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Από αριστερά προς τα δεξιά: Στο roof garden (8ος όροφος) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018, ο Δρ. Νικόλαος Λάος παρουσιάζει το βιβλίο του Νοοπολιτική 

(Εκδόσεις Δίαυλος), έχοντας δίπλα του το πάνελ των διακεκριμένων δημοσιογράφων-
ομιλητών: κα. Άντζυ Σταθάτου, κ. Λάμπρος Καλαρρύτης και κ. Σπύρος Σουρμελίδης. 

 

Στρατηγική 

    Ο όρος στρατηγική αναφέρεται στη σχέση που συνδέει ένα σύνολο μέσων με ένα 

σύνολο σκοπών και παράγει ένα συνεκτικό μοτίβο σκέψης, ύπαρξης και πράξης. Στην 

περίπτωση της πολιτικής στρατηγικής, διακρίνουμε δύο μεγάλα ερευνητικά 

προγράμματα: τη γεωπολιτική (geopolitics) και τη νοοπολιτική (noopolitics). Όταν η 

στρατηγική αφορά αποκλειστικώς τη γεωγραφία, θεωρώντας τους πολιτικούς 

δρώντες αποκλειστικώς ως χωρικές οντότητες (δηλαδή, οντότητες προσδιορισμένες 

από τη γεωγραφία) και αντιμετωπίζοντας τους ανθρωπίνους πληθυσμούς με 

βιολογικούς και γεωφυσικούς όρους, τότε η πολιτική στρατηγική έχει γεωπολιτικό 

χαρακτήρα και συχνά αποκαλείται γεωστρατηγική. Όταν η στρατηγική ασχολείται με 

το πληροφοριακό-πνευματικό πεδίο το οποίο δημιουργείται από την επικοινωνία 

μεταξύ των συνειδήσεων και από τη σχέση μεταξύ της συνείδησης και του κόσμου, 

θεωρώντας τους πολιτικούς δρώντες ως πρωτίστως συνειδητές οντότητες και 

αντιμετωπίζοντας τα ανθρώπινα συστήματα πρωτίστως με βάση τις αξίες τους, τους 

θεμελιώδεις μύθους τους, τους θεσμούς τους και τις τεχνολογίες τους, τότε η πολιτική 
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στρατηγική έχει νοοπολιτικό χαρακτήρα και συχνά αποκαλείται νοοπολιτική. Η 

νοοπολιτική αποτελεί μία αναδυομένη μορφή πολιτειολογίας η οποία δίδει έμφαση 

στην παγκόσμια κίνηση και εξάπλωση ιδεών και αξιών, κυρίως μέσω της άσκησης 

πειστικής ηπίας ισχύος παρά μέσω της παραδοσιακής στρατιωτικής σκληρής ισχύος. 

Τα προαναφερθέντα ζητήματα μελετώ συστηματικώς στο βιβλίο μου με τίτλο 

Νοοπολιτική: Φιλοσοφία της Ιστορίας, Παγκόσμια Τάξη και Διαπολιτισμικές 

Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος, 2018), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

εγχειρίδιο νοοπολιτικής και διαπολιτισμικών σχέσεων και διερευνά όλα τα θεμελιώδη 

προβλήματα της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της πολιτειολογίας, της διεθνούς 

πολιτικής και της θρησκειολογίας με έναν ενιαίο και συνθετικό τρόπο, όπως 

απαιτείται στο πλαίσιο της επιστήμης και τέχνης της νοοπολιτικής.  

    Πληροφορίες για το βιβλίο, μπορείτε να βρείτε στο εξής λινκ της ιστοσελίδας των 

Εκδόσεων Δίαυλος: 

https://www.diavlos-books.gr/product/1088/noopolitiki-filosofia-tis-istorias,-

pagkosmia-taksi-kai-diapolitismikes-sxeseis-  

 

 
Από αριστερά προς τα δεξιά: Στο roof garden (8ος όροφος) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018, ο Δρ. Νικόλαος Λάος, συγγραφέας του βιβλίου Νοοπολιτική 

(Εκδόσεις Δίαυλος), ο εκδότης του, κ. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης, ιδρυτής των Εκδόσεων 
Δίαυλος, και ο κ. Παπακωνσταντίνου, προϊστάμενος οργάνωσης της εκδήλωσης για την 

παρουσίαση αυτού του βιβλίου εκ μέρους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

 

Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα της νοοπολιτικής 

    Ανέκαθεν, η ανταλλαγή πληροφοριών και σημασιών/νοημάτων μεταξύ συνειδητών 

δρώντων και, γενικώς, οι επικοινωνίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική. 

Ιδιαιτέρως από τη δεκαετία του 1980 και μετά, αυξήθηκε και εντατικοποιήθηκε η 

επίγνωση ότι αυτά τα ζητήματα δεν αποτελούν απλώς δευτερεύοντα ή βοηθητικά 

ζητήματα της πολιτικής, αλλά αποτελούν ξεχωριστά και θεμελιώδη ζητήματα της 

πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι λόγοι για τους οποίους 

https://www.diavlos-books.gr/product/1088/noopolitiki-filosofia-tis-istorias,-pagkosmia-taksi-kai-diapolitismikes-sxeseis-
https://www.diavlos-books.gr/product/1088/noopolitiki-filosofia-tis-istorias,-pagkosmia-taksi-kai-diapolitismikes-sxeseis-
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αυξήθηκε και εντατικοποιήθηκε η προαναφερθείσα επίγνωση από τη δεκαετία του 

1980 και μετά είναι οι ακόλουθοι:  

    Πρώτον, η ανάπτυξη και μεγέθυνση αχανών νέων τεχνολογικών υποδομών, όπως, 

π.χ., το Διαδίκτυο (Internet), τα καλωδιακά συστήματα, τα δίκτυα οπτικών ινών, οι 

δορυφορικές επικοινωνίες, τα κινητά τηλέφωνα κ.ά., στο πλαίσιο των οποίων 

λαμβάνει χώρα μία μετάβαση από ένα σύστημα μέσων εκπομπής ένας-προς-πολλούς 

(π.χ., παραδοσιακά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα) σε ένα διαδραστικό σύστημα 

εκπομπής πολλοί-προς-πολλούς. Αυτές οι νέες τεχνολογικές υποδομές αφορούν σε 

εμπορικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, διπλωματικές, στρατιωτικές και άλλες μορφές 

επικοινωνίας. Η εύκολη και μαζική πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες αυξάνει την 

παγκόσμια διασυνδεσιμότητα.  

    Δεύτερον, η εξάπλωση νέων κρατικών και μη-κρατικών οργανισμών οι οποίοι 

ασχολούνται με πληροφοριακά και επικοινωνιακά ζητήματα, διαχειριζόμενοι 

αντιλήψεις και πεποιθήσεις. 

    Τρίτον, η ενίσχυση και η όλο και μεγαλύτερη φανέρωση της διασύνδεσης μεταξύ 

της “πληροφορίας-γνώσης” και της “ισχύος.” 

    Τέταρτον, ιδιαιτέρως από τη δεκαετία του 1990 και μετά, οι ανταγωνισμοί και οι 

συγκρούσεις μεταξύ πολιτισμών/πολιτιστικών κοινοτήτων (έχοντας προαναγγελθεί 

από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα καθηγητή Samuel P. Huntington, ο οποίος, 

κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Jimmy Carter, διετέλεσε Συντονιστής του 

Λευκού Οίκου για Ζητήματα Σχεδιασμού Ασφαλείας στο Συμβούλιο Εθνικής 

Ασφαλείας των Η.Π.Α.) διευρύνουν την έννοια του πληροφοριακού πολέμου πέρα 

από τα όρια των παραδοσιακών ιδεολογικών ανταγωνισμών και συγκρούσεων και 

των παραδοσιακών προπαγανδιστικών επιχειρήσεων. 

    Μελετώντας τα ανωτέρω δεδομένα, τη δεκαετία του 1990, το τμήμα αμυντικών 

μελετών του αμερικανικού ερευνητικού οργανισμού RAND Corporation, ο οποίος 

αποτελεί τον κορυφαίο σύμβουλο του Πενταγώνου των Η.Π.Α., και, συγκεκριμένα, 

δύο ερευνητές του RAND Corporation, o Δρ. John Arquilla (ο οποίος είναι επί πλέον 

καθηγητής στη Μεταπτυχιακή Ακαδημία του Πολεμικού Ναυτικού των Η.Π.Α.) και ο 

Δρ. David Ronfeldt, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η “πληροφοριακή στρατηγική” 

(“information strategy”) έχει δύο πόλους, οι οποίοι αμφότεροι αποτελούν ζητήματα 

ασφαλείας: Ο ένας πόλος είναι ο τεχνολογικός και συνίσταται στην κυβερνοασφάλεια 

(cybersecurity) και στον κυβερνοπόλεμο (cyberwar). Ο άλλος πόλος είναι 

ουσιαστικώς πολιτικός και ιδεοκεντρικός, καθώς, από αυτήν την προοπτική, η 

πληροφοριακή στρατηγική συνίσταται σε μία συστηματική προσπάθεια καλλιεργείας 

και έκφρασης της “ηπίας δύναμης” των αξιών, των θεμελιωδών πίστεων, των 

νοοτροπιών και των θεσμών μίας χώρας με σκοπό να προσελκύσει, να επηρεάσει και 

να καθοδηγήσει άλλες χώρες. Συμφώνως με την ορολογία του Δρ. John Arquilla και 

του Δρ. David Ronfeldt, η πολιτειολογία που είναι θεμελιωμένη και εστιασμένη στην 

προαναφερθείσα πληροφοριακή στρατηγική ονομάζεται νοοπολιτική.  

    Ιδιαιτέρως στο πεδίο της άσκησης εξωτερικής πολιτικής, ο Δρ. John Arquilla και ο 

Δρ. David Ronfeldt έχουν αποφανθεί ότι η νοοπολιτική αποτελεί το κατ’ εξοχήν 

πρότυπο εξωτερικής πολιτικής για την πληροφοριακή εποχή, καθώς δίδει έμφαση στο 

πρωτείο των ιδεών, των αξιών, των κανόνων, των νόμων και των ηθών και λειτουργεί 

περισσότερο μέσω της “ηπίας δύναμης” παρά μέσω της “σκληρής δύναμης.” 

Συμφώνως με τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα καθηγητή Joseph Nye, Jr. (ο 

οποίος διετέλεσε βοηθός υπουργός Άμυνας αρμόδιος για Υποθέσεις Διεθνούς 

Ασφαλείας στην κυβέρνηση του προέδρου των Η.Π.Α. Bill Clinton), η “σκληρή 

δύναμη” συνίσταται είτε στο να προστάζεις τους άλλους “να αλλάξουν τη 

συμπεριφορά τους ενάντια στις αρχικές τους προτιμήσεις” είτε στην ικανότητα να 



4 
 

ελέγχεις την ημερησία διάταξη, ενώ η “ηπία δύναμη” συνίσταται στην ικανότητα “να 

επηρεάζεις τις προτιμήσεις των άλλων έτσι ώστε να θέλουν αυτό που θέλεις” (Joseph 

S. Nye, Jr., The Future of Power, New York: Public Affairs, 2011, σελ. 11).  

    Από την προοπτική της νοοπολιτικής, η πολεμολογία εστιάζεται σε έναν 

παγκόσμιο πόλεμο για την ψυχή και τον νου των λαών. Με άλλα λόγια, η 

νοοπολιτική τονίζει ότι το σημαντικότερο και διαχρονικώς παρόν, αν και συχνά 

διαλάθον, είδος πολέμου είναι ο πόλεμος για τον έλεγχο συνειδήσεων και των τρόπων 

με τους οποίους εξαντικειμενίζονται ιστορικώς οι προθέσεις των συνειδήσεων. Σε 

αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, εντάσσονται οι εξής ειδικές μορφές διπλωματίας: η 

“δημόσια διπλωματία” (“public diplomacy”), η “πολιτιστική διπλωματία” (“cultural 

diplomacy”) και η “διπλωματία της πίστης” (“faith-based diplomacy”).  

    “Δημόσια διπλωματία” ή “διπλωματία των λαών” σημαίνει την επικοινωνία με την 

κοινή γνώμη ξένων εθνών και τη διάδοση προπαγάνδας στο εξωτερικό, προκειμένου 

με αυτούς τους τρόπους να εγκαθιδρυθεί ένας διάλογος ο οποίος αποσκοπεί στο να 

πληροφορήσει και να επηρεάσει τους πληθυσμούς-στόχους συμφώνως με τη βούληση 

αυτού που ασκεί δημόσια διπλωματία. Ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο 

δημόσια διπλωματία υπό την προαναφερθείσα έννοια ήταν ο Αμερικανός διπλωμάτης 

και ιστορικός Edmund Gullion, ο οποίος διετέλεσε πρύτανης της Fletcher School of 

Law and Diplomacy του Tufts University, στη Βοστώνη. 

    “Διπλωματία της πίστης” σημαίνει τη συστηματική διασύνδεση μεταξύ πολιτικής, 

διπλωματίας και θρησκείας και τη συνειδητή αναγνώριση και διαχείριση του ρόλου 

της θρησκείας στην επίλυση πολιτικών προβλημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο διπλωματία της πίστης υπό την 

προαναφερθείσα έννοια ήταν ο Αμερικανός στρατιωτικός και πολιτικός επιστήμων 

Douglas M. Johnston, ο οποίος υπήρξε κυβερνήτης πυρηνικού υποβρυχίου του 

Πολεμικού Ναυτικού των Η.Π.Α., έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην Πολιτική 

Επιστήμη από το Harvard University και ίδρυσε το Διεθνές Κέντρο για τη Θρησκεία 

και τη Διπλωματία (International Center for Religion and Diplomacy) στην 

Ουάσινγκτον Ντι Σι.  

    Επί πλέον, στο πεδίο της στρατιωτικής τακτικής, η νοοπολιτική διέπει τα λεγόμενα 

“συστήματα ανθρωπίνου πεδίου” των Ενόπλων Δυνάμεων των Η.Π.Α. Με τον όρο 

“συστήματα ανθρωπίνου πεδίου” (“human terrain systems,” HTS), εννοούμε 

ανθρωπολογικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών 

των Η.Π.Α. που αφορούν στην ανάλυση και διαχείριση-χειραγώγηση τοπικών 

πληθυσμών επί τη βάσει εθνοτικών-πολιτιστικών διαφορών. Οι Η.Π.Α., η Αυστραλία 

και η Νέα Ζηλανδία χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία των “συστημάτων ανθρωπίνου 

πεδίου” που έχουν αναπτύξει για να διαχειρίζονται εθνοτικούς ανταγωνισμούς και 

εθνοτικά προβλήματα στον Ειρηνικό Ωκεανό, με τέτοιον τρόπο ώστε να κρατούν την 

Κίνα έξω από τις μεγάλες ζώνες των νησιωτικών κρατιδίων του Ειρηνικού και όσο το 

δυνατόν περισσότερο γεωπολιτικώς οριοθετημένη.  

 
Αριστερά, συζητώντας με τον ψυχολόγο και φίλο κ. Δ. Γιακουμάκη για την 

ψυχολογική διάσταση της νοοπολιτικής και, κάτω, συζητώντας με τον κ. Κ. 

Μαριδάκη (Αντιπρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος «Σαλαμίς») για τη 

διάσταση της πολιτιστικής διπλωματίας που ενυπάρχει στη νοοπολιτική: 
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Από επάνω προς τα κάτω (αρχίζοντας από αριστερά) και βουστροφηδόν: Στην εκδήλωση για την 

παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο Νοοπολιτική (Εκδόσεις Δίαυλος), στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018, ο Δρ. Νικόλαος Λάος με τον δικηγόρο κ. Ανάστο Δημητρόπουλο (Πρόεδρο 

της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών)∙ με τον Στρατηγό του Ελληνικού Στρατού (ε.α.) και Ευρωβουλευτή κ. 

Γεώργιο Επιτήδειο∙ με την κα. Έφη Κόλλια και τον κ. Διονύση Πολίτη, αρχισυντάκτρια και εκδότη, 

αντιστοίχως, της ναυτιλιακής free press εφημερίδας Maritime, η οποία υπήρξε χορηγός επικοινωνίας 

αυτής της εκδήλωσης∙ με τον διακεκριμένο ασφαλιστικό broker κ. Νικόλαο Σαραντέα, στέλεχος της 

Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, και τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Νίνο∙ με τον δικηγόρο κ. Ζώη 

Κομνηνακίδη, στέλεχος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης∙ αριστερά, σε πρώτο πλάνο, δύο στενοί φίλοι 

και διακεκριμένοι συνεργάτες του Δρ. Νικολάου Λάου: ο δικηγόρος-οικονομολόγος Ευάγγελος Μακρής 

συνομιλών με τον ασφαλιστικό broker κ. Νικόλαο Σαραντέα. 

 

Τα επίπεδα άσκησης της νοοπολιτικής 

    Τα επίπεδα στα οποία μπορεί να διεξαχθεί η νοοπολιτική είναι τα ακόλουθα: 

- Κυβερνοχώρος (Cyberspace): πρόκειται για το παγκόσμιο σύστημα 

συνδεδεμένων με το Διαδίκτυο (Internet) ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
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επικοινωνιών, υποδομών, online συστημάτων τηλεδιάσκεψης, βάσεων 

δεδομένων και πληροφοριακών υπηρεσιών.  

- Πληροφοριακή Σφαίρα (Infosphere): περιλαμβάνει τον κυβερνοχώρο και 

εκείνα τα πληροφοριακά συστήματα που μπορεί να μη είναι μέρη του 

διαδικτύου, όπως βιβλιοθήκες, στρατιωτικές πληροφοριακές υποδομές, η 

σφαίρα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), η οποία περιλαμβάνει 

έντυπα ΜΜΕ, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και άλλα μέσα που 

μπορεί να μη παρέχονται μέσω του διαδικτύου κ.ά. Αρρήκτως συνδεδεμένη 

με τη διεξαγωγή νοοπολιτικής στην πληροφοριακή σφαίρα είναι η διεξαγωγή 

επιχειρήσεων των οποίων ο σκοπός είναι η άσκηση ελέγχου επί των ΜΜΕ και 

της βιομηχανίας του θεάματος (ιδιαιτέρως του κινηματογράφου).  

- Νοόσφαιρα (Noosphere): αυτός ο όρος προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις 

‘νους’ και ‘σφαίρα,’ και αναφέρεται στο παγκόσμιο νοητικό πεδίο, δηλαδή, 

αποτελεί ένα “σκεπτόμενο κύκλωμα” (“thinking circuit”), καθώς 

περιλαμβάνει όλη τη συσσωρευμένη σκέψη που υπάρχει ανά πάσα στιγμή 

στον κόσμο. Η διεξαγωγή νοοπολιτικής στο επίπεδο της νοόσφαιρας 

περιλαμβάνει την παιδεία, την πολιτιστική πολιτική, την πολιτιστική 

διπλωματία, τους θεσμούς, το δίκαιο και τη λεγομένη “ηπία δύναμη.”  

 

 
 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο Νοοπολιτική 

(Εκδόσεις Δίαυλος), στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018, ο Δρ. Νικόλαος 

Λάος με τον πολιτικό επιστήμονα Δρ. Κωνσταντίνο Αντωνάκη και τον δικηγόρο κ. Βασίλη Οπλατζάκη. 

 

Φιλοσοφία της Ιστορίας, Παγκόσμια Τάξη και Διαπολιτισμικές Σχέσεις 

    Στο βιβλίο μου Νοοπολιτική, που εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Δίαυλος τον 

Σεπτέμβριο του 2018, αξιοποιώ την έννοια της νοοπολιτικής, που καθιέρωσαν οι 

προαναφερθέντες Δρ. John Arquilla και Δρ. David Ronfeldt, προκειμένου να 

αρθρώσω μία ολοκληρωμένη θεωρία της νοοπολιτικής και, κατ’ επέκταση, να 

αναδείξω τον Ελληνισμό―νοούμενο ως ένα συνεχές και ενιαίο πνευματικό σύστημα 

από την κλασσική Αρχαιότητα μέχρι και τα τέλη του ελληνικού Μεσαίωνα με 

πυλώνες την Πλατωνική φιλοσοφία και τη νηπτική θεολογία (ησυχαστική παράδοση) 

και καταλλήλως ερμηνευμένο―σε μία στρατηγική υπαρξιακή πρόταση ανοικτή προς 

ολόκληρη την ανθρωπότητα και σε αντιδιαστολή τόσο προς τον Οξιντενταλισμό 

(δηλαδή, το σύστημα των πνευματικών παραδόσεων της ιστορικής Δύσης) όσο και 

προς τον Οριενταλισμό (δηλαδή, το σύστημα των πνευματικών παραδόσεων της 

ασιατικής Ανατολής). Σε αυτό το πλαίσιο, η νοοπολιτική εργασία μου οδηγεί σε έναν 

νέο τρόπο θεώρησης και αξιολόγησης των μεγάλων πολιτικών θεωριών της 

νεωτερικότητας (φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός-κομμουνισμός, φασισμός) και των 

παραδεδομένων ‘σχολών’ σκέψης της θεωρίας των διεθνών σχέσεων.  
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Από επάνω προς τα κάτω (αρχίζοντας από αριστερά) και βουστροφηδόν: Στην εκδήλωση για την 

παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο Νοοπολιτική (Εκδόσεις Δίαυλος), στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018, στιγμιότυπα από το πολυπληθές κοινό που συμμετείχε στην εκδήλωση∙ ο Δρ. 

Νικόλαος Λάος με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Climanair S.A. κ. Σ. Μανή, έναν εκ των 

βασικών χορηγών αυτού του νοοπολιτικού έργου∙ ο Δρ. Νικόλαος Λάος με τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα 

και εφοπλιστή κ. Δ. Στασινόπουλο. 

 

Υπερασπιζόμενος τη μεταφυσική 

    Κατ’ αρχάς, ο όρος ‘μεταφυσική,’ όπως τον εννοώ και τον εκπροσωπώ, είναι 

απλώς ένα παρωνύμιο του όρου ‘οντολογία.’ Οντολογία (ή μεταφυσική) είναι ο 

κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τη φύση του όντος, το τελικό νόημα της 

ύπαρξης και, γενικώς, με την ιδία την έννοια της πραγματικότητας. Η οντολογία 

απέκτησε το παρωνύμιο μεταφυσική κυρίως επειδή ο περιπατητικός και 

Αριστοτελικός φιλόσοφος Ανδρόνικος ο Ρόδιος (πρώτος αιώνα π.Χ.), επιμελούμενος 

την έκδοση των απάντων του Αριστοτέλη, τοποθέτησε το οντολογικό σύγγραμμα του 

Αριστοτέλη με τίτλο Πρώτη Φιλοσοφία μετά από το έργο του Αριστοτέλη με τίτλο 

Φυσικά, και, έτσι, προέκυψε η συνήθεια πολλοί να αναφέρονται στα οντολογικά 

συγγράμματα του Αριστοτέλη ως εκείνα τα οποία βρίσκονται μετά τα φυσικά του 

συγγράμματα∙ εξ ου και ο όρος ‘μεταφυσικά’ ή ‘μεταφυσική.’  

    Δυστυχώς, συν τω χρόνω, ιδιαιτέρως τον δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα, ο 

όρος ‘μεταφυσική’ υπήρξε αντικείμενο πολλών κακοποιήσεων και καταχρηστικών 

αναφορών, τόσο από ακραίες μορφές υλισμού και θετικισμού, όσο και από διάφορες 

μορφές ακραίου, έως και δεισιδαιμονικού (στην περίπτωση του αποκρυφισμού), 

ιδεαλισμού. Οι μεν εκπρόσωποι του ακραίου υλισμού και θετικισμού απορρίπτουν τη 

μεταφυσική, οι δε οπαδοί ακραίων μορφών ιδεαλισμού, ιδίως στο πλαίσιο του 

αποκρυφισμού (π.χ., η Θεοσοφική Εταιρεία της Μαντάμ Blavatsky και τα έκγονά 

της) και του λεγομένου κινήματος της “Νέας Εποχής” (“New Age” movement), 

υπερασπίζονται τη μεταφυσική υπό μία τραγικώς εκφυλισμένη έννοια, κατά την 
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οποία η μεταφυσική, από σπουδή της πραγματικότητας καθ’ εαυτήν, εκπίπτει σε ένα 

σύστημα φαντασιώσεων και δεισιδαιμονιών, εξ αιτίας των οποίων ο άνθρωπος 

οδηγείται σε τραγελαφικές καταστάσεις σαν εκείνες, λ.χ., τις οποίες περιγράφει ο 

Άντον Τσέχοφ στο διήγημά του Μαύρος Μοναχός.  

    Καθώς προοδεύει η επιστήμη, δημιουργείται η εντύπωση ότι η επιστήμη 

περιθωριοποιεί όλο και περισσότερο τη φιλοσοφία και τη θρησκεία, είτε υπό την 

έννοια ότι η φιλοσοφία και η θρησκεία αφομοιώνονται μέσα στην επιστήμη, όπως 

υποστηρίζει μία ομάδα ‘νεοντεϊστών’ επιστημόνων, είτε επειδή η επιστήμη καθιστά 

τη φιλοσοφία και τη θρησκεία περιττές πλέον, όπως υποστηρίζουν οι άθεοι 

επιστήμονες. Σε αντίθεση προς αυτές τις απόψεις, στο βιβλίο μου Νοοπολιτική, 

αρθρώνω μία δημιουργική φιλοσοφική-ανθρωπολογική ερμηνεία και υπεράσπιση της 

Πλατωνικής μεταφυσικής και της νηπτικής θεολογίας, και εξηγώ πώς και γιατί, στην 

εποχή της προηγμένης νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας, λαμβάνει χώρα 

μία κατάχρηση της κβαντικής φυσικής και μία άγονη ‘επανανακάλυψη’ του 

Γνωστικισμού και διαφόρων πνευματικώς νεκρών παλαιών δεισιδαιμονιών.   

    Ενώ αμφότερες η φιλοσοφία και η επιστήμη ασχολούνται με τα προβλήματα που 

απορρέουν από την αναφορά της συνείδησης στον κόσμο και στον εαυτό της, ο 

βαθμός της γενικότητας και της μεθοδολογικής αυστηρότητας που χαρακτηρίζει τη 

φιλοσοφία δεν υπάρχει στις επί μέρους επιστήμες, και, κατ’ επέκταση, η φιλοσοφία 

αποτελεί, τρόπον τινά, και την επιστήμη των επιστημών, υπό την έννοια ότι η 

φιλοσοφία διερευνά την επιστημονικότητα της επιστήμης, δηλαδή, προσδιορίζει τα 

κριτήρια και τη μέθοδο της επιστημονικώς έγκυρης εργασίας. Η θρησκεία και 

ιδιαιτέρως η έννοια του Θεού, όπως εξηγώ και στο βιβλίο μου Νοοπολιτική, 

εκφράζουν την εύλογη και φυσική αναζήτηση του ανθρωπίνου νοός για την πηγή της 

σημασίας, ή του νοήματος, των όντων και των πραγμάτων του κόσμου και για έναν 

αξιόπιστο και δομικώς ευσταθή υπαρξιακό καθρέπτη στον οποίο ο άνθρωπος να 

μπορεί να κοιτάξει και να αξιολογήσει τον εαυτό του. Συνεπώς, παρά την οίηση 

διαφόρων ημιμαθών επιστημόνων και οπαδών της λατρείας του επιστημονισμού, 

ούτε η φιλοσοφία, ούτε η θρησκεία, ούτε η θεολογία, ούτε η έννοια του Θεού 

απειλούνται πραγματικά από την πρόοδο της επιστήμης, διότι απλούστατα την 

υπερβαίνουν οντολογικώς.  

    Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να επισημάνω ότι με εκπλήσσει, δυσάρεστα βεβαίως, 

η επιμονή πολλών ανθρώπων να δέχονται ασυζητητί τους φιλοσοφικούς ισχυρισμούς 

που διατυπώνουν διάφοροι επιστήμονες επικαλούμενοι τις επιστημονικές τους 

περγαμηνές με έναν τρόπο που υποδηλώνει ότι οι επιστημονικές περγαμηνές 

αποτελούν επαρκές υποκατάστατο της φιλοσοφικής παιδείας. Για παράδειγμα, πολλοί 

φιλοσοφικώς αμαθείς τείνουν να δέχονται τους καθαρώς φιλοσοφικής υφής 

ισχυρισμούς του αειμνήστου φυσικού επιστήμονα Στέφεν Χόκινγκ (Stephen 

Hawking) με το σκεπτικό ότι υπήρξε πολύ σπουδαίος φυσικός επιστήμων και, 

μάλιστα, επιχειρούν να ενισχύσουν το σκεπτικό τους με συναισθηματικής υφής 

σχόλια για τη βαρυτάτη ασθένεια από την οποία έπασχε ο Χόκινγκ. Μη σας ξενίζει η 

αυστηρότητα του σχολίου μου προς τους φυσικούς επιστήμονες. Σας ομιλώ όχι μόνο 

ως μία φιλοσοφούσα συνείδηση αλλά και ως ένας πτυχιούχος μαθηματικών ο οποίος, 

μάλιστα, αξιώθηκε να έχει ως μέντορά του έναν από τους καλυτέρους συγχρόνους 

καθηγητές μαθηματικών του Πανεπιστημίου Berkeley, τον καθηγητή και ακαδημαϊκό 

Θεμιστοκλή Μ. Ρασσιά. Όμως, για κάθε επαρκώς πεπαιδευμένο άνθρωπο, θα έπρεπε 

να είναι ξεκάθαρο ότι όποιος θέτει και συζητεί φιλοσοφικά θέματα πρέπει να κρίνεται 

αποκλειστικώς και μόνο με βάση την ποιότητα της φιλοσοφικής του σκέψης. 

Ανεξαρτήτως του εάν, λ.χ., κάποιος είναι φυσικός επιστήμων, κοινωνικός επιστήμων, 

στρατηγός, πολιτικός, ταξιτζής ή ακόμη και επίσκοπος πρέπει να κρίνεται ως 
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φιλόσοφος όποτε φιλοσοφεί. Εξ ου και, λ.χ., το Εις Εαυτόν του Μάρκου Αυρηλίου 

και το Εγχειρίδιον του Επικτήτου κρίνονται, επί αιώνες, ως φιλοσοφικά κείμενα, και 

όχι το πρώτο ως έργο αυτοκράτορα και το δεύτερο ως έργο δούλου.  

 
Αριστερά, με δύο διακεκριμένους Στρατηγούς του Ελληνικού 

Στρατού και κάτω με τους τρεις ‘στρατηγικούς παράγοντες’ 

του πάνελ των ομιλητών: 

 
 

Από τον διαστρεβλωμένο Θουκυδιδισμό στην Πλατωνική φιλοσοφία:  

Realpolitik vs Noopolitik 

    Γενικώς, ο τρόπος με τον οποίο οι λεγόμενοι πολιτικοί ρεαλιστές/νεορεαλιστές 

αντιλαμβάνονται το ‘εθνικό συμφέρον’ είναι απλουστευτικός, επειδή δεν μπορεί να 

απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα, το οποίο αρχικώς έθεσε ο Πλάτων: “Πες μου, 

λοιπόν, Θρασύμαχε, αυτό είναι που εννοούσες με το δίκαιο, το συμφέρον δηλαδή του 

ισχυροτέρου όπως το κρίνει αυτός ο ίδιος, αδιάφορο αν όντως τον συμφέρει ή όχι;” 

(Πλάτων, Πολιτεία, 340c). Αυτό το πολιτικώς κρίσιμο οντολογικό ερώτημα που 

έθεσε ο Πλάτων (“το συμφέρον δηλαδή του ισχυροτέρου όπως το κρίνει αυτός ο 

ίδιος, αδιάφορο αν όντως τον συμφέρει ή όχι;”) έχει αποσιωπηθεί και αποφευχθεί από 

τον Θουκυδίδη, τον Δημοσθένη, τον Νικολό Μακιαβέλι (Niccolò Machiavelli) και 

τους νεωτερικούς πολιτικούς ρεαλιστές/νεορεαλιστές. 

    Οι Αθηναίοι του Θουκυδίδη κατέστρεψαν τους Μηλίους στο όνομα και για χάρη 

της πολιτικής ισχύος, αλλά, τελικώς, παρά την κυνική πίστη τους στην “πολιτική 

ισχύος,” ή μάλλον εξ αιτίας αυτής, οι Αθηναίοι διέπραξαν σφάλμα καταστρέφοντας 

τους Μηλίους. Άρα, το γεγονός ότι δεν εισήλθαν σε βάθος στο ζήτημα της 

οντολογίας του συμφέροντος κόστισε στους Αθηναίους ακόμη και σε πρακτικό, 

στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο. Παρομοίως, στον Πρώτο Ολυνθιακό Λόγο του, ο 

Δημοσθένης υποστήριξε ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι πραγματιστής και να 

λαμβάνει αποφάσεις αντί να συνδιαλέγεται, αλλά ο κυνικός πραγματισμός τού 

Δημοσθένη δεν του εξασφάλισε την ιστορική νίκη εναντίον των αντιπάλων του, αφού 

ηττήθηκε από τον Φίλιππο Β’ τον Μακεδόνα. Επίσης, παρ’ ότι ο Μακιαβέλι, στο 

βιβλίο του Ο Ηγεμών, υιοθετεί μία πραγματιστική και ωφελιμιστική αντίληψη περί 

της πολιτικής, σταδιακώς συνειδητοποιεί ότι αυτή η στάση δεν αρκεί για να 

εξασφαλίσει την ιστορική επιτυχία, και, τελικώς, στις Διατριβές του επί των δέκα 

πρώτων βιβλίων του Τίτου Λιβίου, μετριάζει και εκλεπτύνει ορισμένους από τους 

ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει στον Ηγεμόνα του. Μέχρι και ο Μακιαβέλι, λοιπόν, 

καταλαβαίνει, καθώς ωριμάζει πνευματικώς, ότι η πολιτική του συμφέροντος και της 

δύναμης είναι πολύ πιο πολύπλοκη από όσο νομίζει ένας απλοϊκός πραγματιστής. 
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Επίσης, τον δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα, η άσκηση της Realpolitik ως 

αυτοσκοπού εκ μέρους των Μεγάλων Δυνάμεων του διεθνούς συστήματος παρήγαγε 

ποικίλες πολιτικές τερατογενέσεις, πολέμους και πολιτική βία, που συχνά είχαν 

τραγικές επιπτώσεις σε βάρος των ιδίων των ‘μεγάλων διδασκάλων’ και εφαρμοστών 

της Realpolitik.  

    Καθώς έχω ασχοληθεί σε αρκετό βάθος και εύρος με την ιστορία των υπηρεσιών 

πληροφοριών, μπορώ να ισχυριστώ με επιστημονικώς βάσιμη πεποίθηση ότι το 

προαναφερθέν οντολογικό ζήτημα αποτελεί επίσης τον κλειδόλιθο κάθε σοβαρής 

υπηρεσίας πληροφοριών. Ας μη λησμονούμε, λ.χ., ότι―παρά τη χυδαία εικόνα της 

CIA που προβάλλει το Χόλυγουντ, ιδιαιτέρως από τα τέλη του εικοστού αιώνα και 

μετά, παρά την εμπλοκή της CIA σε “μαύρες επιχειρήσεις” και παρά τη χειραγώγηση 

και τον εκφυλισμό που, κατά καιρούς, πράγματι, υφίσταται αυτή η υπηρεσία από 

οργανωμένα πολιτικά συμφέροντα-λόμπι και από ιδεολογικούς πολεμάρχους, που 

διαστρέφουν και νοθεύουν σκοπίμως την έννοια και τη διαδικασία της 

πληροφόρησης και της επικοινωνίας για να εξυπηρετήσουν προκαθορισμένες 

ιδιοτελείς ατζέντες―οι πρωτοπόροι και δημιουργοί της CIA, δηλαδή, κυρίως ο 

William J. Donovan και ο Harold D. Smith, είχαν υπόψη τους και αποσκοπούσαν στο 

να δημιουργήσουν μία υπηρεσία πληροφοριών που θα είχε ως σκοπό της να παρέχει 

στους λήπτες πολιτικών αποφάσεων έγκυρες και έγκαιρες εκτιμήσεις (assessments) 

για τους κινδύνους και τους αντιπάλους στο πεδίο της εθνικής ασφαλείας, και όχι να 

υπηρετεί προαποφασισμένες ατζέντες του πολιτικού κατεστημένου, ούτε να παρέχει 

εργολαβικές υπηρεσίες σε ολιγαρχίες, ούτε να διεξάγει μαύρες επιχειρήσεις, ούτε να 

συντηρεί κυκλώματα διαπλοκής μεταξύ πολιτικών και στελεχών των υπηρεσιών 

πληροφοριών. Η παραβίαση του προαναφερθέντος στρατηγικού οράματος του 

William J. Donovan και του Harold D. Smith περί της ορθής λειτουργίας μίας εθνικής 

υπηρεσίας πληροφοριών μετατρέπει τελικώς μία τέτοια υπηρεσία σε κόμβο 

συστημικής διαφθοράς και σε πηγή κινδύνων εθνικής (αλλά και διεθνούς) ασφαλείας 

την ιδία.  

    Το οντολογικό ερώτημα του Πλάτωνα είναι αναπόφευκτο: “αυτό είναι που 

εννοούσες με το δίκαιο, το συμφέρον δηλαδή του ισχυροτέρου όπως το κρίνει αυτός 

ο ίδιος, αδιάφορο αν όντως τον συμφέρει ή όχι;” Το κλειδί για την ορθή 

εννοιολόγηση και την  ορθή άσκηση της πολιτικής του συμφέροντος και της δύναμης 

είναι το επίρρημα ‘όντως’ στο προαναφερθέν Πλατωνικό ερώτημα, και αυτό το 

κλειδί, ειρήσθω εν παρόδω, σας προσφέρω με το βιβλίο μου Νοοπολιτική.  

 

 
 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο Νοοπολιτική 

(Εκδόσεις Δίαυλος), στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018, ο Δρ. Νικόλαος 

Λάος  με τον ειδικό συνεργάτη του στην F.S.C. Ltd και διακεκριμένο μαρκετίερ κ. Δημήτριο Δράκο και με 

τον επίσης συνεργάτη και φίλο του κ. Τάσο Ιορδάνου, Μηχανολόγο-Μηχανικό-Μ.Β.Α.∙ με το ζεύγος 

Αναγνώστου, διακεκριμένες και λίαν προσφιλείς προσωπικότητες. 



11 
 

Ο Ελληνισμός και οι Μεγάλες Δυνάμεις της Νεωτερικότητας 

    Κατ’ αρχάς, στο βιβλίο μου Νοοπολιτική και, γενικώς, στο νοοπολιτικό μου έργο, 

ασχολούμαι και ενδιαφέρομαι πρωτίστως για τον Ελληνισμό, τον οποίο ορίζω επί τη 

βάσει της κλασσικής ελληνικής φιλοσοφίας και της εργογραφίας των Ελλήνων 

Εκκλησιαστικών Πατέρων, και, βεβαίως, διακρίνω σαφώς τον Ελληνισμό, ως μία 

στρατηγική υπαρξιακή πρόταση ανοικτή και διαθέσιμη προς ολόκληρη την 

ανθρωπότητα, από το νεοελληνικό κράτος, το οποίο φέρει την ονομασία Ελλάς αλλά 

αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το νεοελληνικό κράτος εκπροσωπεί την ουσία του 

Ελληνισμού. Στο βιβλίο μου, θα δείτε για ποίους λόγους ο Ελληνισμός αποτελεί ένα, 

όπως λέγω, “κοσμογενετικό σύστημα,” διαφορετικό τόσο από την ιστορική Δύση όσο 

και από την ασιατική Ανατολή.  

    Με ρωτούν συχνά πώς βλέπω τις σχέσεις της Ελλάδας, υπό την έννοια του 

νεοελληνικού κράτους, με τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία. Αφού έχω κάνει τη διάκριση 

μεταξύ του Ελληνισμού και της σύγχρονης κρατικής οντότητας Ελλάδα, και, πριν 

σχολιάσω τις σχέσεις της Ελλάδας με τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία, θα αναφερθώ επ’ 

ολίγον στη σχέση της Ελλάδας με τον εαυτό της, δηλαδή, θα σας καλέσω, με οδηγό 

το βιβλίο μου, να στοχαστείτε επάνω στο ζήτημα της νεοελληνικής συλλογικής 

προσωπικότητας, ή, με άλλα λόγια, επάνω στον εθνικό χαρακτήρα του νεοελληνικού 

κράτους. Κατ’ αρχάς, το νεοελληνικό κράτος δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1830, 

όχι χάριν του Ελληνισμού, ούτε συμφώνως με τα απελευθερωτικά και πατριωτικά 

ιδεώδη και οράματα του Ρήγα Φεραίου και των Κλεφτών, π.χ., του Ανδρούτσου και 

του Καραϊσκάκη, αλλά δημιουργήθηκε στο πλαίσιο και χάριν της διαχείρισης του 

Ανατολικού Ζητήματος από τις Μεγάλες Δυνάμεις, δηλαδή, δημιουργήθηκε ως ένα 

γεωπολιτικό εργαλείο ξένων δυνάμεων. Όλα αυτά τα ζητήματα τα αναλύω στο βιβλίο 

μου Νοοπολιτική.  

    Την περίοδο 1829–32, παγιώθηκε στη συνείδηση των δυτικοευρωπαϊκών Μεγάλων 

Δυνάμεων μία θεμελιώδης δυσπιστία προς τη Ρωσία, και, γι’ αυτόν τον λόγο, η 

βρετανική εξωτερική πολιτική ήθελε η Ελλάδα να αποτελεί ένα γεωπολιτικό 

προγεφύρωμα και προτεκτοράτο της Μεγάλης Βρετανίας και ένα γεωπολιτικό 

ανάχωμα σε βάρος της Ρωσίας. Ο Βρετανός πρέσβης Λόρδος Λάιονς (Lord Lyons) 

αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι είτε βρετανική είτε ρωσική και ότι η ιδέα 

της ελληνικής ανεξαρτησίας αποτελεί “παραλογισμό,” υποστηρίζοντας, βεβαίως, ότι 

Ελλάδα θα έπρεπε να αποτελεί βρετανικό γεωπολιτικό προγεφύρωμα και 

προτεκτοράτο (πηγή: Alan Sked, Metternich and Austria: An Evaluation, New York: 

Palgrave Macmillan, 2008, σελ. 85). Από την άλλη πλευρά, το 1839, ο Αυστριακός 

καγκελάριος Μέτερνιχ (Metternich), προκειμένου να αποτρέψει την επέκταση τόσο 

της βρετανικής όσο και της ρωσικής γεωστρατηγικής επιρροής στην Ελλάδα, 

υποστήριξε ότι το νεοελληνικό κράτος θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλα τα 

ελληνόφωνα εδάφη μεταξύ της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης και να επιτραπεί 

στο νεοελληνικό κράτος να προσαρτήσει και την ιδία την Κωνσταντινούπολη, 

προκειμένου έτσι να δημιουργηθεί ένα μείζον νεοελληνικό κρατικό υποκείμενο που 

θα λειτουργεί ως ανάχωμα μεταξύ της Αυστρίας και της Ρωσίας (όπ.π.). Δυστυχώς, 

όμως, αυτή η σκέψη του Μέτερνιχ δεν έγινε πράξη, αλλά, αντιθέτως, δημιουργήθηκε 

ένα έλασσον νεοελληνικό κράτος υπό βρετανική κυρίως επικυριαρχία, η οποία, μετά 

από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντικαταστάθηκε από αμερικανική 

επικυριαρχία.  

    Η αγγλική και εν συνεχεία αγγλοαμερικανική επικυριαρχία επί του νεοελληνικού 

κράτους, σε συνδυασμό με τη γαλλική επιρροή και διείσδυση στην Ελλάδα, ιδίως στο 

πλαίσιο διαφόρων αγγλο-γαλλικών συμμαχιών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 

του δεκάτου ενάτου και του εικοστού αιώνα, προσδιόρισαν αποφασιστικώς τη 
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διαμόρφωση των νεοελληνικών ελίτ. Βεβαίως, είναι επίσης γνωστό ότι, στο πλαίσιο 

της Βαυαροκρατίας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο 

1833–35, καθώς και κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, και ο γερμανικός 

παράγοντας άσκησε αποφασιστική επίδραση στη διαμόρφωση των νεοελληνικών 

ελίτ.  

    Με λίγα λόγια, οι νεοελληνικές ελίτ και η λογία παράδοση του νεοελληνικού 

κράτους είναι, ως επί το πλείστον, διαμορφωμένες και σίγουρα, θα έλεγα, 

‘φιλτραρισμένες’ και υπό νοοπολιτική επιτήρηση από δυτικές ελίτ, 

αγγλοαμερικανικές, γαλλικές και γερμανικές. Εξ ου και, λ.χ., ακόμη και ο τρόπος με 

τον οποίο οι νεοελληνικές ελίτ, στην πλειοψηφία τους, κατανοούν τη νεοελληνική 

ταυτότητα και συνδέονται, ή εν πάση περιπτώσει νομίζουν ότι συνδέονται, με τον 

αρχαίο και με τον μεσαιωνικό Ελληνισμό είναι προσδιορισμένος από δυτικά 

συστήματα νοοπολιτικής και διανόησης. Αυτό το ζήτημα το θέτω ευθέως και το 

μελετώ στο βιβλίο μου Νοοπολιτική. Από την άλλη πλευρά, η δημώδης παράδοση του 

νεοελληνικού κράτους, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, η ενδοχώρα του εθνικού 

χαρακτήρα του νεοελληνικού κράτους, είναι εντόνως αντιφατική και συγκεχυμένη, 

εγκλωβισμένη στο αίσθημα, και, βεβαίως, δεν μπορεί ούτε να δώσει λόγο για την 

Ελληνικότητα ούτε να αποτελέσει επαρκές υποκατάστατο για το έλλειμμα ελληνικού 

λόγου, το οποίο χαρακτηρίζει τη λογία παράδοση και το άρχον κατεστημένο του 

νεοελληνικού κράτους. Είναι σαφές ότι η επικρατούσα τάση της λογίας παράδοσης 

του νεοελληνικού εθνοκρατικού υποκειμένου αποτελεί ένα νοοπολιτικό έκγονο και 

υποχείριο της ιστορικής Δύσης, ενώ η δημώδης παράδοση του νεοελληνικού 

εθνοκρατικού υποκειμένου είναι συγκεχυμένη, υπανάπτυκτη και, βεβαίως, δεν μπορεί 

να καλύψει το έλλειμμα ελληνικότητας που χαρακτηρίζει τη λογία νεοελληνική 

παράδοση.  

    Θα πω τώρα λίγα λόγια και περί της πνευματικής κατάστασης και ιδιαιτέρως περί 

της νοοπολιτικής των Η.Π.Α. και της Ρωσίας. Στο πλαίσιο του βιβλίου μου 

Νοοπολιτική, ασχολούμαι συστηματικώς με τη λεγομένη ανάλυση εθνικού 

χαρακτήρα, τη φιλοσοφική ανθρωπολογία και τις διαπολιτισμικές σχέσεις. Από αυτήν 

την προοπτική, λοιπόν, αξίζει να επισημάνω ότι οι Η.Π.Α. και, γενικώς, η νεωτερική 

Δύση, αναγνωρίζουν τον εαυτό τους κυρίως στη βούληση, μέσω του επεκτατισμού 

της βουλητικής δύναμης της ψυχής τους, η οποία εξαντικειμενίζεται ιστορικώς μέσω 

του καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού, της τεχνοεπιστήμης κ.λπ. Με άλλα λόγια, η 

Δύση λατρεύει την ιστορική της αυτοπραγμάτωση, συμφώνως με τη θεμελιώδη 

ανθρωπολογία του νεωτερικού δυτικού υποκειμένου, το οποίο αναλύω συστηματικώς 

στο βιβλίο μου. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία αναγνωρίζει τον εαυτό της κυρίως 

στο αίσθημα, μέσω της έκφρασης της θυμικής δύναμης της ψυχής της, η οποία 

εξαντικειμενίζεται ιστορικώς μέσω πολυπλόκων εκδηλώσεων δημιουργικότητας και 

καταστροφικότητας και μέσω κυκλοθυμικών εναλλαγών μεταξύ αντιδραστικών 

εκρήξεων και καταθλιπτικής αυτομεμψίας και νωθρότητας (εξ ου και η ρωσική 

δύναμη παρομοιάζεται με εκείνη της αρκούδας). Υπό αυτό το πρίσμα, μπορούμε να 

κατανοήσουμε βαθύτερα και πληρέστερα γιατί, λ.χ., ο Αμερικανός κεντρικός ήρωας 

του μυθιστορήματος American Psycho του Bret Easton Ellis σκοτώνει συνεχώς 

εκδηλώνοντας τον επεκτατισμό του αχαλίνωτου, ατομικιστικού βουλητικού του, ενώ 

ο Ρώσος κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος Έγκλημα και Τιμωρία του Φιόντορ 

Ντοστογιέφσκι, ως αισθηματίας, μόλις σκοτώσει, έχει ενοχές, επειδή το θυμικό του 

ελέγχει το βουλητικό του. Όμως, και στη μία και στην άλλη περίπτωση, υπάρχει ένα 

τραγικό έλλειμμα λόγου, και εξ αιτίας αυτού του ελλείμματος λόγου, προκαλούνται 

ψυχικές διαταραχές και διαπράττονται εγκλήματα, πολύ περισσότερα βεβαίως στην 
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περίπτωση του δυτικού υποκειμένου, καθώς αυτό χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή 

βούληση και πολύ μεγάλη ιδιοτέλεια.  

    Πέρα από τα στοιχεία και τα φαινόμενα ενεργητικού, εξωστρεφούς βαρβαρικού 

ήθους που χαρακτηρίζουν την αμερικανική κοινωνία, πέρα από τα στοιχεία και τα 

φαινόμενα παθητικού, εσωστρεφούς βαρβαρικού ήθους που χαρακτηρίζουν τη 

ρωσική κοινωνία και, βεβαίως, πέρα από την πνευματική ασημαντότητα και τον 

πολιτιστικο-πολιτικό μεταπρατισμό της νεοελληνικής κοινωνίας, προσπαθώ να 

αρθρώσω ένα εναλλακτικό υπαρξιακό στρατηγικό όραμα. Εξ ου και, στο βιβλίο μου, 

δεν αρκούμαι στο να αναλύσω και να διδάξω την επιστήμη και τέχνη της 

νοοπολιτικής, αλλά επί πλέον αρθρώνω και εισηγούμαι μία συγκεκριμένη 

νοοπολιτική στρατηγική. 

    Στο βιβλίο μου Νοοπολιτική, μελετώ συστηματικώς την έννοια και την ιστορία του 

λόγου, και, ακολουθώντας τον Πλάτωνα και τους μεσαιωνικούς Έλληνες ησυχαστές, 

εξηγώ τι σημαίνει ψυχικώς υγιής άνθρωπος και υγιής πολιτεία. Ούτε στη νεωτερική 

Δύση, ούτε στη νεωτερική Ρωσία, ούτε βεβαίως στο νεοελληνικό κράτος, το οποίο 

αποτελεί νοοπολιτικό και γεωστρατηγικό προτεκτοράτο της Δύσης, μπορώ να βρω 

ένα ικανοποιητικό μοντέλο ψυχικής υγείας του ανθρώπου και ένα ικανοποιητικό 

μοντέλο υγιούς πολιτείας. Εξ ου και ομιλώ περί αποτυχημένων Μεγάλων Δυνάμεων 

και, βασισμένος στην Πλατωνική φιλοσοφία και στη σωτηριολογία των μεσαιωνικών 

Ελλήνων ησυχαστών, αναλαμβάνω τον κόπο και την ευθύνη να αρθρώσω ένα 

μοντέλο ψυχικής υγείας του ανθρώπου και ένα μοντέλο υγιούς πολιτείας, ελπίζοντας 

και προσπαθώντας να βρω και να δημιουργήσω ισχυρούς νοοπολιτικούς συμμάχους-

συμπολεμιστές . . . Έχοντας αρθρώσει μία φιλοσοφικώς γόνιμη, ανθρωπιστική και 

επικαιροποιημένη ερμηνεία της παραδοσιακής Ελληνοχριστιανικής Μεταφυσικής και 

μία ιδεολογία ελευθεριακής παγκοσμιοποίησης θεμελιωμένη επάνω στην ερμηνεία της 

Ελληνοχριστιανικής Μεταφυσικής που έχω αρθρώσει, εισηγούμαι μία ολοκληρωμένη 

νοοπολιτική θεωρία και δημιουργώ διεθνώς, με ποικίλους τρόπους και ποικίλα 

‘οχήματα’ και θεσμικά περιβλήματα, δίκτυα για την προώθηση και επιβολή της 

νοοπολιτικής θεωρίας μου. 
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