
  

H Τέταρτη Πολιτική Θεωρία του Alexander Dugin 
Ομιλία του Δημήτρη Ναλμπάντη, Χημικού Μηχανικού MSc. University of Houston 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014, η εναρκτήρια 

εκδήλωση του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» για το φιλοσοφικό έτος 

2014-2015 με πρώτη την παρουσίαση της ‘Τέταρτης Πολιτικής Θεωρίας’ του Александр  Дугин  

(Alexander Dugin) από τον Δημήτρη Ναλμπάντη, Χημικό Μηχανικό και ταμία του Συλλόγου 

Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «συν Αθηνά» στην αίθουσα ‘Βασίλης Βασιλικός’ της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Καβάλας.  
 

 
 

Παραθέτουμε σύνοψη της ομιλίας που είναι μεταξύ άλλων σημαντική για τη σαφή και μη 

συγκινησιακή εικόνα και ανάλυση που δίνει όχι μόνο για την πολιτική θεωρία του Dugin, αλλά 

και για τα συστήματα που προηγήθηκαν και τα συστατικά τους στοιχεία. Η παρουσίαση, όπως 

επεσήμανε τόσο ο ίδιος ο ομιλητής όσο και η πρόεδρος του συλλόγου, Κατερίνα Χατζοπούλου, 

είχε ενημερωτικό χαρακτήρα για το περιεχόμενο της καινούριας θεωρίας και στόχο την 

προσέγγιση του πολιτικού στοχασμού ως κάτι μη στατικό και εξελισσόμενο. Ακολουθεί το 

κείμενο του ομιλητή κ. Δημήτρη Ναλμπάντη: 

 

Εισαγωγή 

Το βιβλίο "Η Τέταρτη Πολιτική Θεωρία", γράφτηκε από τον Alexander Dugin το 2009 και 

κυκλοφόρησε σε ελληνική μετάφραση του Δημήτρη Ευαγγελόπουλου από τις εκδόσεις 

Έσοπτρον το 2013.  

 Ο Alexander Gelyevich Dugin γεννήθηκε το 1962 και θεωρείται από τους πιο γνωστούς 

πολιτικούς σχολιαστές και συγγραφείς της μετα-σοβιετικής Ρωσίας. Ήταν μέχρι προ μηνών 

καθηγητής Κοινωνιολογίας και Γεωπολιτικής και επικεφαλής της έδρας Κοινωνιολογίας των 

Διεθνών Σχέσεων και διευθυντής του Κέντρου Συντηρητικών Μελετών του Κρατικού 

Πανεπιστημίου Μόσχας, του φημισμένου Πανεπιστημίου Λομονόσοφ. Λέγεται, ότι ο Ντούγκιν 

είναι ο εμπνευστής και θεωρητικός της νέας ρωσικής γεωπολιτικής και του ρεύματος του 

«ευρασιατισμού» και έχει επηρεάσει τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για τις κινήσεις του στη 

γεωπολιτική σκακιέρα. 

[από αριστερά προς τα δεξιά] ο 

ομιλητής Δημήτρης Ναλμπάντης, 

Χημικός Μηχανικός MSc. και ταμίας του 

Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής 

Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ», η Κατερίνα 

Χατζοπούλου,  Φιλόλογος-

Γλωσσολόγος, πρόεδρος του συλλόγου 

και ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης,  

Θεολόγος-Νομικός, αντιπρόεδρος. 



2 
 

Εντάχθηκε στην εθνικιστική αντιπολίτευση κατά του Μπορίς Γέλτσιν και κατά καιρούς 

συνεργάστηκε με διάφορα ρεύματα, τόσο δεξιά όσο και αριστερά, όπως π.χ. τον 

«εθνικομπολσεβίκο» Eduard Limonov (γ.1943)  και τον 

κομμουνιστή Gennady Andreyevich Zyuganov (γ.1944) 

Το 2000 δημιουργεί το Πανρωσικό Κίνημα «Ευρασία» και το 2001 δημιουργεί το πολιτικό κόμμα 

"Ευρασία". Εκδίδει την εφημερίδα "Ευρασιατικός Παρατηρητής". 

Ο Dugin είναι ριζικά ενάντιος στον αμερικάνικο ηγεμονισμό και την παγκόσμια 

κυριαρχία. Εναντιώνεται στην Παγκοσμιοποίηση και αντιτάσσει το δόγμα της πολυ-

πολικότητας, απορρίπτει τον ρατσισμό σε κάθε του μορφή, προωθώντας την πολυμέρεια 

κοινωνιών, πολιτισμών, εθνισμών και θρησκειών. 

Η 4η Πολιτική Θεωρία μου κίνησε το ενδιαφέρον διότι: (α)  Μετά την πτώση του τείχους 

ζούμε σε ένα πιο ρευστό κόσμο με πολλές προκλήσεις στο οικονομικό, πολιτικό και γεω-

στρατηγικό πεδίο. Τι συμβαίνει;  Πως επηρεάζεται η Ελλάδα και η «γειτονιά» της; Τι σκέφτονται 

οι άλλοι «παίχτες»;  Πως πρέπει να ενεργήσουμε; (β) Οι Ρώσοι εκφράζουν μια έντονη 

δυσαρέσκεια με την δυτική επικέντρωση στον «υλισμό» και την προσπάθεια της Δύσης για 

περιθωριοποίηση της Ρωσίας, ενώ ταυτόχρονα προβάλλουν  μια «μεσσιανική» αντίληψη για 

τον ρόλο της Ρωσίας στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό για την χώρα μας και την περιοχή μας; 

Ίσως είναι απλώς μια προσπάθεια θεωρητικής υποστήριξης της γεωπολιτικής στάσης 

και δράσης της Ρωσίας σήμερα. Ίσως όμως είναι μια ειλικρινής προσπάθεια αναζήτησης 

διεξόδου στα αδιέξοδα που ζούμε σήμερα εμείς οι Έλληνες αλλά και άλλα έθνη, μη 

εξαιρουμένων των Ρώσων. 

Επισημαίνω ότι δεν είμαι «οπαδός» της 4ης Πολιτικής Θεωρίας, του Ευρασιανισμού ή της 

Ρώσικης ηγεμονίας και δεν ασπάζομαι όλες τις απόψεις που εκθέτει ο Dugin.  Θεωρώ όμως ότι 

αποτελούν μια καλή βάση για κατανόηση σύγχρονων ρευμάτων στην πολιτική σκέψη, 

ιδιαίτερα από μια περιοχή στην οποία δεν έχουμε συχνή επαφή και πρόσβαση, ενώ ταυτόχρονα 

προσφέρονται για προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων. 

Άλλωστε η φιλοσοφία (φιλέω-ῶ  + σοφία) γεννήθηκε από την ανάγκη και την επιδίωξη του 

ανθρώπου να μάθει και να εξηγήσει τον κόσμο, να αναζητήσει την αρχή του, ορίζοντας συνάμα 

και την θέση του μέσα σ’αυτόν.  

  

Τι διαπραγματεύεται η 4η Πολιτική Θεωρία; 

Τα πολιτικά συστήματα της σύγχρονης εποχής προέρχονται από 3 ιδεολογίες: του 

Φιλελευθερισμού, του Μαρξισμού και του Φασισμού. Μετά την «απόσυρση» των δύο 

τελευταίων, ο φιλελευθερισμός μονοπωλεί τον πολιτικό λόγο και εξελίσσεται από πολιτική 

θεωρία στην μόνη μετα-πολιτική πρακτική, ένα είδος «ιστορικά αναπόφευκτου» φαινομένου 

που έχει σαν χαρακτηριστικά τον ατομο-κεντρισμό, τον καταναλωτισμό και την 

παγκοσμιοποίηση. Είναι αυτό αναπόφευκτο;  Ο Alexander Dugin απαντά «όχι» και παρουσιάζει 

τις σκέψεις του για μια νέα, 4η πολιτική θεωρία, η οποία όμως θα αντλήσει στοιχεία και από τα 

συντρίμμια των 3 ιδεολογιών 

  

Ο Μετα-φιλελευθερισμός 

Μετά την νίκη του, ο φιλελευθερισμός παύει να είναι ιδεολογία και πολιτική θεωρία και γίνεται 

η μόνη μετα- πολιτική πρακτική και ένα είδος ιστορικά αιτιοκρατικού φαινομένου. 
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Μετατρέπεται σε μια διαφορετική οντότητα, στον Μετα-φιλελευθερισμό με χαρακτηριστικά: 

(1)Την απελευθέρωση του ατόμου από την συμμετοχή του σε μια κοινότητα και από κάθε 

συλλογική ταυτότητα, (2) Την εξύμνηση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του ατόμου από 

οποιοδήποτε είδος περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων της λογικής, της ηθικής, της 

πειθαρχίας, της ταυτότητας (οικογενειακής, κοινωνικής, εθνικής), (3) Την αμφισβήτηση του 

θεσμού του έθνους-κράτους, (4) Την Παγκοσμιοποίηση με την μορφή μιας παγκόσμιας 

καπιταλιστικής αγοράς, την χρήση των «ανθρώπινων δικαιωμάτων» ως μιας καθολικής ηθικής 

και την δυνατότητα μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης, (5) Την τεχνολογική ανάπτυξη που 

επιτρέπει την ανεξαρτησία από τον δομισμό των βιομηχανικών κοινωνιών (μετα-βιομηχανική 

κοινωνία), (6) Την μονο-πολική παγκοσμιοποίηση, όπου οι αξίες της Δυτικής (και ιδιαίτερα της 

Αμερικανικής) κοινωνίας ισοδυναμούν με παγκόσμιους νόμους:  η κοινοβουλευτική 

δημοκρατία, ο καπιταλισμός και η αγορά, ο ατομικισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 

απεριόριστη τεχνολογική ανάπτυξη, (7) Την ύπαρξη μόνο 2 θέσεων: την συμμόρφωση ή την 

εναντίωση 

  

Ο μετα-φιλελευθερισμός μας οδηγεί στον μηδενισμό: (1) Γνωσιολογικά, δεν παραδέχεται 

καμιά αλήθεια και ισοδυναμεί με τον απόλυτο σκεπτικισμό, (2) Ηθικά, απορρίπτει τις ηθικές 

αξίες και ισοδυναμεί με τον αμοραλισμό, (3) Μεταφυσικά, αρνείται την ύπαρξη νοήματος στη 

ζωή, την ύπαρξη του θεού, λογικής τάξης στον κόσμο, (4) Κοινωνικά, απορρίπτει όλους τους 

κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, (5) Ιστορικά, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει τελικός σκοπός 

ή νόημα στην ιστορική εξέλιξη και αν υπάρχει τελικός σκοπός, αυτός είναι η καταστροφή και 

το αδιέξοδο 

  

Μετάβαση σε μια Νέα Παγκόσμια Τάξη (ΝΠΤ) με ηγέτιδα δύναμη τις ΗΠΑ 

Ο στόχος την ΗΠΑ είναι να είναι και να παραμείνει ο μόνος πόλος εξουσίας. 

Εσωτερικά όμως δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική και όραμα. Διαφαίνονται 3 προσεγγίσεις στην 

στρατηγική: (1)  Νέο-συντηρητικοί: οραματίζονται μια τεχνικά και κοινωνικά ανεπτυγμένη 

κεντρική περιοχή (πυρήνας) με την περιφέρεια διαιρεμένη, κατακερματισμένη, σε μόνιμη 

αναταραχή και χάος, (2) Δημοκρατικοί και Πρόεδρος Ομπάμα: οραματίζονται μια πολύπλευρη 

μονοπολικότητα, δηλαδή την συνεργασία ΗΠΑ με φιλικές δυνάμεις (Καναδά, Ευρώπη, 

Αυστραλία, Ιαπωνία, Ισραήλ, Άραβες συμμάχους) για την επίλυση περιφερειακών 

προβλημάτων και τον περιορισμό των «αχρείων» κρατών (Ιράν, Βενεζουέλα, Β.Κορέα) και την 

παρεμπόδιση της περιφερειακής ανεξαρτησίας και ηγεμονίας  άλλων δυνάμεων (Κίνα, Ρωσία), 

(3) Η οικονομική ελίτ: οραματίζεται μια παγκόσμια κυβέρνηση, την εξάλειψη της κυριαρχίας 

εθνών-κρατών (αποσταθεροποίηση μέσω «επαναστάσεων»), τις Ηνωμένες Πολιτείες του 

Κόσμου, μια παγκόσμια κυβέρνηση από την παγκόσμια ελίτ 

  

Οι Προκλήσεις στην ηγεμονία των ΗΠΑ 

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ: (1) Οικονομική ανάπτυξη της Κίνας 

(προσπάθεια να καταστεί κύριος παράγοντας οικονομικού ανταγωνισμού), (2) Ενεργειακό 

έλλειμμα και ασφάλεια (έλεγχος σημαντικού τμήματος αποθεμάτων φυσικών πόρων από 

Ρωσία, Ιράν, Βενεζουέλα), (3) Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία ως πιθανοί πόλοι οικονομικού 

ανταγωνισμού, (4) Μετακίνηση της βιομηχανικής παραγωγής στην ανατολή, (5) Υπέρογκο 
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χρέος και δημοσιονομικά ελλείμματα, (6) Δυσαναλογία μεταξύ του χρηματο-πιστωτικού τομέα 

και της πραγματικής οικονομίας και υπερανάπτυξη των χρηματοδοτικών οργανισμών (κύριος 

λόγος για την κρίση του 2008) 

Οι προκλήσεις αυτές αντιμετωπίζονται με: (α) Πολιτικά μέσα, όπως η υποστήριξη της 

αντιπολίτευσης στην Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, (β) Στρατιωτικά μέσα, όπως εισβολή και 

κατοχή του Ιράκ και του Αφγανιστάν, επεμβάσεις (ανοιχτές ή συγκαλυμμένες) στην Λιβύη, την 

Συρία 

  

Ποιοι αντιστέκονται στον ηγεμονισμό των ΗΠΑ; 

Η μεγαλύτερη αντίσταση προέρχεται από έθνη-κράτη και κινήματα-οργανώσεις 

Έθνη-κράτη 

Έθνη-κράτη με μια σχετική ισχύ και επιτυχή πορεία, δεν θέλουν να ενταχθούν σε αμερικανική 

ηγεμονία, ούτε να υποστούν τη χαοτική διάλυση, πρωτίστως Κίνα, Ρωσία, Ιράν, Ινδία. 

Απορρίπτουν την αμερικανική ηγεμονία σε διαφορετικούς βαθμούς το καθένα, αλλά δεν 

προβάλλουν εναλλακτικό όραμα του διεθνούς συστήματος ή της ΝΠΤ. Θέλουν να διατηρηθεί 

το status quo (πχ έμφαση σε θεσμούς όπως ο ΟΗΕ) 

Κινήματα, οργανώσεις, όπως (1) Το Ισλαμικό  Όραμα ενός παγκόσμιου κράτους (πχ Παγκόσμιο 

Χαλιφάτο) βασισμένο πάνω σε μια αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου (σαρία). 

Αντιτάσσονται και στην αμερικανική ηγεμονία αλλά και στο σημερινό status quo  των εθνών-

κρατών. Η παγκόσμια δράση της Al Kaida, η καταστροφή των δίδυμων πύργων το 2001 και η 

σημερινή επέλαση του Islamic State είναι απόδειξη της σημαντικότητας των δικτύων αυτών και 

δείχνουν τη σοβαρότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, (2) Διεθνικό Νέο-

Σοσιαλιστικό Σχέδιο, που αντιπροσωπεύεται από την νοτιο-αμερικανική αριστερά και μέχρι 

πρόσφατα από τον Hugo Chavez στην Βενεζουέλα. Νέα έκδοση της μαρξιστικής κριτικής του 

καπιταλισμού, με στοιχεία εθνικιστικά (Ζαπατίστας, Βολιβία) αλλά και στοιχεία οικολογικής 

κριτικής, (3) Ευρασιατικό Πρόγραμμα (γνωστό και ως «πολυ-πολικότητα») που προτείνει ένα 

εναλλακτικό μοντέλο παγκόσμιας τάξης βασισμένο στο πρότυπο των μοναδικών  πολιτισμών 

και των μεγάλων δυνάμεων . Δημιουργία διαφόρων διεθνικών,  πολιτικών, στρατηγικών και 

οικονομικών οντοτήτων, με κοινές θρησκευτικές, κοσμικές ή πολιτιστικές αξίες, ενωμένων σε 

κοινές γεωγραφικές περιοχές. Οι οντότητες αυτές θα αντιπροσωπεύουν τους πόλους ενός 

πολυ-πολικού κόσμου. Παραδείγματα: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρασιατική Ένωση, Ισλαμική 

Ένωση, Νοτιο-Αμερικανική Ένωση, Κινεζική Ένωση, Ινδική Ένωση ή Ένωση Ειρηνικού 

Ωκεανού, Βορειο-Αμερικανική Ένωση (NAFTA), Αφρικανική Ένωση 

Το εναλλακτικό μοντέλο  που στηρίζεται στην πολυ-πολικότητα είναι το αντικείμενο της 

4ης Πολιτικής Θεωρίας 

  

Βασικές αρχές της 4ης Πολιτικής Θεωρίας -Τι απορρίπτει και τι κρατάει από τις 

προηγούμενες πολιτικές θεωρίες; 

Από τον Κομμουνισμό απορρίπτει τα χαρακτηριστικά της αθεΐας, του υλισμού και του 

διεθνισμού, κρατάει την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη,  την ολιστική 

στάση του απέναντι στην κοινωνία 

Από τον Φασισμό, απορρίπτει τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον σοβινισμό, κρατάει την 

προσήλωση στην παράδοση και το έθνος 
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Από τον Φιλελευθερισμό, απορρίπτει το άτομο και τον ατομικισμό, κρατά την έννοια της 

ελευθερίας (ελευθερία για εύρεση νοήματος) 

  

Ποιο είναι το Ιστορικό Υποκείμενο της 4ης Πολιτικής Θεωρίας; 

Το ιστορικό υποκείμενο είναι ο δράστης, ο «παίκτης», ο ενεργός παράγοντας στην Ιστορία. Το 

ιστορικό υποκείμενο του Φιλελευθερισμού είναι το άτομο, του Κομμουνισμού είναι η τάξη, του 

Φασισμού είναι η φυλή, στον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό και το κράτος, στο ιταλικό φασισμό. 

Το υποκείμενο της 4ης Πολιτικής Θεωρίας είναι η Ύπαρξη, με την έννοια της αυθεντικής 

ύπαρξης, της επιλογής του τρόπου με τον οποίο υπάρχουμε δηλαδή της ελευθερίας του τρόπου 

ύπαρξης. 

  

Η 4η Πολιτική Θεωρία και η Ελευθερία 

Η ελευθερία είναι η μέγιστη αξία. Όχι όμως η «ελευθερία από…την κοινωνία, έθνος, πατρίδα, 

οικογένεια, κλπ» του φιλελευθερισμού αλλά η «ελευθερία για να…» (εύρεση νοήματος). Όχι η 

ελευθερία του ατόμου, αλλά η ανθρώπινη ελευθερία της κουλτούρας, της κοινωνίας. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αληθινή ελευθερία, πρέπει να υπερβούμε τα όρια του ατόμου. Η 

ελευθερία του φιλελευθερισμού, τοποθετούμενη στο στενό πλαίσιο της ατομικότητας γίνεται 

μικροσκοπική και τελικά φανταστική. Δίνεται στο άτομο επειδή οι περιπτώσεις στις οποίες 

μπορεί να την χρησιμοποιήσει είναι πολύ περιορισμένες. 

  

Η 4η Πολιτική Θεωρία και ο εκσυγχρονισμός-πρόοδος 

Αντί των ιδεών της διαρκούς προόδου, ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού, πρέπει να επικεντρωθούμε 

στην επανάληψη, στην διατήρηση όσων έχουν αξία, στην διατήρηση της ισορροπίας, της 

προσαρμοστικότητας, της αρμονίας. Η ζωή δεν συνδέεται με την πρόοδο και την ανάπτυξη, 

συνδέεται με την αιώνια επιστροφή. 

Η 4η Πολιτική Θεωρία πρέπει να διατυπώσει μια περιεκτική κριτική του εκσυγχρονισμού και 

της προόδου, πρέπει να αναπτύξει ένα εναλλακτικό μοντέλο ενός συντηρητικού μέλλοντος, 

βασισμένου στις αρχές των ριζών, των σταθερών και της αιωνιότητας. 

  

Η 4η Πολιτική Θεωρία και ο χρόνος – το μέλλον 

Οι τρείς προηγούμενες πολιτικές θεωρίες βασίζονται στην υπόθεση της μη αντιστρεψιμότητας 

του χρόνου και της μονο-κατευθυντικής Ιστορίας. Η 4η Πολιτική Θεωρία απορρίπτει την μη 

αναστρεψιμότητα της Ιστορίας. Ο χρόνος είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Υπάρχουν τόσες 

συλλήψεις του χρόνου όσες και κοινωνίες. Η επιστροφή από κάποιο σημείο της ιστορίας πίσω 

σε κάποιο προηγούμενο είναι δυνατή. Σε αυτό το πλαίσιο αντίληψης του χρόνου, οι θεολογικές 

αντιλήψεις, οι τάξεις, ο σοσιαλισμός, οι ελεύθερες αγορές, η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι 

απλά μορφές οργάνωσης αλλά δεν συνδέονται με  «αντικειμενικό ιστορικό χρόνο». Η 4η ΠΘ 

μας επιτρέπει να συνθέσουμε το πρόγραμμα μιας μελλοντικής κοινωνίας βασισμένο σε 

χαρακτηριστικά της παράδοσης που μας είναι ευχάριστα. Εάν μια κοινωνία πρόκειται να έχει 

ένα μέλλον, αυτό πρέπει να είναι το δικό της μέλλον. 

 

 

  



6 
 

Η 4η Πολιτική Θεωρία και ο χρόνος – το παρελθόν 

Η κοινωνία χρειάζεται ένα αφήγημα του παρελθόντος. Η Ιστορία δεν είναι μόνον η μνήμη μας 

του παρελθόντος. Είναι, επίσης, η ερμηνεία του παρόντος και η εμπειρία του μέλλοντος. Όταν 

καταλαβαίνουμε καλά την Ιστορία και την λογική της, μπορούμε να υποθέσουμε τι θα 

ακολουθήσει, τι πρόκειται να συμβεί, ποια νότα πρέπει να έρθει μετά. Οι Ιστορίες διαφορετικών 

κοινωνιών είναι διαφορετικές (διαφορετικά μουσικά κομμάτια, μουσικοί, όργανα, ύφος, 

φθόγγοι). Γι’ αυτό η ανθρωπότητα ως όλον δεν μπορεί να έχει ένα μέλλον. Δεν έχει κανένα 

μέλλον. Κάθε λαός, κάθε πολιτισμός, κάθε κοινωνία έχουν την ιστορία τους. Ο χρόνος είναι 

ένα τοπικό φαινόμενο, που βασίζεται στην γεωγραφία. Οι κοινωνίες μπορεί να 

διασταυρωθούν, να διατμηθούν, να επικονιαστούν και να αλληλεπιδράσουν. Η αίσθηση της 

Ιστορίας δεν μπορεί. Η Ιστορία είναι τοπική. Το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον των 

ιστορικών κοινωνιών βρίσκονται πάρα πολύ βαθειά. Κάθε κοινωνία έχει διαφορετικές 

συλλήψεις του χρόνου με διαφορετικά μέλλοντα. 

Το παρελθόν εξασθενίζει αλλά ποτέ δεν εξαφανίζεται. Εάν το παρελθόν εξαφανιζόταν, το 

παρόν θα έχανε την αίσθησή του και το μέλλον την δυνατότητά του να συμβεί. 

  

Η 4η Πολιτική Θεωρία και ο ρατσισμός 

Πρέπει να απορριφθούν πλήρως όλες οι μορφές του ρατσισμού. Ο ρατσισμός βασίζεται στην 

πίστη ότι υπάρχει έμφυτη και αντικειμενική ανωτερότητα μιας ανθρώπινης φυλής έναντι μιας 

άλλης (κύρια πίστη του Φασισμού). Πρέπει όμως να εντοπιστούν και άλλες μορφές ρατσισμού: 

της κουλτούρας (δηλ. ότι υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες), του πολιτισμού (διαιρώντας τους 

ανθρώπους σε πολιτισμένους και απολίτιστους), της τεχνολογίας (η τεχνολογική ανάπτυξη ως 

βασική αξία μιας κοινωνίας), της οικονομίας (η ταξινόμηση ανάλογα με τον βαθμό υλικής 

ευημερίας), της «προόδου» (η ιδέα ότι το παρόν είναι καλύτερο από το παρελθόν και το μέλλον 

θα είναι καλύτερο από το παρόν, είναι διακρίσεις ενάντια στο παρελθόν και το παρόν και 

προσβολή για όλους εκείνους που έζησαν στο παρελθόν, μια προσβολή στην τιμή και 

αξιοπρέπεια των προγόνων). 

  

Η 4η Πολιτική Θεωρία και ο συντηρητισμός 

Ο μοντερνισμός οδηγεί τη ανθρωπότητα στον εκφυλισμό. Αλλά και παλιά εποχή είχε μέσα της 

το γονίδιο της μελλοντικής διαστροφής. Μήπως οι θρησκευτικές και ιερές μορφές της 

παραδοσιακής κοινωνίας  εμπεριείχαν κάποιο στοιχείο αποσύνθεσης; Η παράδοση χάνει την 

μονοσήμαντη θετικότητά της. Οι συντηρητικοί επαναστάτες θέλουν να ξεριζώσουν από την 

δομή του κόσμου το Κακό. 

Όμως, η εναλλακτική λύση προς τον δυτικό μοντερνισμό δεν θα έρθει από το παρελθόν αλλά 

από κοινωνίες που συνυπάρχουν ιστορικά με τον δυτικό πολιτισμό, που όμως είναι 

γεωγραφικά και πολιτιστικά διαφορετικές από αυτόν. 

  

Συμμαχίες 

Η 4η Πολιτική Θεωρία είναι πρόταση και έκκληση παρά δόγμα, προσφέρει μια βάση για την 

κοινή συνεργασία ριζοσπαστών αριστερών και νέας δεξιάς καθώς επίσης και με τα 

θρησκευτικά και άλλα αντι-μοντερνιστικά κινήματα (οικολόγοι και θεωρητικοί πράσινοι). 

Προϋπόθεση συνεργασίας είναι να τεθούν κατά μέρος οι αντι-κομμουνιστικές και αντι-
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φασιστικές προκαταλήψεις μας (και για τον λόγο ότι η φιλελεύθερη ελίτ τα χρησιμοποιεί για 

να κρατά διαιρεμένους τους εχθρούς της), να σταματήσουν οι οποιουδήποτε είδος 

αντιπαραθέσεις μεταξύ των θρησκευτικών πεποιθήσεων (μουσουλμάνοι εναντίον χριστιανών, 

εβραίοι εναντίον μουσουλμάνων, μουσουλμάνοι εναντίον ινδουιστών, κλπ). Δεν είναι εύκολο 

να διαμορφωθεί ενωτικά μια τέτοια ποικιλόμορφη συμμαχία, είναι όμως απαραίτητη 

  

Πηγές έμπνευσης – αρχές – ιδανικό - όραμα 

Οι πηγές έμπνευσης της 4ης ΠΘ είναι προ-νεωτερικές: η Παράδοση, η Πλατωνική Ιδανική 

Πολιτεία, η Μεσαιωνική ιεραρχική κοινωνία, τα Θεολογικά οράματα (χριστιανισμού, 

ισλαμισμού, βουδισμού, εβραϊσμού, ινδουισμού) 

Οι αρχές στηρίζονται στην Κοινωνία, στην Εθνική κυριαρχία, στις Παραδοσιακές αξίες, στην 

Ελευθερία 

Το ιδανικό  είναι η διάνοια (ο νούς) του Πλωτίνου, η οποία είναι μία και συγχρόνως πολλαπλή, 

δεν είναι ομοιόμορφη αλλά έχει πολλά μέρη και ευδιάκριτες ιδιαιτερότητες. 

Το όραμα για το μέλλον πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα. Η ποικιλομορφία 

πρέπει να εκληφθεί ως ο πλούτος και ο θησαυρός του και όχι ως λόγος για σύγκρουση: πολλοί 

πολιτισμοί, πολλοί πόλοι, πολλά σύνολα αξιών, πολλοί κόσμοι σε μια ανθρωπότητα. 

 

       
[από την ομιλία του Δημήτρη Ναλμπάντη, Η Τέταρτη Πολιτική Θεωρία του Alexander Dugin, στην αίθουσα ‘Βασίλης 

Βασιλικός’ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, 31-10-2014] 

 

Η ομιλία ακολουθήθηκε από ερωτήσεις και τοποθετήσεις, ενώ ανακοινώθηκε και το 

πρόγραμμα των υπόλοιπων ομιλιών του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας για το 2014-

2015 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας:  

 

29-11-2014, Προσεγγίσεις στη φιλοσοφία της επιστήμης από τη Zελιάνα Κρυωνά, Οικονομολόγο,  

M.Sc., 7μ.μ. 

20-12-2014, Η νευροψυχολογία του καλού και του κακού από τον Μηνά Νιτσόπουλο, Κλινικό 

Ψυχολόγο, 7 μ.μ. 

17-1-2015, Οι πολιτικές θεωρίες των Στωικών από την Χριστίνα Κούρφαλη, Φιλόλογο, Δρ. 

Φιλοσοφίας, 7μ.μ. 

14-2-2015: Ο άνδρας, η γυναίκα και η πόλις ή άλλως έρως, παιδεία και ελευθερία από τον Γιώργο 

Παύλο, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής, ΔΠΘ, 7 μ.μ. 

  

 


