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ΟΜΗΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
(Τρίτη Έκδοση)

ISBN: 978-960-7874-30-6
Έκδοση: 2014   Σελίδες: 344 

Μεταθανάτιες ομιλίες από τον μεγάλο ποιητή των 
αιώνων, τον Όμηρο, οι οποίες φωτίζουν κάθε πτυχή της 
ανθρώπινης ζωής, καθώς και πολλά μυστήρια που μας 
περιβάλλουν. 

Μέσα από τις 201 ομιλίες του Ομήρου μαθαίνουμε 
για τον απώτερο σκοπό του ανθρώπου στη Γη, για τα 
ιερά χρέη μας προς τον Δημιουργό του Σύμπαντος και 

τον Πνευματικό Κόσμο, για μυστήρια στα οποία η επιστήμη αδυνατεί να δώσει 
απαντήσεις, και πολλά άλλα.

Ένα υπέροχο βιβλίο που προετοιμάζει τον άνθρωπο για την μέλλουσα 
Ουράνια ζωή του και που ανοίγει τον δρόμο για την μελλοντική Χρυσή Πολιτεία 
της Γης.

     

Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΕΠΟΥΡΑΝΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΓΡ. ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ  ΕΠΟΥΡΑΝΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
(Δεύτερη Έκδοση)

ISBN:  978-960-7874-13-9
Έκδοση: 2007   Σελίδες:  117

Δύο μεγάλες μορφές της Ορθοδοξίας, ο Ιωάννης 
Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, φωτίζουν 
από τον Ουρανό θέματα που αφορούν τη θρησκεία και 
τον κλήρο.

Ποιος είναι ο ρόλος του κλήρου και ποια η αρμόζουσα συμπεριφορά των 
κληρικών. Ποιες είναι οι βασικές ανθρώπινες αδυναμίες τις οποίες καλούμαστε να 
ξεπεράσουμε και ποια η σπουδαιότητα της εσωτερικής – ψυχικής μορφώσεως. 
Ποιο είναι το νόημα της Πίστεως. Τέλος, ποια είναι τα μηνύματα στους λαούς 
όλων των θρησκειών και πώς τελικά οδεύουμε προς την ένωση των Εκκλησιών.
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ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ 
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
(Δεύτερη Έκδοση)

ISBN:  978-960-7874-22-1
Έκδοση: 2011   Σελίδες:  340

Εικόνες από το Βιβλίο του Ουρανού σχετικά με την 
καθημερινή ζωή του Σωκράτη στην αρχαία Αθήνα 
όπως δεν κατεγράφησαν ποτέ..

Με το γνωστό του «δαιμόνιο», μια δέσμη θείου 
φωτός και θεϊκής εμπνεύσεως, ο Σωκράτης μιλούσε 

και ενέπνεε τα υψηλά ιδεώδη στους πολίτες, σε μια 
εποχή όπου η Αθήνα του Περικλή μαστιζόταν από αφανείς πολιτικούς εχθρούς 
και υπόγεια χαλάρωση των ηθών.

Μέσα από άγνωστα έως τώρα σε μας περιστατικά και σημαντικές ομιλίες του 
Σωκράτη, εξετάζεται και φωτίζεται σε βάθος το έργο του και αποκαλύπτεται η 
σοφία, το σθένος και το ήθος του γίγαντα αυτού του Ελληνικού πνεύματος.

 

ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
(Δεύτερη Έκδοση)

ISBN:  978-960-7874-20-7
Έκδοση: 2011   Σελίδες:  240

Ανώτερες διδασκαλίες από μεγάλους Διδασκάλους 
του Ουρανού, όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο 
Κομφούκιος, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Ιεράρχης 
Χρυσόστομος, και άλλοι.

Μέσα από τα μεταθανάτια αυτά έργα τους, 
οι Αρχηγοί του Πνευματικού Κόσμου μας αποκαλύπτουν πολλά μυστήρια 
του Ουρανού, όπως τα στάδια από τα οποία διέρχεται η ανερχόμενη και η 
κατερχόμενη ψυχή, η διαφορά ανάμεσα στη γήινη και επουράνια ηθική, η 
σπουδαιότητα της μουσικής για την ψυχή, και πολλά άλλα σημεία καίρια για την 
εξέλιξη της ψυχοπνευματικής οντότητας.
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ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ & ΣΟΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ
(Δεύτερη Έκδοση)

ISBN: 960-7874-09-9
Έκδοση: 2005   Σελίδες:  170

Μια μοναδική και αυθεντική περιγραφή που 
αναβιώνει εικόνες από τον απολεσθέντα πολιτισμό 
των Ατλάντων.

Ημέρες πρωτόγνωρης ευημερίας αλλά και 
ηθικής κατάπτωσης, εποχές άφθαστων τεχνικών 

επιτευγμάτων αλλά και επικίνδυνης χαλάρωσης των 
ηθών, που οδήγησαν στον καταποντισμό της θρυλικής Ηπείρου, ζωντανεύουν 
μέσα από τις αφηγήσεις του Αρχιμήδη και του Σόλωνα του Αθηναίου, δύο 
οντοτήτων που προϋπήρξαν στην Ατλαντίδα σε διαφορετικές εποχές.

Με συμπληρωματικά κείμενα για τους αρχαίους πολιτισμούς και τα μυστήρια 
του κόσμου μας, που θα συναρπάσουν τον αναγνώστη.

 

ΟΡΦΕΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Δεύτερη Έκδοση)

ISBN: 960-7874-08-0
Έκδοση: 2005   Σελίδες:  117

Συνοπτική ερμηνεία της Ελληνικής Μυθολογίας από 
τον αρχαίο ποιητή και μύστη Ορφέα.

Για πρώτη φορά αποσαφηνίζονται οι μυστηριακοί 
συμβολισμοί της Ελληνικής Μυθολογίας και 
αποκαλύπτονται μέσα σ’ αυτή θεμελιώδεις αλήθειες της 

Θείας Αρχής.

Με συμπληρωματικά κείμενα για διάφορα μυθολογικά θέματα, που ανοίγουν 
νέους δρόμους στην κατανόηση των αφηρημένων εννοιών.
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ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ  ΦΡΥΓΩ. ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΫΠΑΡΞΙΝ ΤΗΣ
(Δεύτερη Έκδοση)

Α΄Τόμος. ISBN:  978-960-7874-27-6
Έκδοση: 2013   Σελίδες: 340
Β΄Τόμος. ISBN:  978-960-7874-28-3
Έκδοση: 2013   Σελίδες: 330

Εικόνες από την ζωή της Φρυγούς, μιας σπουδαίας 
γυναικείας μορφής της Αρχαίας Αθήνας, που δόξασε 
όσο λίγοι το Ελληνικό Πνεύμα, ξετυλίγονται μπροστά 
στα μάτια μας από το Βιβλίο του Ουρανού.

Βλέπουμε σε αυτό το δίτομο έργο μια οντότητα φωτισμένη, που 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Αθήνα του Περικλέους, να συνδιαλέγεται 
με τον Σωκράτη και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της εποχής.

Η Φρυγώ ξαναέζησε στην εποχή μας με το όνομα Ευφροσύνη 
Στρατηγοπούλου.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΠΙΖΑΝΗ ΘΕΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 
ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ

Έκδοση: 1973   Σελίδες:  208

Ο Γεώργιος Πιζάνης, μια υψηλή οντότητα που 
διετέλεσε επικοινωνός του Πνευματιστικού Ομίλου 
Αθηνών, μας μιλάει για την αλήθεια του Πνευματικού 
Κόσμου και την διάρθρωση του Ουρανίου Βασιλείου.

Μέσα από κείμενα και διδασκαλίες Ουράνιων 
Διδασκάλων, ο Γεώργιος Πιζάνης μας αποκαλύπτει 
τους Σταθμούς εξελίξεως των ψυχών, το Κέντρο 

Λογοδοσίας, τα Συμβούλια του Ουρανού, τα διάφορα Μυστήρια, τις Αρχές και 
τις Αξίες της Ουράνιας Διοίκησης.

Ένα σπουδαίο έργο που απευθύνεται σε όσους διψούν να μορφωθούν 
ψυχικώς και να γνωρίσουν την Ουράνια Πολιτεία.
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ΑΦΘΑΡΤΟΙ ΟΜΙΛΙΑΙ  - Ο ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ -
(Δεύτερη Έκδοση)

Έκδοση: 2016   Σελίδες:  255

Υψηλές Ουράνιες οντότητες, Αρχηγοί του 
Πνευματικού Κόσμου που υπήρξαν μεγάλες 
προσωπικότητες στη Γη, μεταδίδουν κείμενα και 
διδασκαλίες για να ακουστεί ο Αντίλαλος της Φωνής του 
Ουρανού στον Δυτικό κόσμο. 

Ένα βιβλίο που αποτελεί κάλεσμα του Ουρανού στον 
Δυτικό άνθρωπο.

Οντότητες όπως ο Σωκράτης, ο Κομφούκιος, ο Πλάτων, ο Πλούταρχος, ο 
Αριστοτέλης, ο Πυθαγόρας, ο Β. Ουγκώ, ο Νεύτων, ο Σαίξπηρ, ο Όμηρος, ο 
Γκαίτε, ο Σίλερ, ο Μπετόβεν και πολλοί άλλοι, προοιωνίζουν τον ερχομό ενός 
Νέου Κόσμου, βασισμένου στη Διδασκαλία του Ουρανού, όπου ο άνθρωπος θα 
έχει πλήρη επίγνωση του Πνευματικού Κόσμου και της ευθύνης του έναντι του 
Δημιουργού. 

 

ΑΛΚΑΙΟΣ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Έκδοση: 1984   Σελίδες:  144

Ο αδερφός Αλκαίος – Νικήτας Στρατηγόπουλος, 
εξέχουσα προσωπικότητα στη Γη και συνιδρυτής του 
Κέντρου αυτού, απεβίωσε κατά το έτος 1967. Από 
τον Ουρανό μας μεταδίδει συνομιλίες με μεγάλους 
Διδασκάλους και διδάγματα από τα φωτεινά αυτά 
Πνεύματα του Ουρανού.

Υπό την καθοδήγηση των Πνευματικών του 
Οδηγών, ο Αλκαίος μας αποκαλύπτει τη μεταθανάτια 

πορεία του καθώς και άγνωστα σ’ εμάς σημεία από τη ζωή και την εκπαίδευση 
των ψυχών στο Πνευματικό Βασίλειο των Ουρανών.
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΥΣΤΩΝ
(Δεύτερη Έκδοση)

ISBN:  978-960-7874-31-3
Έκδοση: 2015   Σελίδες:  239

Μεγάλοι Μύστες της Ανθρωπότητας και τώρα 
Αρχηγοί του Πνευματικού Κόσμου δίνουν απαντήσεις 
σε ερωτήματα που απασχολούν για αιώνες το 
ανθρώπινο πνεύμα.

Από τον Πυθαγόρα, τον Ορφέα και τον Όμηρο, 
μέχρι τον Κομφούκιο, τον Μωυσή και τους αρχαίους 
και σύγχρονους Ινδούς Γκουρού, μεγάλες οντότητες 

παρελαύνουν στο έργο αυτό και μας μιλούν για τους πρώτους Μύστες τις 
Ατλαντίδας και για την καταγωγή των Αρχαίων Ελλήνων, για τα Ελευσίνια 
Μυστήρια, για τις αρχές άλλων θρησκειών, καθώς και για την ένωση όλων των 
θρησκειών μέσα στο αληθινό νόημα της έννοιας της Αγάπης.

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Α΄Τόμος. ISBN:  960-85400-0-3
Έκδοση: 1993   Σελίδες: 280
Β΄Τόμος. ISBN:  960-7874-04-8
Έκδοση: 2000   Σελίδες: 245

Ουράνιες Διδασκαλίες από τον πατέρα της Ιατρικής, 
Ιπποκράτη, καθώς και από άλλους Διδασκάλους, 
σχετικές με ιατρικά θέματα.

Ο Ιπποκράτης, επικεφαλής των Αοράτων Ιατρών 
του Πνευματικού Κόσμου, έρχεται σε επαφή μαζί 

μας για να θωρακίσει την υγεία μας ενάντια στους ρυθμούς της εποχής μας με 
ομιλίες και κείμενα που απαντούν σε ερωτήματα επί των παθήσεων και θέτουν 
τα θεμέλια για μια πιο υγιή και ανθρώπινη ζωή.

Ψυχολογία, φαρμακολογία, ιατρικό ήθος, προέλευση των ανθρώπινων 
ασθενειών, ασθένειες του πνεύματος, καρκίνος, κληρονομικότητα, φυλισμός κλπ, 
είναι ελάχιστα μόνο από τα θέματα που θίγονται στο δίτομο αυτό έργο.
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(9 Τόμοι)

Α1΄Τόμος. ISBN:  960-7874-11-0
Έκδοση: 2006   Σελίδες: 275
Α2΄Τόμος. ISBN:  960-7874-18-4
Έκδοση: 2009   Σελίδες: 237
Α3΄Τόμος. ISBN:  960-7874-29-0
Έκδοση: 2014   Σελίδες: 298
Β΄Τόμος.   ISBN:  960-85400-7-0
Έκδοση: 1996   Σελίδες: 220
Γ΄Τόμος.    ISBN:  960-85400-8-9
Έκδοση: 1996   Σελίδες: 235
Δ΄Τόμος.    ISBN:  960-85400-9-7
Έκδοση: 1997   Σελίδες: 310
Ε΄Τόμος.    ISBN:  960-7874-01-3
Έκδοση: 1998   Σελίδες: 315
ΣΤ΄Τόμος.  ISBN:  960-7874-05-6
Έκδοση: 1999   Σελίδες: 350
Ζ΄Τόμος.    ISBN:  960-7874-03-Χ
Έκδοση: 2001   Σελίδες: 275

Ένα εννεάτομο έργο με πλούσια θεματογραφία 
που εκτείνεται σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσεως.

Ομιλίες από τους μεγάλους Διδασκάλους της Λευκής Πολιτείας του Ουρανού, 
που σκοπό έχουν να φωτίσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα και να βγάλουν τον 
άνθρωπο από τα αδιέξοδα πνευματικά μονοπάτια.

Τα κείμενα αυτά φωτίζουν τον χώρο όλων των επιστημών, από την 
κοινωνιολογία και την φιλοσοφία μέχρι την πολιτική και την θεολογία, και τις 
επαναπροσδιορίζουν γύρω από τον μοναδικό άξονα του Πνευματικού Κόσμου 
και της Φωτίσεως του Ουρανού.

Ένα έργο που απευθύνεται σε όσους έχουν αναπάντητα ερωτήματα και 
υπαρξιακές αναζητήσεις. Αυτά μπορούν να κατανοηθούν μόνο με το Φώς του 
Ουρανού.
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ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ISBN:  960-85400-5-4
Έκδοση: 1997   Σελίδες:  150

Διδασκαλίες από τον Πνευματικό Κόσμο πάνω στα 
μεγάλα θέματα της Δικαιοσύνης και των Νόμων.

Ο Σόλων ο Αθηναίος, ο Αριστείδης ο Δίκαιος και 
άλλοι μεγάλοι Διδάσκαλοι μας μιλούν περί του ήθους 
και της ουσίας της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης, 
καθώς και για την ατέλεια των ανθρώπινων νόμων 
που αγνοούν πλήρως την ουσία του ανθρώπου και 
στερούνται θείας φωτίσεως.

Ένα έργο που απευθύνεται σε όλους, γιατί προαναγγέλλει την άφιξη της 
Νέας Πολιτείας, εκεί όπου οι νόμοι θα είναι πιο ανθρώπινοι, πιο πνευματικοί, και 
η νομοθεσία θα είναι σύμφωνη με τις αρχές και τα διδάγματα του Πνευματικού 
Κόσμου.

 

ΘΕΙΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΥΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΝΩΣΗ

ISBN:  960-7874-00-5
Έκδοση: 1997   Σελίδες:  255

Ένα εντυπωσιακό λεύκωμα από Ουράνιες εικόνες 
και σύμβολα, όπως τα συνέλαβε ο τρίτος οφθαλμός 
μιας διορατικής γυναίκας, της Μαρίας Λυρά.

Μια επιλεκτική συλλογή μέσα από 52 τετράδια 
οραμάτων και σχηματισμών, που συμπεριλαμβάνει 
– μεταξύ άλλων – Σταυρούς, Πνευματικούς Ήλιους, 
αγγελικές συνθέσεις, άγνωστες ιερογλυφικές γραφές, 

παραστάσεις αρχαίων Ναών, Πυραμίδων, κ.α.

Εικόνες συμβολισμού από μια Ουράνια Πολιτεία – με την ερμηνεία και την 
επεξήγηση μερικών από αυτούς τους συμβολισμούς – μας οδηγούν, μέσα από 
μια μυστική ακτινοβολία, σε μια ξεχωριστή ατραπό εσωτερικής γνώσης και 
φωτισμού.
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ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
& ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ISBN:  960-7874-02-1 
Έκδοση: 1998   Σελίδες:  95

Για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στον 
Πνευματισμό και στην εφαρμογή των διδασκαλιών 
των μεγάλων Ινδών Γιόγκι, με την αυτοσυγκέντρωση, 
τον διαλογισμό και την απορρόφηση της ενέργειας 
«πράνα».

Επιμελημένο με απλότητα από τον μεγάλο 
διδάσκαλο των Ινδιών, Μαχάτμα Γκάντι, και με 

συμπληρωματικές ομιλίες άλλων μεγάλων διδασκάλων, όπως ο Σωκράτης, ο 
Ιπποκράτης, Ινδοί Γκουρού κ.α.

Από απλές ασκήσεις αναπνοής και αυτοσυγκεντρώσεως, μέχρι την 
θεραπευτική εφαρμογή της «πράνα», οι γνώσεις των Ινδιών προσαρμόζονται 
στον δυτικό τρόπο ζωής και μας οδηγούν σταδιακά στην εσωτερική μας 
αφύπνιση και στην αξιοποίηση των εσώτερών μας δυνάμεων.

 

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ  ΕΡΩΣ - ΖΩΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ
(Ιστορικό Αφήγημα του 4.500 π.Χ.)

Έκδοση: 1989   Σελίδες:  139

Ιστορικό αφήγημα του 4.500 π.Χ. από την Αρχαία 
Αίγυπτο και την Χαλδαία.

Η ιστορία τεσσάρων προσώπων που αναζητούν 
το ιδανικό και την «αδελφή» ψυχή τους ξετυλίγεται 
μπροστά στα μάτια του αναγνώστη με περίσσια 
γλαφυρότητα από την αφήγηση αυτή του Ευκλείδη.

Ο αρχαίος Γεωμέτρης μας δίνει εντυπωσιακές 
εικόνες από μια ξεχασμένη εποχή του παρελθόντος, αλλά και το διαχρονικό 
μήνυμα των αιώνων ότι όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου πρέπει να κινούνται 
μέσα στα όρια του ιερού μέτρου.
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ΘΕΟΚΛΕΙΑ - ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΖΩΗΣ

Έκδοση: 1990   Σελίδες:  190

Η Θεόκλεια, η αρχαία Πυθία των Δελφών, και η 
Πετρούλα, μια φωτισμένη γυναικεία μορφή που έζησε 
στην εποχή μας, μας δίνουν ουράνιες εικόνες και 
περιγραφές της Λευκής Πολιτείας.

Δύο φωτεινά παραδείγματα της γυναικείας 
προσφοράς και παρουσίας μιλούν για τα κυριώτερα 
σημεία της λειτουργίας, της δομής και της ζωής των 
οντοτήτων στον Πνευματικό Κόσμο. Μας εισάγουν 

σ’ έναν κόσμο σοφίας, αλήθειας, ακραιφνούς δικαιοσύνης, αλλά και υπέρτατης 
αγάπης… ήτοι στο Βασίλειο των Ουρανών.

 

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Έκδοση: 1988   Σελίδες:  281

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από μια επιλογή 
κειμένων, που μετεδόθησαν από την Ανωτάτη Αρχή 
του Πνευματικού Κόσμου το χρονικό διάστημα 1961 
- 1968.

Είναι ένα απάνθισμα διδασκαλιών, όπως η έννοια 
της ευτυχίας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι κακοί, περί 
ψυχοβολίας ή βασκανίας, ο φθόνος ως εγκεφαλικό 
έρεβος, περί άγχους και λογικής, περί των παλμικών 

κραδασμών της μουσικής γλώσσης, τι είναι Πνευματικός Κόσμος και πολλά 
άλλα.
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Η ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ISBN:  978-960-7874-19-1
Έκδοση: 2010   Σελίδες:  52

Η Χρυσή Πολιτεία είναι μια μελλοντική Πολιτεία 
που προφητεύτηκε από τον Πλούταρχο μέσα στα 
πλαίσια των Διδασκαλιών του Ουρανού, όπως αυτές 
μεταδόθηκαν στον Πνευματιστικό Όμιλο Αθηνών “Το 
Θείον Φώς”.

Η εν λόγω Πολιτεία θα είναι η αντανάκλαση της 
Λευκής Πολιτείας του Πνευματικού Κόσμου επί της 
Γης. Θα είναι δηλαδή επίγειος Παράδεισος.

Βασισμένη πάνω στις αρχές της Αγάπης και της Δικαιοσύνης προς όλους 
του πολίτες, θα είναι ο φάρος και το υπόδειγμα προς όλους τους λαούς του 
κόσμου, πώς θα πρέπει να είναι δομημένη και να λειτουργεί μια κοινωνία 
χρηστών πολιτών.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ”

Το μηνιαίο περιοδικό του Ομίλου μας με τον τίτλο “ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ” 
περιλαμβάνει τις επικοινωνίες που ελήφθησαν από τον Γεώργιο Πιζάνη.

Καταχωρούνται επίσης και συνεργασίες αναγνωστών σε διάφορα θέματα 
της επικαιρότητος ή απόψεις και κρίσεις τους σε κοινωνικά, φιλοσοφικά και άλλα 
ζητήματα.
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Ειδικές Εκδόσεις

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ISBN:  978-960-85400-1-9
Έκδοση: 1995   Σελίδες:  450

Ένα βιβλίο που αποκαλύπτει τις Αλήθειες 
του Ακραιφνούς Πνευματισμού, όπως αυτές 
τεκμηριώνονται μέσα στις αρχαίες Ελληνικές πηγές 
αλλά και στις πηγές του Χριστιανισμού, από τα κείμενα 
της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης έως τους Πατέρες της 

Εκκλησίας και την νεώτερη εποχή.

Μέσα από μια προσεκτική και εκτεταμένη ιστορική έρευνα ο συγγραφέας 
Δημήτριος Μακρυγιάννης – βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών – 
αποκαλύπτει ότι ο Πνευματισμός, ήτοι η επαφή του ανθρώπου με τον αόρατο 
κόσμο των ψυχών, αποτέλεσε και αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς και 
συνάντησης όλων των πολιτισμών και υπήρξε παρών στην αληθινή διδασκαλία 
του Χριστιανισμού.

 

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΜΙΛΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
(Δεύτερη Έκδοση)

ISBN:  978-960-85400-3-3
Έκδοση: 2010   Σελίδες:  85

Μια συγκινητική περιγραφή των τελευταίων 
ημερών του Ιησού, γεμάτη λυρισμό αλλά και ιστορικά 
τεκμηριωμένη, από τον ιστορικό-ποιητή Αναστάσιο-
Μιλάνο Στρατηγόπουλο.

Οι δοκιμασίες των Παθών της Μεγάλης Εβδομάδος, 
από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα μέχρι την πορεία προς 

τη Σταύρωση, αλλά και ο θρίαμβος της Ζωής πάνω στον Θάνατο, ξετυλίγονται 
μπροστά στα μάτια μας και αναλύονται σε βάθος με την θεία έμπνευση ενός 
χαρισματικού πνεύματος σε ένα μοναδικό σύγγραμμα, για την κατανόηση του 
θείου δράματος και για την επίτευξη μιας ουσιαστικής ενδοσκόπησης.
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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ & Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ISBN:  978-960-7874-07-2
Έκδοση: 2003   Σελίδες:  340

Μια διαφωτιστική προσέγγιση στον κόσμο της 
μεταφυσικής και του ακραιφνούς Πνευματισμού από 
έναν άνθρωπο των γραμμάτων και των επιστημών.

Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας ερευνά την 
προέλευση, τη ζωή και τον προορισμό του ανθρώπου. 

Τι είναι ο άνθρωπος και ποια η διαφορά ανάμεσα στο πνεύμα και την ψυχή. Ποιες 
είναι οι έννοιες του κάρμα, του πεπρωμένου και της μετενσάρκωσης. Ποια είναι η 
διαφορά και ο ρόλος των δύο φύλων.

Απαντήσεις σε όλα τα καίρια ερωτήματα που αφορούν το εξελιγμένο 
ανθρώπινο πνεύμα, από τη Θρησκεία, την Ιατρική και την Δικαιοσύνη, μέχρι την 
Αλήθεια του Πνευματικού Κόσμου.

 

Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
(Δεύτερη Έκδοση)

ISBN:  978-960-85400-4-0
Έκδοση: 2011   Σελίδες:  86

Μια μοναδική αποκάλυψη των αγνώστων χρόνων 
της ζωής του Ιησού, από το 12ο έως το 30ο έτος της 
ηλικίας του.

Στο βιβλίο αυτό βλέπουμε την πνευματική 
προετοιμασία του Θεανθρώπου, μέσα από στιγμές 
απομόνωσης, διδασκαλίας, περισυλλογής αλλά και 
επαφής με τις θείες δυνάμεις. Ένα εντυπωσιακό 

ταξίδι σε μακρυνές χώρες και ιερούς τόπους, όπου με την καθοδήγηση γήινων 
και πνευματικών διδασκάλων ο Ιησούς προετοιμάστηκε για την διακονία της 
κοσμοσωτήριας αποστολής του.

Το έργο αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα την αποστολή του 
Σωτήρα και γίνεται πηγή έμπνευσης για την γήινη ζωή μας.
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Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΙΓΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ISBN:  978-960-7874-16-0
Έκδοση: 2008   Σελίδες:  341

Με μια εις βάθος μελέτη των εκκλησιαστικών 
πηγών, ο συγγραφέας ανατρέπει την μέχρι σήμερα 
επικρατούσα γνώμη για τον Ωριγένη.

Αδιάσειστα στοιχεία μας δείχνουν ότι ο Ωριγένης 
λανθασμένα θεωρείται καταδικασμένος από την 
Ε’ Οικουμενική Σύνοδο. Αποδεικνύει επίσης ότι οι 
θεωρίες του ήταν αποδεκτές από όλους τους μεγάλους 

Πατέρες της Εκκλησίας.

Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό θα δώσει το έναυσμα στην Εκκλησία 
να αναθεωρήσει τις απόψεις της για τον Ωριγένη και την διδασκαλία του, 
συγκαλώντας, αργά ή γρήγορα, μια σύνοδο για την αποκατάσταση του μεγάλου 
πατέρα της Θεολογίας.

 

Ο ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ISBN:  978-960-7874-14-6
Έκδοση: 2007   Σελίδες:  144

Πριν από έναν αιώνα ο γνωστός συγγραφέας 
Πολύβιος Δημητρακόπουλος, όντας και ισχυρό 
διάμεσο, ήλθε σε πνευματιστική επικοινωνία με 
πνεύματα αποθανόντων Ελλήνων ποιητών. Οι 
ποιητές (Σολωμός, Σουρής, Κρυστάλλης, Σούτσος, 
Βαλαωρίτης, κ.α.) ευρισκόμενοι “στην άλλη όχθη”, 
του υπαγόρευσαν ποιήματα, διατηρώντας το ύφος 

και την τεχνοτροπία που είχαν και στα γήινα έργα τους. Σε αυτά μεταδίδουν 
εικόνες του Πνευματικού Κόσμου, περιγράφουν την εκεί ζωή τους και ασκούν 
κριτική στο παρελθόν τους.

Η πρωτότυπη αυτή ποιητική συλλογή εκδόθηκε το 1926 με τον τίτλο “Ο 
Υπερκόσμιος Παρνασσός”. Στην ανατύπωση αυτή έχουν προστεθεί βιογραφικά 
στοιχεία για τον Π. Δημητρακόπουλο και τους ποιητές, καθώς και σχόλια στα 
ποιήματα.
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Τι είναι ο Πνευματισμός
Η ύπαρξη του Πνευματικού Κόσμου είναι μία πραγματικότητα 

που βεβαιώνεται από όλες τις θρησκείες του κόσμου. Η δε έμφυτη τάση 
του ανθρώπου προς το “θρησκεύεσθαι” θεμελιώνεται και αναπτύσσεται 
επάνω στην δυνατότητα επικοινωνίας όχι μόνον του γήινου κόσμου με 
τον Ουρανό, αλλά και του Ουράνιου κόσμου με την Γη.

Από παναρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι αναζήτησαν, 
ανακάλυψαν και εφάρμοσαν διάφορους τρόπους επίκλησης των 
αόρατων όντων και επικοινωνίας με αυτά, καθοδηγούμενοι από μία 
ενδότερη ώθηση προς το άγνωστο υπερπέραν, την οποία δεν ήταν σε 
θέση να προσδιορίσουν, αλλά την αισθάνοντο σαν απαραίτητη ανάγκη 
της ύπαρξής τους.

Το σύνολο των πάσης φύσεως φαινομένων, τα οποία λαμβάνουν 
χώρα κατά την αμοιβαία συνάφεια μεταξύ των δύο Κόσμων, ονομάζεται 
Πνευματισμός, επειδή πραγματοποιούνται μέσω των δυνάμεων και 
ενεργειών των πνευματικών οντοτήτων, ήτοι των Πνευμάτων.

Ο κόσμος των Πνευμάτων είναι η άλλη πλευρά του δικού μας 
κόσμου. Είναι ο κόσμος από τον οποίο προερχόμαστε και στον οποίο 
κάποτε αναπόφευκτα θα καταλήξουμε. Είναι ο κόσμος που περιλαμβάνει 
και όσα αγαπημένα μας πρόσωπα έχουν φύγει από αυτήν την ζωή, τα 
οποία εξακολουθούν να ενδιαφέρονται άμεσα για τους γήινους.

Συνεπώς η επαφή και επικοινωνία μεταξύ των δύο κόσμων δεν 
είναι κάτι το δαιμονικό ή σατανικό, αλλά δωρεά της Θείας Πρόνοιας.

Ο Πνευματισμός δεν υιοθετεί δογματικές θέσεις, αλλά είναι 
αποτέλεσμα  συστηματικών πειραματισμών και σχολαστικής έρευνας. 
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων, 
ανάλωσαν πολύν χρόνο και πολλή μελάνη στην εξέταση των 
πνευματιστικών φαινομένων και η εργασία τους έχει αποδώσει 
εξαιρετικούς καρπούς.

Από τον βασικό διαχωρισμό μεταξύ Αγαθών και Πονηρών 
πνευμάτων, προκύπτουν οι δύο κυριώτερες κατηγορίες του, ήτοι ο 
Θετικός Πνευματισμός που οφείλεται στην επικοινωνία ή στην ενέργεια 
Αγαθών πνευμάτων, και ο Αρνητικός Πνευματισμός που οφείλεται στα 
Πονηρά πνεύματα.

Η ύπαρξη και των δύο βασικών κλάδων του Πνευματισμού 
(Θετικού και Αρνητικού) δεν σημαίνει ότι έχουμε το δικαίωμα να 
χρησιμοποιούμε και τους δύο. Όλοι οι άνθρωποι οφείλουμε με κάθε 
τρόπο να επιδιώκουμε την επαφή μας με τα Αγαθά πνεύματα και να 
αποφεύγουμε τα Πονηρά.

Η ανάγκη διάκρισης των πνευμάτων είναι ουσιώδης όρος του 
ακραιφνούς Πνευματισμού, ο οποίος επιδιώκει την εξύψωση των 
ανθρώπων προς τα ιδανικά της Ουράνιας ζωής. Ακραιφνής είναι 
ο Πνευματισμός εκείνος, ο οποίος δεν επιδιώκει υλικά αγαθά ούτε 
ασχολείται με την ύλη εν γένει, αλλά μόνο με την ηθική εξύψωση και 
τελειοποίηση των ανθρώπων.
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Ο νεώτερος Πνευματισμός δεν εισάγει καινά δαιμόνια, αλλά 
αποκαλύπτει, ή μάλλον ανακάλυψε εκ νέου τις αιώνιες αλήθειες ως προς 
τις σχέσεις και επαφές μεταξύ των δύο Κόσμων.

Όλα τα πορίσματα του Πνευματισμού υπόκεινται στον ελεύθερο 
έλεγχο κάθε κριτικής για την εγκυρότητά τους. Είναι όμως απαράδεκτο 
να απορρίπτονται τα πάντα χωρίς την ελάχιστη εξέταση προς διαπίστωση 
της αλήθειας από εκείνους που δεν έχουν όχι μόνο την παραμικρή 
εμπειρία και γνώση των πνευματιστικών φαινομένων και θεωριών, αλλ’ 
ούτε και την στοιχειώδη διάθεση να τα διερευνήσουν.

Οι επικοινωνίες δεν γίνονται αυθαίρετα, αλλά διέπονται από 
νόμους και κανόνες που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος για να 
επιτύχει το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σήμερα ο ακραιφνής Πνευματισμός έχει τις κατευθύνσεις:
1. Να αποδείξει αντικειμενικά την ύπαρξη του Πνευματικού 

Κόσμου και την αθανασία της ψυχής.
2. Να δώσει στον άνθρωπο τις κατάλληλες διδασκαλίες τόσο για τα 

καθήκοντά του, όσο και για τα μεγάλα προβλήματα που τον απασχολούν.
Ο νεώτερος Πνευματισμός επανέφερε στο προσκήνιο της 

παγκόσμιας διανόησης απόψεις και θεωρίες οι οποίες στο παρελθόν 
είχαν γνωρίσει μεγάλη διάδοση, αλλά αργότερα λησμονήθηκαν ή 
παραγκωνίστηκαν. Μεταξύ αυτών είναι δύο βασικώτατα ζητήματα, 
δηλαδή η προΰπαρξη των ψυχών και η μετενσάρκωση. Σήμερα και τα 
δύο δεν γίνονται δεκτά από την Δογματική. Η έρευνα όμως απέδειξε ότι 
αποτελούσαν ουσιώδη στοιχεία της αρχικής χριστιανικής διδασκαλίας, 
όπως την παρέδωσε ο Κύριος στους Μαθητές Του. Επειδή όμως ανήκαν 
στο απόρρητο σκέλος της διδασκαλίας αυτής, δεν εγίνοντο γνωστά 
στο ευρύτερο πλήθος των πιστών και αργότερα, κατά τον ΣΤ’ αιώνα, 
επικράτησε η αντίθετη άποψη.

Ο Πνευματισμός δεν διατυπώνει δόγματα, αλλά βασιζόμενος 
στις διδασκαλίες των ανωτέρων πνευμάτων αποκαλύπτει αυτούσια 
την αλήθεια. Αποδεχόμενος τόσο την προΰπαρξη των ψυχών όσο και 
την μετενσάρκωση, δεν καινοτομεί, αλλά επαναφέρει στην επιφάνεια 
την πραγματική διδασκαλία του Κυρίου και των άλλων μυστών της 
αρχαιότητος.

Οι αποκαλύψεις του νεώτερου Πνευματισμού συντελούν 
αποφασιστικά στην διασάφηση και πολλών ακόμη εκκρεμών ζητημάτων, 
τα οποία εδίδαξε ο Κύριος, μετεδόθησαν σε περιορισμένο κύκλο από 
τους Αποστόλους, ήσαν γνωστά στους μεγάλους Πατέρες, αλλά τελικά 
παρέμειναν σκοτεινά κι αδιευκρίνιστα μέσα στη χριστιανική παράδοση, 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σήμερα συγχύσεις, αντιφάσεις και 
διαφωνίες...
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鄃錃錃鬃餃騃锃ꌃ 锃騃鐃鼃ꌃ锃餃ꌃ

䠀伀䴀䔀刀
䴀䄀一 䄀一䐀 倀䔀䄀䌀䔀

䄀刀䌀䠀䤀䴀䔀䐀䔀匀 ☀
匀伀䰀伀一 吀䠀䔀 䄀吀䠀䔀一䤀䄀一

吀䠀䔀 䰀伀匀吀 䌀䤀嘀䤀䰀䤀娀䄀吀䤀伀一
伀䘀 䄀吀䰀䄀一吀䤀匀

䠀䤀倀倀伀䌀刀䄀吀䔀匀
匀倀䤀刀䤀吀唀䄀䰀 䴀䔀䐀䤀䌀䤀一䔀

䌀伀一䌀䔀一吀刀䄀吀䤀伀一
☀ 匀倀䤀刀䤀吀唀䄀䰀䤀匀䴀
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䤀一䌀伀刀刀唀倀吀䤀䈀䰀䔀 䐀䤀匀䌀伀唀刀匀䔀匀
ᰠ吀䠀䔀 䔀䌀䠀伀ᴠ

䔀刀伀匀 - 䰀䤀䘀䔀 - 䐀䔀䄀吀䠀

伀刀倀䠀䔀唀匀
䌀伀一䌀䤀匀䔀 䤀一吀䔀刀倀刀䔀吀䄀吀䤀伀一

伀䘀 䜀刀䔀䔀䬀 䴀夀吀䠀伀䰀伀䜀夀

吀䠀䔀 䰀䄀匀吀 䐀䄀夀匀
伀䘀 䨀䔀匀唀匀
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匀倀䔀䔀䌀䠀䔀匀 伀䘀
䜀刀䔀䄀吀 䴀夀匀吀䤀䌀匀

⠀昀漀爀琀栀挀漀洀椀渀最 攀搀椀琀椀漀渀⤀

䔀一䜀䰀䤀匀䠀 䴀䄀䜀䄀娀䤀一䔀
⠀搀漀眀渀氀漀愀搀 倀䐀䘀 昀爀漀洀 漀甀爀 猀椀琀攀⤀

匀倀䤀刀䤀吀唀䄀䰀䤀匀䴀 ☀
䠀唀䴀䄀一 䔀嘀伀䰀唀吀䤀伀一

倀䤀䔀䌀䔀匀 䘀刀伀䴀 吀䠀䔀
䄀倀伀䌀刀夀倀䠀䄀䰀 夀䔀䄀刀匀

伀䘀 䨀䔀匀唀匀



Το σχέδιο του οπισθόφυλλου προέρχεται από τη συλλογή 
οραμάτων της Μαίρης Λυρά.




