσαν οἱ κοινωνίες σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς Γῆς θὰ μεί-
νει χαραγμένη στὴν μνήμη τῶν ἀνθρώπων καὶ θὰ καθορίζει ἐφεξῆς τὶς σχέσεις, τὴν
συμπεριφορά, τὴν ταυτότητα καὶ ἴδια τὴν κοσμοαντίληψή τους.

Τὸ πρῶτο βῆμα στὴν οἰκοδόμηση τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ
ἐπιβάλλουν οἱ Σύγχρονοι Κοσμοεξουσιαστὲς πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐγκαθίδρυση
μιᾶς Διεθνοῦς Ὑγειονομικῆς Δικτατορίας,  πρωτόγνωρης σὲ ὁλόκληρη τὴν ἱστορία
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μὲ ἀφορμὴ ἕναν ἰὸ τοῦ ὁποίου ἡ ἐπικινδυνότητα εἶναι μι-
κρότερη ἀπὸ τὴν συνήθη ἐτήσια ἐποχικὴ γρίππη.

Ἡ παγκόσμια διάδοση ἑνὸς ἁπλοῦ ἰοῦ ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ κατορθώσουν τὰ κέντρα
τῆς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης καὶ τὰ κατὰ τόπους παραρτήματά τους νὰ σπείρουν
ἕναν πρωτοφανῆ πανικὸ καὶ νὰ βάλουν σὲ καραντίνα πάνω ἀπὸ τοὺς μισοὺς κατοί-
κους τοῦ πλανήτη, περίπου 3,9 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους, μὲ τὴν πραγματοποίηση
μιᾶς διεθνοῦς ψυχολογικῆς ἐπιχείρησης τρόμου.

Ἐδῶ τὸ οὐσιαστικὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἄν ἡ ἀφορμὴ τοῦ ἰοῦ δημιουργήθηκε ἐκ τῶν
προτέρων ἤ ἀξιοποιήθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων· στὸ κάτω-κάτω τὸ ἀποτέλεσμα σὲ κάθε
περίπτωση θὰ ἦταν τὸ ἴδιο.  Τὸ οὐσιαστικὸ ζήτημα εἶναι  ἡ στάση τῶν ἀνθρώπων
ἀπέναντι σὲ αὐτόν.

Ὁποιοσδήποτε σχεδιασμὸς στηρίζεται στὴν προβλεπόμενη συμπεριφορὰ τοῦ ὑπο-
κειμένου πρὸς τὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ κρίνεται τὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ ἐπιτυ-
χία ἤ ἡ ἀποτυχία μιᾶς τακτικῆς δὲν κρίνεται ἀπὸ τὴν τεχνική της ἀρτιότητα αὐτῆς κα-
θαυτὴν ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀποτελεσματικότητά της στὸ ὑποκείμενο-στόχο. Καὶ ἡ ἀποτε-
λεσματικότητα αὐτὴ καθορίζεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ὑποκείμενο, ἀπὸ τὴν στάση ποὺ θὰ
κρατήσει -ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴν προδιάθεση.

Ὁ σύγχρονος γυάλινος κόσμος τῶν δυτικῶν φιλελευθέρων κοινωνιῶν, μὲ τοὺς πε-
ρίφημους δημοκρατικούς του θεσμοὺς καὶ  τὰ περιβόητα ἀτομικά του δικαιώματα,
κατεδείχθη λίαν εὔθραυστος, καθὼς ὁ φιλελεύθερος μαζάνθρωπος ἀπεδείχθη ἕτοιμος
ἀπὸ καιρὸ γιὰ νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἐπιβολὴ μιᾶς ὑγειονομικῆς ἀπολυταρχίας.

Ἡ μεταπολεμικὴ δυτικὴ ἀστικὴ δημοκρατία -ἡ ἐκμετροῦσα τὸ ζῆν ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς
τῆς ἐποχῆς τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης- εἶναι ἤδη νεκρή. Τὸ δημοκρατι-
κὸ πτῶμα κρατεῖται τώρα ὄρθιο γιὰ νὰ δικαιολογεῖ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διευθυντικῆς
Ἐξουσίας καὶ νὰ κάνει τὴν δημοκρατικὴ μᾶζα νὰ ξεγελᾶ τὸν ἴδιο της τὸν ἑαυτό.

Ὅταν τὸ πτῶμα θὰ ἀρχίζει νὰ σαπίζει καὶ θὰ χρειαστεῖ νὰ θαφτεῖ, τότε θὰ ἀναδει-
χθεῖ ὁ ἀπροκάλυπτος Δεσποτισμὸς τοῦ Αἰωνίου Μαμωνᾶ, ὁ ὁποῖος αὐτὴ τὴν φορὰ
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δὲν θὰ ἐξουσιάζει μονάχα τὸ σῶμα ἀλλὰ κυρίως τὴν ἴδια τὴν ψυχὴ τῶν χρεωστῶν
δούλων του.

Ὡς εἴθισται, ὅταν παρακμάζουν καὶ πεθαίνουν οἱ δημοκρατίες, γιὰ νὰ τὶς διαδεχθο-
ῦν οἱ τυραννίες, οἱ αὐτουργοὶ τοῦ θανάτου τους δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τὶς δημοκρατικὲς
ἡγεσίες  καὶ  τὶς  δημοκρατικὲς  μᾶζες.  Στὸν  δυτικὸ  κόσμο  ἡ  ἐπιβολὴ  Κατάστασης
Ἐκτάκτου Ἀνάγκης καὶ τὰ ἀναγκαστικὰ μέτρα κατάργησης τῶν ἐλευθεριῶν ποὺ τὴν
συνοδεύουν δὲν ἀποφασίστηκαν ἀπὸ δικτάτορες καὶ δὲν ἐπεβλήθησαν ἀπὸ πραξικο-
πηματίες  ἀλλὰ ἀπὸ ἐπικεφαλῆς δημοκρατικὰ ἐκλεγμένων κυβερνήσεων,  χωρὶς  νὰ
ἐπικυρωθοῦν ἀπὸ τὰ κοινοβούλια, χωρὶς νὰ ἐγείρουν τὶς ἐνστάσεις τῆς δικαστικῆς
ἐξουσίας, καί, κυρίως, χωρὶς τὴν διαμαρτυρία τῶν πολιτῶν-ὑπηκόων. Ὁ καλύτερος
τροφὸς τῆς τυραννίας καὶ ὁ προπομπὸς τῆς ὀλιγαρχίας ἦταν πάντοτε ἡ ἴδια ἡ δημο-
κρατία: ἡ ἀφετηρία καὶ τὸ τέρμα τοῦ κύκλου τῶν ἡμαρτημένων πολιτειῶν. Ἡ σύγ-
χρονη, ἀστικὴ δημοκρατία -ἡ χειρότερη καὶ ἡ πλέον ἐκφυλισμένη μορφὴ δημοκρατί-
ας- δίνει τὴν θέση της σὲ ἕνα ὑβρίδιο πλουτοκρατικῆς τυραννίας καὶ φιλελεύθερης
ὀλιγαρχίας.

Ὁ δούλος τῆς νέας τυραννικῆς ὀλιγαρχίας ἐκπαιδεύθηκε στὸ σχολεῖο τῆς ἀστικῆς
δημοκρατίας. Τὸ εἴδαμε καλά. Τὸ ζήσαμε καλὰ στὴν ἐποχὴ τῆς μεταπολεμικῆς μαζι-
κῆς δημοκρατίας -τῆς πιὸ πλέριας δημοκρατίας στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας- μὲ
τὴν ραγδαῖα μετάλλαξη τοῦ ἀστοῦ πολίτη-ἰδιώτη σὲ ἀδηφάγο καταναλωτή, ἀτομοκε-
ντρικὸ ναρκισιστή, ἡδονοθήρα ὑλιστῆ καὶ ἀγελαῖο οὐραγὸ τῆς διαφήμισης, τῆς μόδας
καὶ τῆς προπαγάνδας.

Καὶ μαζὶ μὲ τὴν ἀστικὴ δημοκρατία πεθαίνει καὶ ἡ ἐποχὴ ποὺ τὴν ἐξέθρεψε: ἡ ἐπο-
χὴ τῆς ἐξέγερσης τῶν μαζῶν τοῦ 19ου αἰῶνα, ἡ ὁποία ἐξελίχθη στὴν ἐποχὴ τῶν μα-
ζανθρώπων τοῦ 20οῦ αἰῶνα, καὶ ποὺ σήμερα τείνει νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἐποχὴ τῶν μετα-
ανθρώπων τοῦ 21ου.

Ὁ παραμερισμὸς τοῦ κοινοβουλίου καὶ ἡ ἀνάδειξη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐξουσίας σὲ
ρυθμιστὴ τοῦ κράτους εἶναι ἡ προσωρινὴ πρόσοψη, πίσω ἀπὸ τὴν ὁποία ἀναδεικνύε-
ται ἡ Διευθυντικὴ Ἐξουσία ὑπὸ τὴν μορφὴ τῶν θεσμῶν παγκόσμιας διακυβέρνησης
καὶ τῶν δομῶν τοῦ βαθέως κράτους -μία Διευθυντικὴ Ἐξουσία ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὸν
δικτυακὸ πυρῆνα τῆς διεθνοῦς κεφαλαιοκρατικῆς ἰθύνουσα τάξης,  τὸν στυλοβάτη
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Ὁ ἰὸς ἀπεδείχθη ὁ Ἰὸς τῆς Ἀλήθειας γιὰ ὅλους μας. Κατέδειξε μὲ τὸν πιὸ ξεκάθαρο
τρόπο τὴν ψυχοσύνθεση, τὴν νοοτροπία, τὴν παιδεία, τὶς ἰδέες καὶ τὶς ἀξίες ὅλων μας,
διότι ἀνέδειξε τὴν στάση μας ἀπέναντι στὸ βαθύτερο ὀντολογικὸ ἐρώτημα τοῦ ἀν-
θρώπου, τὸ ἐρώτημα τοῦ θανάτου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο σηματοδοτεῖται ἡ ἀξία καὶ τὸ νόημα
τῆς ζωῆς. Ἐν προκειμένω δὲν ἔχει σημασία ἡ τεχνητὴ καὶ ψευδὴς μεγιστοποίηση τῆς
ἀπειλῆς τοῦ θανάτου ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες, ἀλλὰ ἡ στάση τῆς μεγίστης πλειονότητος
τῶν ἀνθρώπων ἔναντι αὐτῆς. Στὶς κοινωνίες τῆς βαθύτατης παρακμῆς, ὅπου κυριαρ-
χεῖ ἡ πλήρης ἔκπτωση ἀξιῶν καὶ ἠθῶν, ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ αὐθαιρεσία κατισχύουν τῆς
ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης.

Ἡ πεποιημένη πανδημία ἔθεσε τὰ ἀξιολογικὰ θεμέλια τοῦ σύγχρονου ὑλοκρατικοῦ
πολιτισμοῦ σὲ ἀπείρως μεγαλύτερη δοκιμασία ἀπὸ τὰ καταρρακωμένα συστήματα
ὑγείας ἐλέῳ οἰκονομικοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ. Τὸ σημαντικότερο κριτήριο γιὰ τὴν
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ἀξιολόγηση ἑνὸς πολιτισμοῦ εἶναι ἡ στάση του ἔναντι τοῦ θανάτου. Καὶ ἡ στάση
αὐτὴ ἀποτελεῖ  διαχρονικὴ ἀξιολογικὴ σταθερά,  διότι  ἀποτελεῖ  πάγια σταθερὰ τοῦ
ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὴν πίστη στὸν Θεό.

Ἡ στάση ἔναντι τῆς ὑγειονομικῆς Κατάστασης Ἐξαίρεσης διαπέρασε ὁλόκληρο τὸ
πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ φάσμα, ἔθεσε σὲ δοκιμασία ὅλους τοὺς πολιτικοὺς χώρους
καὶ τὶς κοινωνικὲς ὀργανώσεις θέτοντας νέα κριτήρια καὶ ὁρίζοντας νέες διαχωριστι-
κὲς γραμμὲς ἀνάμεσα στὶς δυνάμεις τοῦ καθεστῶτος καὶ στὶς δυνάμεις τῆς ἀνατρο-
πῆς. Νέες ὁρίζουσες ἀναμένονται ἔναντι τῶν κυοφορουμένων ἐξελίξεων, καθὼς ἡ
Ἐξαίρεση, ἄν δὲν ἐκφράζει τὴν οὐσία τῆς κανονικότητας, τὸ λιγότερο ἀποτελεῖ προ-
ϋπόθεσή της. Δὲν φωτίζει ἁπλῶς τὸν κόσμο τοῦ παρόντος ἀλλὰ προσφέρει καὶ μία
προβολὴ ἤ εἰκόνα τοῦ μέλλοντος.

Ὁ περιβόητος κορονοϊὸς ἀπεδείχθη κοροϊδοϊός. Κοροϊδοϊὸς γιὰ νὰ μπορεῖ ἡ ἐξου-
σία νὰ κοροϊδεύει  τοὺς ἀσύνετους  καὶ  φοβικοὺς ὑπηκόους της στήνοντας μιὰ γι-
γάντια ψυχολογικὴ ἐπιχείρηση ποὺ ἀξιοποιεῖ τὴν δουλικότητά τους ἀπέναντι στὸν
τρόμο ποὺ γεννᾶ ἡ μαλθακότητα τῶν ἡδυπαθῶν καὶ ἐγωκεντρικῶν καταναλωτῶν τῆς
μαζοδημοκρατίας, ποὺ λατρεύουν τοὺς ψευδοθεοὺς καὶ προσκυνοῦν τοὺς ψευδοήρω-
ες τοῦ καπιταλιστικοῦ ὑλισμοῦ.

Οἱ πληγὲς τῆς Νέας Τάξης -τοῦ Δεσποτισμοῦ τοῦ Ψηφιακοῦ Χρηματανθρώπου καὶ
τῆς Δουλείας τοῦ Μεταανθρώπου- προαναγγέλλονται σὰν δῶρα ἐξ οὐρανοῦ ἀπὸ τοὺς
ψευδοπροφῆτες τοῦ Νέου Θαυμαστοῦ Καινούργιου Κόσμου:

ἡ μετατροπὴ τῆς τεχνολογίας σὲ ὄργανο ἀπολύτου ἐλέγχου, καταναγκασμοῦ καὶ
ἐξουσιασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ φυσικότητα καὶ ἡ κοινωνικότητα ἀντικαθίστανται ἀπὸ
τὴν εἰκονικότητα καὶ τὴν ψηφιακότητα, ἐξαΰλωση ἀπὸ τὸν φυσικὸ καὶ δημόσιο χῶρο
σὲ ἕνα εἰκονικὸ περιβάλλον, ψηφιακὸς ἔλεγχος, μαζικὴ ἐκπτώχευση, τραπεζοκρατικὴ
ὑποδούλωση, ψηφιακὸ χρῆμα, εὐρείας κλίμακας ἀντικατάσταση τῶν θέσεων ἐργασί-
ας μὲ συστήματα ρομποτικῆς καὶ τεχνητῆς νοημοσύνης, σύνδεση βιολογικοῦ καὶ ψη-
φιακοῦ, πληθυσμιακὸς σχεδιασμός, ἔλεγχος τῶν γεννήσεων, ἐξόντωση πλεοναζόντων
πληθυσμῶν ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν, κατ’ οἶκον ἀπομόνωση καὶ περιορι-
σμὸς τῆς ἐλεύθερης πρόσβασης καὶ τῆς ἀνεμπόδιστης κίνησης, ἰατρικοποίηση τῆς
καθημερινῆς ζωῆς, διατάραξη καὶ χειραγώγηση τοῦ ἀνθρωπίνου ψυχισμοῦ, κατάρ-
ρευση ἤ μετάλλαξη τῆς ἀνθρώπινης ψυχικῆς σφαῖρας, ὑβριδικὴ βιοτεχνολογικὴ καὶ
βιοπληροφοριακὴ ἀνακατασκευή τοῦ ἀνθρώπου, ἰσχυροποίηση τοῦ κράτους-κόμβου
τῆς ὑπερκρατικῆς πολυεθνικῆς στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἀποδυνάμωσή του στὸ ἐξωτερικό,
κατάργηση τῶν φύλων, δημιουργία πολυφυλετικῶν ὑβριδίων, διάλυση τῶν φυλετι-
κῶν καὶ ἐθνικῶν ταυτοτήτων, μιγαδοποίηση, μετατροπὴ τῆς κοινωνίας σὲ ἕνα χαρ-
μάνι ἐξατομικευμένων καὶ ἀτομοκεντρικῶν δούλων τοῦ κεφαλαίου.

Πρόκειται γιὰ τὴν πλήρη ἀντιστροφὴ τῆς φυσικῆς τάξης πραγμάτων: τὴν ἀνάδειξη
μιᾶς παγκόσμιας χειριστοκρατίας, τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν
καταρράκωση κάθε ὑψηλῆς καὶ ὑπερβατικῆς ἀξίας.

Μετὰ τὴν διάλυση τῶν φυσικῶν ἀνθρωπίνων κοινοτήτων, τὸ κεφάλαιο, ἀφοῦ τοὺς
προηγουμένους αἰῶνες ἐπεκράτησε τυπικά ἐπὶ τῆς κοινωνίας, στὴν συνέχεια διείσδυ-
σε στὸ σύνολο τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, καὶ σήμερα αὐτονομεῖται καὶ μετατρέπεται
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τὸ ἴδιο σὲ κοινότητα διαμέσου ἑνὸς πλανητικοῦ Δικτύου Διακυβερνήσεως καὶ ἑνὸς
Τεχνολογικοῦ Λεβιάθαν: εἰσερχόμεθα στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀπολύτου Καπιταλισμοῦ.

Σὲ ἐποχὲς Δεσποτισμοῦ προβάλλουν ἀντιμέτωποι  οἱ  δύο ἀνθρωπολογικοὶ  τύποι
ποὺ διατρέχουν ὅλη τὴν Ἱστορία:  ὁ Κρέοντας καὶ  ἡ Ἀντιγόνη. Στὴν κοσμικὴ καὶ
αὐθαίρετη ἐξουσία τοῦ Κρέοντα ἀντιτίθεται ἡ Ἀντιγόνη -ἡ χαρακτηριστικότερη ἔκ-
φραση τοῦ Ἕλληνος Ἀνθρώπου, πού, ὄντας ἐλεύθερος, ὑπερασπίζεται τὸν Θεῖο Ἠθι-
κὸ Νόμο μέχρι θανάτου.

Στὴν νέα ἐποχὴ τοῦ Δεσποτισμοῦ τοῦ Κεφαλαίου θὰ ἀναμετρηθοῦν τὰ Παιδιὰ τοῦ
Κρέοντα μὲ τὰ Παιδιὰ τῆς Ἀντιγόνης. Ἡ ἐποχὴ τῶν ἐξουσιαστῶν καὶ τῶν δούλων
εἶναι  καὶ  ἡ  ἐποχὴ  τῶν  Τραγικῶν  Ἀνθρώπων:  τῶν  πολεμιστῶν  καὶ  τῶν  ποιητῶν.
Μέσα ἀπὸ τὶς Συμπληγάδες τῆς χρονικῆς σύμπτωσης τῶν ἱστορικῶν κύκλων θὰ πε-
ράσουν οἱ νέοι μαχητὲς τῆς Ἰδέας· μιὰ νέα ἐμπροσθοφυλακή τῶν Προμάχων τοῦ Ἑλ-
ληνισμοῦ -τοῦ ἀπαυγάσματος τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ μόνου ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ
καὶ νὰ νικήσει τὴν ἑωσφορικὴ νέα τάξη τῶν δυνάμεων τῆς παγκόσμιας κεφαλαιοκρα-
τικῆς ἰσοπέδωσης.

Ἀπὸ τὴν ἀδυσώπητη φυσικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Ἤθους μέσα σὲ μιὰ ἐποχὴ καθολικῆς
ἐξαχρείωσης θὰ ἀναδειχθοῦν οἱ νέοι πρόμαχοι -οἱ ἡρωικοί ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι ἐρω-
τευμένοι μὲ τὸ ἴδιο τους τὸ δρᾶμα- γιὰ νὰ βγοῦν πιὸ ὥριμοι, πιὸ δυνατοὶ καὶ πιὸ φο-
βεροί, γιὰ ὅ,τι μισοῦν καὶ γιὰ ὅ,τι ἀγαποῦν, γιὰ νὰ ἀνατρέψουν συθέμελα τὸν σύγχρο-
νο δυστοπικὸ κόσμο καὶ νὰ γίνουν οἱ οἰκοδόμοι τῆς Ὀργανικῆς Πολιτείας.

Ἐλεύθεροι γὰρ ἐόντες οὐ πάντα ἐλεύθεροί εἰσι· ἔπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος.
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