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Η Fraternitas
Serpentis
et
Columbae Ltd (F.S.C.) αποτελεί μία
νομίμως ιδρυθείσα, αυτόνομη, διεθνή
νοοπολιτική
δεξαμενή
σκέψης,
φιλοσοφική λέσχη και ιδιωτική
εταιρεία πληροφοριών. Ιδρυτική Έδρα:
Fraternitas Serpentis et Columbae Ltd,
103 James Bourchier Blvd., 1st floor,
Sofia 1407, Bulgaria.
Η F.S.C. επιδιώκει να επιτύχει τους
σκοπούς της μέσω ερευνών, διάδοσης
της γνώσης που παράγει, στενής
αλληλόδρασης με ενδιαφερομένους
φορείς όλων των ειδών και όλων των
επιπέδων και με την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους
πελάτες της σε ολόκληρο το εύρος της
νοοπολιτικής (noopolitics). Η ανάπτυξη
του έργου της F.S.C. ως ιδιωτικής
εταιρείας πληροφοριών βασίστηκε στη
συνεργασία της με την ιδιωτική
εταιρεία πληροφοριών R-Techno, η
οποία εδρεύει στη Μόσχα και διαθέτει
ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών ανά
τον κόσμο (διεύθυνση αλληλογραφίας:
R-Techno, PO Box 1, Moscow 109651,
Russian Federation).
Επίσης, η F.S.C. παίζει ουσιώδη ρόλο
και παρέχει υπηρεσίες στα εξής πεδία:
(i) αξιολόγηση επενδύσεων, ανάλυση
επενδυτικών
κινδύνων,
εκθέσεις
δέουσας επιμελείας (due diligence) και
ειδικές μελέτες για τον τρόπο με τον
οποίο η τεχνολογία μεταβάλλει την
οικονομική
δραστηριότητα
(περιλαμβανομένων των εξής θεμάτων:
fintech, circular economy, blockchain,
crypto & sustainable investing), (ii)
ανάλυση χωρών, προσωπικοτήτων,

κοινωνικών
ελίτ
και
κοινωνικοϊστορικών τάσεων, (iii)
κυβερνοπόλεμος
(cyberwar),
(iv)
δικτυακός πόλεμος (netwar), (v)
δημόσια και πολιτιστική διπλωματία,
καθώς και (vi) σύνταξη, εφαρμογή και
προώθηση
προγραμμάτων
που
αποσκοπούν στην πλήρη πολιτική και
οικονομική
απελευθέρωση
του
ανθρώπου (μέσω στρατηγικών σχεδίων
για τη δημιουργία μίας ελεύθερης
πολιτικής και οικονομικής αγοράς, για
την κατοχύρωση των ατομικών
δικαιωμάτων και των ατομικών
ελευθεριών και για μία πολιτιστική
αναγέννηση βασισμένη σε οντολογικώς
θεμελιωμένες
αξίες)
και
στη
διαμόρφωση
μίας
ελευθεριακής
(libertarian) θεώρησης και θέσμισης
της παγκοσμιοποίησης επί τη βάσει
ενός
οντολογικώς
θεμελιωμένου
ανθρωπισμού.
Η ονομασία “Fraternitas Serpentis et
Columbae” είναι λατινική και σημαίνει
“Αδελφότητα του Όφεως και της
Περιστεράς”· προέρχεται από την εξής
εντολή του Ιησού Χριστού: “γίνεσθε
ουν φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι
ως αι περιστεραί” (Κατά Ματθαίον
Ευαγγέλιο 10:16). Το motto της F.S.C.
είναι “Vis per Prudentiam et
Simplicitas,” που στα λατινικά
σημαίνει δύναμη διά μέσου της
φρόνησης
και
της
απλότητας
ακεραιότητας. Στο λογότυπο της
F.S.C., ο ουροβόρος όφις συμβολίζει τη
δύναμη μίας νέας αρχής και τη
φρόνηση (συμφώνως με αρχαίες
ελληνικές και μεσαιωνικές βυζαντινές
πηγές), η κατερχομένη περιστερά
συμβολίζει την κάθοδο των δωρεών του
Αγίου Πνεύματος στον ανθρώπινο νου,
και ο οκτάγωνος σταυρός συμβολίζει
τους οκτώ μακαρισμούς που διατύπωσε
ο Ιησούς Χριστός στην επί του όρους
ομιλία του (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
5:3–10).

Εκτός από τους ανεξαρτήτους πελάτες
που κατά καιρούς απευθύνονται στην
F.S.C. για να λάβουν συγκεκριμένες
υπηρεσίες από αυτήν, η F.S.C. έχει ένα
διεθνές δίκτυο συνδρομητικών μελών
τα οποία, αναλόγως της βαθμίδας τους
στο σύστημα της F.S.C., συμμετέχουν
σε αντίστοιχα κλειστά και ανοικτά
συνεδριακά
και
εκπαιδευτικά
προγράμματά της και λαμβάνουν ειδικά
πληροφοριακά δελτία και άλλες
υπηρεσίες από αυτήν σε τακτική βάση.
Οι τέσσερεις βαθμίδες στις οποίες
διακρίνονται τα συνδρομητικά μέλη της
F.S.C. είναι οι εξής: (i) τακτικά μέλη,
(ii) βοηθητικά μέλη, (iii) πρόσεδρα
μέλη και (iv) συνεργάτες. Στις βαθμίδες
(i)–(iii) μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο
πρόσωπα που ανήκουν στην Ορθόδοξη
Καθολική Εκκλησία (γνωστή και ως
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία), ενώ
στη βαθμίδα (iv) μπορούν να γίνουν
δεκτά και πρόσωπα που ανήκουν σε
άλλες
Χριστιανικές
Ομολογίες
(Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντες)
αρκεί να ασπάζονται το Σύμβολο της
Πίστεως όπως αυτό διατυπώθηκε στη
Β΄ Οικουμενική Σύνοδο (381 μ.Χ.).
Δρ. Νικόλαος Λάος
Διευθύνων Σύμβουλος της F.S.C. Ltd
Website: www.nicolaslaos.com
Email Διευθύνοντος Συμβούλου:
nicolaslaos@nicolaslaos.com
Email Γραμματείας:
info@nicolaslaos.com
Χωρίς καμμία υποχρέωσή σας ή
επιβάρυνσή
σας,
μπορείτε
να
εγγραφείτε στον κατάλογο των φίλων
της δεξαμενής σκέψης και ιδιωτικής
εταιρείας πληροφοριών F.S.C. Ltd,
προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν
ενημερώσεις για τις εκδόσεις και τις
ομιλίες που πραγματοποιεί ο Δρ.
Νικόλαος
Λάος
και
για
τις
δραστηριότητες της F.S.C. Ltd γενικώς,
αποστέλλοντας το αντίστοιχο αίτημά
σας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
nlaosoffice@gmail.com

και
nicolaslaos@nicolaslaos.com
ή αποστέλλοντας επιστολή στην εξής
ταχυδρομική διεύθυνση:
Νικόλαος Λάος, Τ.Θ. 9316, Τ.Κ.
10032, Αθήνα

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος
της
Fraternitas
Serpentis
et
Columbae Ltd, Δρ. Νικόλαος Λάος,
γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 1974 στην
Αθήνα και είναι φιλόσοφος, σύμβουλος
νοοπολιτικής και διεθνώς εκδομένος
συγγραφέας
με
σπουδές
στα
μαθηματικά (κάτοχος B.Sc.), στη
διεθνή πολιτική οικονομία και
χρηματοοικονομική (κάτοχος Μ.Β.Α.)
και
στη
φιλοσοφία
(κάτοχος
διδακτορικού
διπλώματος
στη
Χριστιανική Φιλοσοφία).
Ο Δρ. Λάος έχει δημοσιεύσει το έργο
του στη νοοπολιτική στο βιβλίο του με
τίτλο:
Νοοπολιτική:
Φιλοσοφία
της
Ιστορίας, Παγκόσμια Τάξη και
Διαπολιτισμικές Σχέσεις,
Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος, 2018,
(ISBN: 978-960-531-421-7, 510 σελ. /
17x24εκ.).

Οι δημοσιεύσεις του στο πεδίο των
μαθηματικών (μαθηματική ανάλυση
διαφορική γεωμετρία) περιλαμβάνουν
το βιβλίο Topics in Mathematical
Analysis and Differential Geometry (το
οποίο εκδόθηκε ως ο τόμος υπ’ αριθμόν
24 της Σειράς Καθαρών Μαθηματικών
του
πολυεθνικού
επιστημονικού
εκδοτικού οίκου World Scientific
Publishing Co. το 1998). Οι
δημοσιεύσεις του στα πεδία της
φιλοσοφίας
και
της
θεολογίας
περιλαμβάνουν
τα
βιβλία
The
Metaphysics of World Order και
Methexiology: Philosophical Theology
and Theological Philosophy for the
Deification of Humanity (αμφότερα
εκδόθηκαν από τον λόγιο αμερικανικό
εκδοτικό όμιλο Wipf and Stock
Publishers, το πρώτο το 2015 και το
δεύτερο το 2016). Οι δημοσιεύσεις του
στα πεδία της πολιτικής οικονομίας και
των διεθνών σχέσεων περιλαμβάνουν
τα
βιβλία
Χρηματοοικονομική
Μηχανική (Εκδόσεις Δίαυλος, 2003)
και Οι Διεθνείς Σχέσεις Ως Αντικείμενο
Επιστήμης
(Εκδόσεις
Αντ.
Ν.
Σάκκουλα, 2001). Επί πλέον, έχει
δημοσιεύσει εκατοντάδες ερευνητικά
άρθρα
πολιτικού,
νοοπολιτικού,
γεωπολιτικού
και
οικονομικού
περιεχομένου σε διάφορες έγκυρες
καθημερινές πολιτικές εφημερίδες και
σε εξειδικευμένα περιοδικά.
Έχει διδάξει στο Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων του University of Indianapolis
(University of Indianapolis – Athens
Campus)
και
στο
Τμήμα
Χρηματοοικονομικής του European
University (EU Business School
Geneva – EU Montreux), τόσο σε
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, και έχει διεξάγει ερευνητικές
εργασίες στο Τμήμα Μαθηματικών του
University of La Verne (Καλιφόρνια)
υπό τον καθηγητή και ακαδημαϊκό
Θεμιστοκλή Μ. Ρασσιά και στο Τμήμα
Μαθηματικών του “Angel Kanchev”
University of Rousse (Βουλγαρία) υπό

τον καθηγητή Svetoslav Jordanov
Bilchev. Είναι μέλος του ακαδημαϊκού
συμβουλίου
στον
τομέα
της
Φιλοσοφίας και επισκέπτης καθηγητής
Φιλοσοφίας της Academia Teológica
de San Andrés de México (Θεολογική
Ακαδημία της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας του Μεξικού).
Για το ανθρωπιστικό και πολιτιστικό
του έργο, έχει λάβει σημαντικές
τιμητικές
διακρίσεις
από
εκκλησιαστικούς
θεσμούς
και
ανθρωπιστικούς οργανισμούς διεθνώς.
Πριν δημιουργήσει τη δική του εταιρεία
στον τομέα της νοοπολιτικής και των
πληροφοριών, δηλαδή, τη Fraternitas
Serpentis et Columbae Ltd (F.S.C.), ο
Δρ. Νικόλαος Λάος εργάστηκε ως
διοικητικό στέλεχος εταιρειών στους
κλάδους της παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, των κατασκευών και της
ναυτιλίας και ανέπτυξε διεθνείς
συνεργασίες με άλλες ιδιωτικές
εταιρείες πληροφοριών (όπως η
εδρεύουσα στη Μόσχα R-Techno
private intelligence company, στην
οποία απέκτησε το αξίωμα του Partner
αρμοδίου για θέματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Διεθνούς Ασφαλείας).
Το ερευνητικό και αναλυτικό έργο του
Δρ. Ν. Λάου στο ζήτημα της
παγκόσμιας
τάξης,
το
οποίο
ουσιαστικώς άρχισε να διεξάγει στο
Τμήμα Διεθνούς Ασφαλείας του Royal
Institute of International Affairs
(Chatham House), στο Λονδίνο, το
1999, έλαβε από νωρίς ιδιαίτερη
προσοχή και δημοσιότητα και, σε
συνδυασμό με το καινοτόμο έργο του
στο πεδίο διαφόρων ιδιωτικών
αποκλειστικών λεσχών και τις
πρωτοβουλίες
του
για
την
καταπολέμηση διαφόρων συγχρόνων
ολοκληρωτικών και απολυταρχικών
κινημάτων, ενέπνευσε ποικιλοτρόπως
ακόμη και τη συνωμοσιολογούσα
ομάδα
των
ερευνητικών

δημοσιογράφων. Το “master plan” του
έργου του Δρ. Λάου εκτίθεται και
διαυγάζεται πλήρως στο βιβλίο του με
τίτλο Νοοπολιτική: Φιλοσοφία της
Ιστορίας, Παγκόσμια Τάξη και
Διαπολιτισμικές Σχέσεις, το οποίο
εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Δίαυλος,
τον Σεπτέμβριο του 2018, με
προλόγους από τα εξής πρόσωπα:
τον Μητροπολίτη Προύσης, Ηγούμενο
της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης
και Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Δρ.
Ελπιδοφόρο
Λαμπρυνιάδη,
τον κ. Διονύση Πολίτη, Πρόεδρο του
ομίλου Liberty Press,
τον
Δρ.
Βλαντίμιρ
Κουλικόφ,
Διδάκτορα Ιστορίας του Ινστιτούτου
Ανατολικών Σπουδών της Ρωσικής
Ακαδημίας Επιστημών και Γενικό
Γραμματέα του International Institute
for Social and Economic Studies
(Αυστρία), καθώς και
τον
κ.
Ρόμαν
Βλαντίμιροβιτς
Ρομάτσεφ, Πρόεδρο του ομίλου RTechno, Μέλος της Society of
Competitive Intelligence Professionals
(SCIP).

Το βιβλίο του Δρ. Νικολάου Λάου
Νοοπολιτική: Φιλοσοφία της Ιστορίας,
Παγκόσμια Τάξη και Διαπολιτισμικές
Σχέσεις έχει, μεταξύ άλλων, λάβει και τα
ακόλουθα βιβλιοκριτικά σχόλια:
“Ο Νικόλαος Λάος είναι ένας αυστηρός
ακαδημαϊκός μελετητής και δημιουργικός
στις επιστημονικές του ανακαλύψεις. Έχει
στρατηγικό όραμα. Σε μία εποχή στην
οποία η Ελλάδα περνά τη μεγαλύτερή της
πτώχευση, η διαύγεια του Νικολάου Λάου
είναι σαν φρέσκος αέρας. Δίνει ελπίδα για
ένα πιο λαμπρό μέλλον.”
―Δημήτριος Δόλλης, πρώην Υφυπουργός
Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
(περίοδος 2010–12) και πρώην Βουλευτής
του
Κοινοβουλίου
της
Victoria
Αυστραλίας (περίοδος 1988–99)
“Ένα σημαντικό διανοητικό κατόρθωμα:
τολμηρό, γόνιμο και προκλητικό. Έχει τις
προϋποθέσεις και τον σκοπό να
επαναστατικοποιήσει τον τρόπο με τον
οποίο κατανοούμε τα μεγάλα πολιτικά
αλλά και τα ευρύτερα υπαρξιακά ζητήματα
της ανθρωπότητας.”
―Σπύρος Σουρμελίδης, Δημοσιογράφος
(μέλος ΕΣΗΕΑ)
“Εάν νομίζετε ότι δεν υπάρχει ένα
ολοκληρωμένο ‘αντι-δόγμα,’ ελληνικής
προέλευσης μάλιστα, προς τις υφιστάμενες
θεωρίες περί της σύγκρουσης των
πολιτισμών, περί της πολυπολικότητας του
διεθνούς συστήματος και περί της
παγκόσμιας τάξης που εκπορεύονται από
τις σημερινές διεθνοπολιτικές Μεγάλες
Δυνάμεις, τότε ασχοληθείτε καλύτερα με
την προπαγάνδα ή έστω με την ανάγνωση
ποιημάτων . . . Εάν, όμως, ανησυχείτε
πραγματικά για την πορεία του κόσμου,
τότε το παρόν βιβλίο είναι αυτό που
χρειάζεστε. Συνδυάζει ιστορία, φιλοσοφία,
πολιτική και στρατηγικό οραματισμό.”
―Άντζυ Σταθάτου, Δημοσιογράφος
(μέλος ΕΣΗΕΑ)

