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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 
 

Τό παρόν ἀφιέρωμα, περιλαμβάνει μία ἐπιλογή κειμένων, ἀπό τά δημοσιευμένα 

 βιβλία μας, σέ δύο ἑνότητες  

καί σέ διαφωτιστικό συσχετισμό μεταξύ τους. 

Ποιοί ἦσαν οἱ ἱπτάμενοι Ἄτλαντες καί τί ἐξήγηση δίδεται γιά τό "φαινόμενο" τῶν    

Ἱπτάμενων Δίσκων. 
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Α΄ Ἑνότητα 
Περί ἱπταμένων Ἀτλάντων 

 
Ἀκολουθεῖ μία παράθεση ἐπιλεγμένων κειμένων, περί τῶν ἱπταμένων 

Ἀτλάντων, ὅπως ἀναφέρονται ἀπό τόν Πνευματικό Κόσμο. 
 
 

12 Ἰουνίου 1965 
 

ΟΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ 
 
ΟΡΦΕΥΣ: Τά πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν ὁ Μέγας Δημιουργός. ῾Ο ἄνθρωπος, ἀ-

δελφοί μου, προῆλθεν ἀπό εἰδικήν Πνοήν τοῦ Θείου. Τά ζῶα, ἅτινα εἶχον σχετικήν ὁ-
μοιότητα μεταξύ των, δηλαδή συγγενικά, διά τοῦ πολλαπλασιασμοῦ των εἶδον τό φῶς 
νέα ζῶα, ἀναλόγως τῆς θέσεως, τῶν κλιματικῶν συνθηκῶν τῆς περιοχῆς κ.τ.λ. 

῾Ο ἄνθρωπος μόνον δέν ἐσυγγένευσε μετ’ αὐτῶν· ἄλλαι φυλαί ἀνθρώπων ἐδημι-
ούργησαν νέαν φυλήν. ῾Ο πρῶτος πολιτισμός, ὡς ἀνέφερεν ὁ ἀδελφός Φαράχ, πρό ἀ-
μνημονεύτων χρόνων, ἦτο ὁ τῆς ᾿Ατλαντίδος· κατά δεύτερον οἱ Μικρασιατικοί Λαοί, 
ἤτοι οἱ μικροί ῎Ατλαντες, ἐκ τῶν ὁποίων ἐπήγασεν ὁ Μινωικός Πολιτισμός.  

῎Αλλοι κατώτεροι λαοί τῆς Νέας Γῆς, ἐκεῖ ἔμαθον πολλά ἀπό τούς πρωτοπόρους 
῎Ατλαντας. Διά τοῦτο αἱ μακρυναί ἀποστάσεις τῆς Γῆς, εἰς τήν ἐποχήν ἐκείνην, σᾶς 
φέρουν εἰς δύσκολον θέσιν· Πῶς ἦτο δυνατόν νά ὑπάρχουν καί εἰς τούς μέν καί εἰς 
τούς δέ, σχετική πρόοδος καί ἀντικείμενα, τά ὁποῖα παραβαλλόμενα μεταξύ των νά 
ὁμοιάζουν; Εἶπον, ὁ σύνδεσμος αὐτῶν ὅλων ἦσαν οἱ ῎Ατλαντες! Οὐδείς ἄλλος τήν ἐ-
ποχήν ἐκείνην, ἡ ὁποία ὀνομάζεται προϊστορική, ἤ μᾶλλον σκοτεινή, εἶχε τά μέσα τῆς 
πτήσεως.  

                                                                                                       ᾿Ορφεύς 
 

● 
 

12 Ἰουνίου 1965 
 

ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 
ΦΑΡΑΧ: Σήμερον θά ὁμιλήσω ἐπί τῆς ᾿Αστρονομίας. 
῾Η ᾿Αστρονομία εἶναι μία ἐπιστήμη πού ἤρχισεν ἀπό πανάρχαια ἔτη· πρό τῆς ἐ-

λεύσεως τῶν ῾Ελλήνων εἰς τήν χώραν, ἥν κατοικοῦν. Αὕτη ἐνεφανίσθη πρό 30.000 
ἐτῶν. 

Καί ποῖοι ἦσαν οἱ πρῶτοι ᾿Αστρονόμοι τῆς τότε ἐποχῆς;  
Οἱ Ἄτλαντες. ῾Η μόνη κοιτίς τοῦ πολιτισμοῦ, ἥτις ἐνεφανίσθη εἰς τήν Γῆν, εἶναι 

ἡ χώρα αὕτη, ἡ ὁποία ἐξιχνίασεν ὅλους τούς ἐν τῇ Γῇ τομεῖς καί ἤρχετο εἰς ἐπαφήν 
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μετά τῶν πλέον ἀνεπτυγμένων λαῶν. Οἱ ῎Ατλαντες εἶχον τά μέσα νά διασχίζουν τούς 
αἰθέρας καί νά ἐντοπίζουν τούς εἰδικούς, ποῦ εὑρίσκεται ἡ κάθε χώρα, πού εἶχε προ-
οδεύσει κάπως ἐπί τοῦ πεδίου τῆς πνευματικῆς ἀξίας. 

Εἰς τήν Παλαιστίνην ὑπάρχουν στοαί πανάρχαιαι, ὅπου εἰς τά τοιχώματα ἀπε-
τυπώθησαν σχέδια καί εἰκόνες ἀνθρώπων, τούς ὁποίους ἡ νέα ἡ ἰδική σας ἐπιστήμη, 
λέγει ὅτι προῆλθον ἀπό ἄλλους ἀστέρας. Οὐδείς ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἔχει τήν ἔλευσίν 
του ἀπό ἄλλον Πλανήτην ἤ ᾿Αστέρα! Τά ἀποτυπώματα αὐτά ἦσαν τῶν ᾿Ατλάντων καί 
ὁ πολιτισμός τῶν Αἰγυπτίων δέν εἶναι ἄλλος ἀπό αὐτόν, τόν ὁποῖον ἐδίδαξαν οἱ Μύ-
σται τῶν ᾿Ατλάντων εἰς αὐτούς, ἀκολουθήσαντες τήν ὁδόν πρός τήν ἔρημον τότε ἑλ-
ληνικήν γῆν.  

Διά τοῦτο ὁ ἱερεύς τῶν ἀρχαίων Αἰγυπτίων εἶπεν εἰς τόν Νομοθέτην Σόλωνα, ὅ-
τι οἱ Αἰγύπτιοι χρεωστοῦν πολλά εἰς τούς ῞Ελληνας. Προτοῦ λάβουν τήν ὀνομασίαν 
τοῦ ῞Ελληνος, ἦσαν ῎Ατλαντες... 

                                                                                                           Φαράχ 
 

● 
 

4 Νοεμβρίου 1965 
 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ 
 
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Εἰς τήν ἀφήγησιν τῆς ᾿Ατλαντίδος ὑπό τοῦ ᾿Αρχιμήδους, διατί, ἀ-

φοῦ ὅλοι τότε ἦσαν τόσον προωδευμένοι, ὅταν εὑρίσκοντο εἰς ἐχθρικόν ἔδαφος οἱ ἱ-
πτάμενοι, λόγω βλάβης τοῦ μηχανήματός των, ηὐτοκτόνουν; Δέν εἶχον τό ραδιόφω-
νον ἤ ἄλλο τι παρεμφερές τελειότερον τοῦ ἰδικοῦ μας μέσον, νά χρησιμοποιήσουν; 
᾿Εάν ἐπιτρέπεται νά συμπληρώσω τό κενόν τῆς ἀληθείας, δώσατε κατάλληλον ἐξήγη-
σιν. Εὐχαριστῶ. 

 
ΦΑΡΑΧ: Τήν ἀπάντησιν δίδω πρός ὅλους σας. 
Τά κενά, εἰς ὡρισμένας περιπτώσεις ἀφηγήσεως ᾿Αρχόντων, σκοπόν ἔχουν, οἱ ἀ-

ναγνῶσται νά παρακινοῦνται καί νά ζητοῦν διευκρινήσεις πρός συμπλήρωσιν αὐτῶν. 
Οἱ ἱπτάμενοι, πολύ σπανίως εὑρέθησαν εἰς τήν ἀνάγκην νά τερματίσουν τήν 

ζωήν των. Τούς ἐχθρούς των ἠδύναντο νά ἐξολοθρεύσουν αὐτοστιγμεί, διότι εἶχον τά 
μέσα. Μή λησμονεῖτε, ὅτι ἡ περίοδος πού περιγράφει ὁ ᾿Αρχιμήδης, εἶναι περίοδος 
παρακμῆς. ῾Η διάνοια τῶν σοφῶν εἶχε φθάσει εἰς τό ζενίθ τῆς ἀποδόσεως. ῾Η κατιοῦ-
σα, ὅμως, τῆς ἀνθρωπίνης συνειδήσεως καθυστέρει τούς ἀνθρώπους εἰς τό σημεῖον 
τοῦ σθένους των. 

Οἱ ἱπτάμενοι δέν ἐκινδύνευαν, ὡς οἱ σημερινοί σας, ἀλλά ὡς ἄνθρωποι ἠδύναν-
το νά εὑρεθοῦν ποτέ εἰς τό ἀδιέξοδον καί ἀντί νά ἀποθάνουν ἀπό τά στοιχεῖα τῆς Φύ-
σεως, ἐπροτίμων τόν γλυκύν θάνατον. ᾿Ελάχισται παρουσιάσθησαν τοιαῦται περι-
πτώσεις. 
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῞Οταν λέγωμεν «ἐχθρούς», δέν σημαίνει τοῦτο ἀνθρώπους, ἀλλά θηρία καί ἄλλα 
πολλά μή ἀναμενόμενα κακοτυχήματα. Μή λησμονεῖτε, ὅτι ἡ Φύσις ἔχει καί αὐτή τάς 
παγίδας της, διά τούς ὑπερόπτας τοῦ πνεύματος καί ὅσον προωδευμένοι καί ἄν ἦσαν 
οἱ ῎Ατλαντες εἰς τά μηχανικά των μέσα, δέν ἠδύναντο νά ὑπερβοῦν τήν σοφίαν τοῦ Κα-
λοῦ, ἥτις διά τοῦ Κακοῦ διέσωζεν τάς ψυχάς ἐκ τοῦ ὀλέθρου. Τό Καλόν ἔχει εἰς τήν διά-
θεσίν του ὡς ὅπλον τό Κακόν, διά νά ἐμποδίσῃ τήν αὔξησιν τοῦ Κακοῦ. Τό Κακόν δια-
θέτει ἑλκυστικήν δύναμιν μέ τό δόλωμα τοῦ Καλοῦ, διά νά τό καταστρέψῃ τελείως. 

῞Οσον διά τό εἶδος τοῦ ραδιοφώνου, δέν ἐπιτρέπεται νά γνωρίζετε τάς συσκευ-
άς των. ᾿Εγώ, ὅμως, θά σᾶς ἱκανοποιήσω τήν ἀπορίαν σας. 

῾Η συσκευή ἦτο μικρόν ἀσήμαντον κυτίον, ἐμπεριέχον μηχανισμόν πολύ περίερ-
γον, ὅστις ἐλάμβανεν ἐξ εἰδικοῦ Κέντρου ἠλεκτρικά κύματα, τά ὁποῖα ἐτροφοδοτοῦν-
το ἀπό χημικάς οὐσίας. Συνδυασμός περίεργος δι’ ὑμᾶς, ἀλλά τελειότατος. Διά τοῦ 
κύματος αὐτοῦ συνεδέοντο μέ ὅλην τήν ᾿Επικράτειαν. Δηλαδή, τό κῦμα ἐσχημάτιζεν 
εἰκόνας ὡς ἡ ὀπτασία καί ἀναλόγως τῆς θέσεως μετεφέρεσθο ὅπου ἠθέλατε, χωρίς 
νά μετακινῆσθε. Τοῦτο ἐγένετο δι’ ἑνός εἰδικοῦ τροχοῦ συνδεδεμένου μετά τοῦ κυτί-
ου καί ὅταν εὑρίσκεσθο εἰς τό σημεῖον τῆς προτιμήσεώς σας, δι’ ἑνός μοχλοῦ, ἐδίδα-
τε τοσαύτην ἔντασιν εἰς τήν εἰκόνα, ὥστε αὕτη νά εἶναι ὡς πραγματική. ῾Η εἰκών ἀ-
ναπαριστοῦσε τά πάντα, μέ τόν θόρυβον, τήν φωνήν καί τάς κλιματολογικάς συνθή-
κας. ῾Η ἀκτίς συνελάμβανεν τήν εἰκόνα τοῦ Α, τόν ὁποῖον εἴχατε ἔμπροσθέν σας. Αἱ 
συνεννοήσεις ἐκ μακρυνῶν ἀποστάσεων ἐγένοντο κατά αὐτόν τόν τρόπον. Εἶναι πο-
λύ δύσκολον νά διηγηθῶ τό μέσον τοῦτο καί πολύ ἐπικίνδυνον διά τήν σημερινήν σας 
ἐποχήν. ᾿Εάν ὁ Β. ἤθελε νά ἀποφύγῃ συνάντησιν μετά τοῦ Χ. τότε ἡ συσκευή του ἐξέ-
πεμπε ἀκτῖνας ἀπωθήσεως καί δέν ἀνεκαλύπτετο.  

῎Εδωσα ἀμυδρότατον φῶς ἐπί τοῦ εἴδους τῆς συσκευῆς των. 
                                                                                                      Φαράχ 

 

● 
 

28 Ἰουλίου 1973 
 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ» 
 

Παρακαλῶ πολύ, ῎Αρχοντά μου Φαράχ, νά μοῦ διευκρινίσετε ἐν συντομίᾳ ση-
μεῖα τινά τοῦ βιβλίου τοῦ ἀδελφοῦ ῎Εριχ Φόν Νταίνικεν, ὑπό τόν τίτλον «᾿Επιστροφή 
στά ἄστρα», πρός φωτισμόν μας. Εὐχαριστῶ τά μέγιστα. 

                                                                                                    Γ. Πιζάνης 
 

ΦΑΡΑΧ: Κατά τήν ἐποχήν, ἀγαπητοί μου, πού ἤνθιζεν ὁ ἀπολεσθείς πολιτισμός 
διαφόρων χωρῶν, τοῦ Περοῦ, τῶν ᾿Ατζέκων, Μάγια, ῎Ινκας, τοῦ προ-Μινωικοῦ λαοῦ 
καί ἄλλων ἀγνώστων λαῶν εἰς τήν ῾Ιστορίαν σας, ὡς καί τῶν ὑπαναπτύκτων λαῶν τῆς 
Πολυνησίας, νήσου Πάσχα κ.λπ., ἤκμαζεν εἷς ἀπαράμιλλος πολιτισμός, ἀνώτερος πά-
σης φαντασίας, ὁ τῶν ᾿Ατλάντων. Αὐτοί οὗτοι διέσχιζον δι’ εἰδικῶν ἱπταμένων συ-
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σκευῶν τάς ἀποστάσεις ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου καί ἐξελαμβάνοντο ἐκ τῶν διαφόρων 
ἀπαιδεύτων λαῶν ὡς θεοί. 

Σημειώσατε, ὅτι οὐδείς ἐξ ἄλλου ἀστέρος «θεός» κατοίκησε ποτέ τήν Γῆν. ᾿Εάν 
ἡ ἐσφαλμένη ἀντίληψις μερικῶν ἀνθρώπων ὑποθέσῃ, ὅτι οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι ἦλθον 
ἐκ μακρυνῶν ἀστέρων εἰς τήν Γῆν, τότε θά ἔπρεπε νά μεταφερθοῦν εἰς τήν αὐτήν 
Γῆν τά φυτά, οἱ ἰχθεῖς, τά πτηνά, τά ζῶα καί ὅλα τά ἄλλα ἔμβια τοῦ βασιλείου τῶν ἐν-
τόμων! 

Λανθάνει ὁ ἄνθρωπος εἰς τάς γνώσεις του, ὅταν βιάζεται νά δώσῃ ἐξήγησιν πού 
δέν εὐσταθεῖ. ᾿Αγνοεῖ τά πάντα, παρά τάς γνώσεις του· διά τοῦτο σκοντάπτει. ῞Οταν 
ἡ φαντασία του προχωρεῖ ἀχαλίνωτος, εἰσέρχεται εἰς τό πεδίον τοῦ παραλογισμοῦ 
καί ἐκστομεῖ ὅ,τι δέν γνωρίζει, εἰς βάρος ἐκείνων πού πιστεύουν εἰς τάς προσφερο-
μένας ἀσυναρτησίας αὐτῆς ταύτης τῆς φαντασίας των. 

῾Ο συγγραφεύς ῎Εριχ Φόν Νταίνικεν ἄς μελετήσῃ μετά προσοχῆς τά κείμενα τοῦ 
Οὐρανοῦ καί ἐκεῖ θά εὕρῃ ὅ,τι δέν ἐφαντάσθη, ἵνα δυνηθῇ νά ἐξηγήσῃ τά ἄλυτα αὐ-
τοῦ προβλήματα. 

῞Οσον διά τά διάφορα παιδαριώδη σκίτσα τῶν δῆθεν «θεῶν» ἐπί τῶν τοίχων 
σπηλαίων, βράχων ἤ λίθων, ταῦτα ἐχαράχθησαν ἀπό αὐτόχθονας λαούς, ὑπαναπτύ-
κτους, οἵτινες δέν εἶχον οὐδεμίαν ἰδέαν περί τῆς τεχνικῆς προόδου τῶν λαῶν τῆς ᾿Α-
τλαντίδος. Τά ἀεροσκάφη τά ὁποῖα τούς ἐπεσκέπτοντο, τά ἐθεώρουν πολύτιμα ἅρμα-
τα Οὐρανίων θεῶν! ᾿Ενῷ ταῦτα ἦσαν ἐπιτεύγματα τῆς προκεχωρημένης ἐπιστήμης 
τοῦ πολιτισμοῦ τῶν ᾿Ατλάντων. 

Οἱ μή γνωρίσαντες τά κείμενα τοῦ Οὐρανοῦ, παραπαίουν εἰς τήν φαντασίαν 
καί τήν ἀγνωσίαν των ἐντός τοῦ παραλογισμοῦ. Οἱ ῎Ατλαντες εἰδικοί, ἠδύναντο νά 
εἰκονίσουν ὡραιότατα σκίτσα, ἀνώτερα καί τῶν σημερινῶν σας σκιτσογράφων. 

῾Ο σκοπός των ἦτο ἡ ἐξερεύνησις. 
᾿Αποκλείω ἐξωγήινα ὄντα ὡς ἐπισκέπτας τοῦ γηίνου χώρου. Τό σημεῖον τοῦτο 

θέλει εἰδικήν ἀνάπτυξιν. ᾿Εάν ὑποθέσετε, ὅτι κάποτε ἐπεσκέφθησαν τήν Γῆν σας 
τοιαῦτα ὄντα, διατί δέν τήν ἐπισκέπτονται καί σήμερον; Ποῖος θά τούς ἐμπόδιζε νά 
ἔλθουν εἰς ἐπικοινωνίαν μετά τῶν γηίνων, ἀφοῦ ἡ πνευματική των στάθμη θά ἦτο ἀ-
νωτέρα τῆς ἰδικῆς σας; Ποῖον θά ἠδύναντο νά φοβοῦνται, ὡς ἀνώτερα πλάσματα τοῦ 
Σύμπαντος; Μή ἀνοητεύεσθε! 

Οἱ μαθηματικοί ὑπολογισμοί ἐπί δυσκόλων προβλημάτων, βασίζονται ἐπί τῶν 
πιθανοτήτων. Τουτέστιν, οὐδείς ἀστρονομικός ὑπολογισμός, ὅσον καί ὀρθός νά σᾶς 
φαίνεται, δέν ὑφίσταται μέ δεδομένα ὀρθά καί ἀκριβῆ. 

῞Οταν ὑπολογίζετε τήν ἀπόστασιν ἑνός σημείου Α εἰς ἄλλο Β εἰς Χ ἔτη φωτός, 
οὐδέν τό θετικόν ὁμολογεῖτε. ᾿Επίσης καί εἰς τήν ᾿Ιατρικήν, οὐδείς ἐκ τῶν ἰατρῶν 
γνωρίζει τήν διάρκειαν χρόνου ζωῆς τοῦ Α ἤ τοῦ Β. Πάντα ταῦτα εἶναι ἀερολογίαι 
τῶν μετριοτήτων εἰς πνεῦμα. 

῾Η ἀχαλίνωτος φαντασία μερικῶν ἐπιστημόνων φήμης, πού    δέν κατώρθωσαν 
νά πνίξουν τόν ἐγωισμόν των, εἰς κάθε προοδευτικόν των βῆμα, ἐξελίσσονται ἀλό-
γως καί ἀνορθογράφως. Διαφημίζονται, χωρίς νά προσφέρουν κάτι ὑπέρ τοῦ γενι-
κοῦ καλοῦ. 



6  
 

῾Η σημερινή ἀνθρωπότης ἔχει παντελῆ ἄγνοιαν τοῦ Θείου προορισμοῦ τοῦ ἀν-
θρώπου ἐπί τῆς Γῆς. ᾿Ακόμη καί οἱ φημιζόμενοι ὑπέροχοι νόες, ἐμωράνθησαν καί ἡ 
σκέψις των εἶναι, πότε ὁ ἄνθρωπος θά δυνηθῇ νά κατακτήσῃ ἀστέρας τοῦ Γαλαξία 
καί νά γυρίσῃ εἰς τήν Γῆν μέ τό ἔπαθλον τῆς νίκης, χωρίς νά προσφέρῃ κάτι τό ἱκα-
νοποιητικόν εἰς γενικότητα. 

᾿Αφοῦ δέν δύνασθε νά γνωρίσετε τόν ἑαυτόν σας, πῶς εἶναι δυνατόν νά γνωρί-
σετε τήν χίμαιραν; 

Καλή ἡ φαντασία τοῦ συγγραφέως ῎Εριχ Φόν Νταίνικεν, ἀλλ’ ὅταν δέν κρατεῖ 
τό μέτρον, παρανοεῖ τά πάντα καί ἀπό ταπεινός καί εἰλικρινής, δυνατόν ἐντός ὀλίγου 
νά γίνῃ ἐγωιστής καί παράλογος. Εἶναι ἀσθένεια αὕτη τοῦ ἀνθρώπου πού δέν βοη-
θεῖται διά τοῦ μέτρου. Βαδίζει πρός τά ἐμπρός καί αἱ σκέψεις του διακλαδοῦνται δε-
ξιά καί ἀριστερά, χωρίς νά προσέχῃ ποῦ βαίνει καί τί ζητεῖ. Βαδίζει μέ τήν ἐλπίδα νά 
δράξῃ τό γαλάζιο πουλί, προσκρούοντας εἰς τό ἀδιέξοδον. 

Οὐδείς ἐκ τῶν ὑποτιθεμένων θεῶν ἐξ ἄλλων ἀστέρων ἐδίδαξεν εἰς τόν ἄνθρω-
πον αἰσθήματα, σεβασμόν, τρόπον ἐργασίας κ.τ.λ. Πάντα ταῦτα τά ἐδιδάχθη ὁ ἄν-
θρωπος διά μέσου τῆς διαισθήσεώς του, τελειοποιῶντας οὕτω τήν κρίσιν του, ἥτις δι-
εταράσσετο ἐνίοτε ἀπό τήν πονηράν φύσιν. 

Εἶναι ἐσφαλμένη ἡ ἄποψις τοῦ συγγραφέως, ἀναφερόμενος εἰς τά ἐμφανισθέν-
τα τέρατα ἐκ τῆς κτηνοβασίας! Διερωτᾶται δέ, ἐάν τό προπατορικόν ἁμάρτημα ἔχει 
ἐκεῖ τήν πηγήν του. 

Τό προπατορικόν ἁμάρτημα ἔλαβε χώραν εἰς τούς Οὐρανούς καί δέν ἀναφέρε-
ται εἰς τήν συνουσίαν τῶν πρωτοπλάστων, ἀλλ’ εἰς τήν ἀνυπακοήν των. Αἱ ψυχαί δέν 
εἶχον καί δέν ἔχουν γένος, ἀλλά ποιότητα. Εἰς τήν Γῆν ἡ κτηνοβασία ἀπέβη ἀρνητική 
εἰς καρπόν, διότι ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη ἐξ εἰδικῆς ὕλης, διαφορετικῆς ἀπό τά κτήνη. 
Τοῦτο εἶναι ἀποδεδειγμένον (ἤτοι ἡ ἄρνησις τῆς ἀποδόσεως) ἀπό τήν πειραματικήν 
ἐπιστήμην σας. 

Οἱ γίγαντες ἀνήκουν εἰς τούς μύθους μέ συμβολισμόν. Πράγματι ὑπῆρξαν ἄν-
θρωποι γιγαντιαῖοι, ἐλάχιστοι ὅμως, ὡς καί νάνοι εἴς τινας χώρας. Τοῦτο ὠφείλετο 
εἰς τήν διατροφήν των. Χόρτα τινά εἶχον οὐσίας αἱ ὁποῖαι διεπλάτυνον τό σῶμα, καί 
ἄλλα χόρτα ἐμπεριέχοντα εἴδους ἀλκοόλ καθυστέρουν τήν κανονικήν διάπλασιν τοῦ 
σώματος. 

Τά σχήματα τά ὁποῖα εὑρέθησαν ἐπί τειχῶν ἤ σκληρῶν λίθων, δέν ὀφείλονται 
εἰς αἰχμηρά ἐργαλεῖα, ἀλλ’ εἰς τά δάκτυλα τῶν ἐργατῶν, ὅταν τό μῖγμα ἦτο νωπόν. 
᾿Αποξηραινόμενον, ἐλάμβανεν ὄψιν βράχου ἤ ὀγκολίθου. 

Τά γιγαντιαῖα ἀπεικονίσματα ἀνθρώπων ἤ ζώων κ.λπ. ἐπί βράχων ἤ ἀλλαχοῦ, 
συμβολίζουν τόν θαυμασμόν τῶν αὐτοχθόνων ὑπαναπτύκτων λαῶν, οἵτινες διά τοῦ 
μεγέθους τῆς εἰκόνος ἀπεδείκνυον τήν πνευματικήν ἀνωτερότητα τῶν ξένων ἐπισκε-
πτῶν των. 

῞Οσον διά τάς στρογγύλας καί λείας πέτρας, αὗται δέν κατειργάσθησαν ὑπό τῶν 
αὐτοχθόνων, ἀλλά ἀπό ξένον καί ἀνεπτυγμένον λαόν, ὅστις ἐγνώριζε πολλά περί τῆς 
τεχνικῆς. 

῾Η Μαρία Ράιχε εἰς τό ἔργον της «Τό μυστικό τῆς ᾿Ερήμου» παραπαίει. ᾿Ενῷ ὁ 
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῎Εριχ Φόν Νταίνικεν δικαιοῦται ὡς ἕν σημεῖον. Λανθάνει ὅμως πιστεύοντας εἰς τούς 
ἀστροναύτας τῶν ἀστέρων! 

Τά τῆς Καβάλας κείμενα, τά ὁποῖα ἐξήτασε μετά προσοχῆς ὁ ῎Εριχ Φόν Νταίνι-
κεν εἰς τήν Σορβόνην, δέν τόν ἱκανοποίησαν καί τόσον, διότι δέν ἠδυνήθη νά ἑρμη-
νεύσῃ τούς συμβολισμούς. ῾Η ἑρμηνεία αὐτῶν διδάσκεται προφορικῶς καί ἐν πλήρει 
μυστικότητι. Ταῦτα ὑπαγορεύθησαν διά τοῦ πνευματισμοῦ ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Βεελ-
ζεβούλ. ῾Η Καβαλιστική ἐπιστήμη χρήζει εἰδικοῦ Κεφαλαίου. 

                                                                                                              Φαράχ 
 

● 
 

17 Αὐγούστου 1973 
 

ΤΟ 3ΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΝΤΑΙΝΙΚΕΝ 
 

Γ. ΠΙΖΑΝΗΣ: Παρακαλῶ τόν Πνευματικόν Κόσμον, ὅπως μοῦ δώσῃ τήν γνώμην 
του ἐπί τοῦ 3ου ἔργου τοῦ ῎Εριχ Φόν Νταίνικεν· «Σπέρμα καί Διάστημα». 

ΦΑΡΑΧ: Εἷς ἐκ τῶν ἐπικριτῶν τοῦ ἐν λόγῳ συγγραφέως εἶναι καί ὁ Γεώργιος Γ., 
ὅστις ἀποτεινόμενος πρός τό κοινόν, προσεπάθει νά δυσφημίσῃ τόν συγγραφέα ὡς ἀ-
νάξιον τῶν ὅσων γράφει. ῾Ο ἐπικριτής οὗτος δέν εἶναι ἄλλο τι, ἀπό ἕν ἁπλοῦν διε-
στραμμένον ἀνθρωπόμορφον κατασκεύασμα τῆς φύσεως, εἷς ἀσυνείδητος λαοπλά-
νος, ἔχων τήν ἰδέαν, ὅτι κατέχει τά πάντα εἰς γνώσεις καί δύναται νά ἐμπαίζῃ τούς 
πάντας καί τά πάντα. Δέν εἶναι μηδέ ἄξιος νά σχολιασθῇ ὡς ἄθεος. 

Εἰς τό προκείμενον. 
῾Ο ἀδελφός ῎Εριχ θά ἔπρεπε νά λάβῃ γνῶσιν περί τοῦ Οὐρανίου μας ἔργου, ἵνα 

φωτισθῇ καί ἀντιληφθῇ τάς ᾿Επουρανίους Δυνάμεις καί τόν σκοπόν τοῦ ἀνθρώπου ἐ-
πί τῆς Γῆς καί τόσα ἄλλα, τά ὁποῖα τελείως ἀγνοεῖ. 

Αἱ Πυραμίδες δέν εἶναι ἔργον τῶν Αἰγυπτίων, ἀλλά τῶν Χαλδαίων, οἵτινες ἐ-
γνώριζον τά μαθηματικά καί τήν τέχνην τῆς οἰκοδομήσεως ἔργων, ἐκ τῶν φυγάδων 
᾿Ατλάντων. Αἱ Πυραμίδες ἦσαν τά μόνα μνημεῖα, τά ὁποῖα ὁπουδήποτε ἐκτίσθησαν 
παρέμειναν ἄθικτα ἐκ τῆς τριβῆς τοῦ χρόνου, διαιωνίζοντας ἐντός τοῦ κρύπτου των 
ἀσυλλήπτους γνώσεις τῆς ἐποχῆς των. 

Διά βραχέων ἐρωτημάτων εὐσταθούντων, δύναται ὁ Πνευματικός Κόσμος νά ἀ-
παντήσῃ εἰς τάς ἀπορίας τοῦ ἀδελφοῦ ῎Εριχ. Καί τοῦτο, διά νά φωτισθῶσι πλεῖστοι 
ἐκ τῶν περιέργων, ἀγνοοῦντες τόσα, ὅσα δέν θά δυνηθοῦν ποτέ νά ἐξηγήσουν, ἐφ’ ὅ-
σον εὑρίσκονται ἐντός τῆς συγχύσεως καί τῆς πλάνης. 

᾿Αναφερόμενος εἰς τό χρυσό ἀνάγλυφο, τό παριστάνον ἀνά 4 δάκτυλα εἰς τάς 
χεῖρας καί τούς πόδας, ἔχω νά εἴπω, ὅτι τοῦτο συμβολίζει τήν αἰώνιον ζωήν τοῦ 
Πνευματικοῦ Κόσμου. ῎Ητοι, ὁ ἀριθμός 4 εἶναι σύμβολον τῆς ᾿Επουρανίου ζωῆς, ὡς 
διευκρινίζω περαιτέρω: 
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᾿Εάν ἐνώσωμεν τό ΑΒ διά πλαγίας 
εὐθείας (/), τό ὁποῖον συμβολίζει τό αἰώ-
νιον, σχηματίζομεν τόν ἀριθμόν 4. 

῞Οσον διά τά ἱπτάμενα ἀντικείμενα 
τά ὁποῖα ἀπεικονίζονται εἰς σχῆμα πτη-
νοῦ καί ἰχθύος, συμβολίζουν, ὅτι ταῦτα ἵπταντο ὡς πτηνά καί διείσδυον ἐντός τοῦ 
βάθους τοῦ ὠκεανοῦ ὡς οἱ ἰχθύες. ῎Αλλωστε εἰς τήν ἐξιστόρησιν τῆς ᾿Ατλαντίδος ἀνα-
φέρεται, ὅτι οἱ κάτοικοί της ἐξερεῦνον ὅλας τάς θαλάσσας ἀποκομίζοντες ὀφέλη ὑ-
πέρ αὐτῶν. 

᾿Εάν, ὡς λέγει ὁ ἀδελφός ῎Εριχ, οἱ ἡττημένοι ἦσαν συνήθως οἱ ἐξωγήινοι, ποῖοι 
τότε ἦσαν οἱ νικηταί; ῾Η ἰδέα αὕτη εἶναι ἐσφαλμένη. ᾿Εάν ὁ ἄνθρωπος ἦτο πολύ κατώ-
τερος εἰς τάς γνώσεις του, πῶς ἦτο δυνατόν νά κατατροπώσῃ τούς ἀνωτέρους του, οἵ-
τινες ἐγνώριζον, ὅσα οἱ ἄνθρωποι μηδέ κατά φαντασίαν ἠδύναντο νά φαντασθοῦν; 

Οἱ ἐξωγήινοι τῶν ἐποχῶν ἐκείνων δέν ἦσαν ἄλλοι ἀπό τούς τόσον προηγμένους 
εἰς τεχνικάς γνώσεις τῆς σημερινῆς σας ἐποχῆς, ῎Ατλαντας. 

῞Οσοι βιάζονται νά μάθουν τά ἄγνωστα εἰς τόν κόσμον σας, λοξοδρομοῦν καί 
λέγουν ἀβασίμους φαντασίας, παραπλανητικάς εἰς τάς θεωρίας των! 

῞Ολαι αἱ θεωρίαι εἶναι ἐσφαλμέναι, παρά τήν ὀρθότητά των. ῾Η θεωρία ἐφαρ-
μοζομένη εἰς τήν πρακτικήν εἶναι ἀναξιόπιστος. ᾿Εκ τῆς πράξεως δημιουργεῖτε θεω-
ρίας σχετικάς, οὐχί ὅμως καί ἀξιώματα. 

Σήμερον ὁ ἐρευνῶν προχωρεῖ ἐντός σκοτεινῆς στοᾶς· ἑπόμενον εἶναι νά μή βλέ-
πῃ ὅ,τι τόν ἐνδιαφέρει. ῎Εχει λοιπόν τήν ἀπόλυτον ἀνάγκην πνευματικοῦ φωτός· τοῦ-
το δέ ἀποκτᾶται μόνον διά τῆς πίστεως πρός τήν ᾿Αρχήν τοῦ Σύμπαντος, ἥτις ἐδημι-
ούργησε τόν ἄνθρωπον. 

᾿Εάν ὁ ἄνθρωπος δέν πεισθῇ ὅτι εἶναι νευρόσπαστον, κινούμενον ἄνωθεν μέ ἐ-
λευθερίαν δράσεως πρός δοκιμασίαν τῆς ὀντότητός του, οὐδέποτε θά δυνηθῇ νά ἀ-
ποκτήσῃ τό ἱλαρόν φῶς, τό ἀπαραίτητον πρός πλήρη φωτισμόν του. 

                                                                                                           Φαράχ 
 

 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: … Διά τάς ἐξερευνήσεις τῆς γῆς, εἴχομεν εἰδικούς μέ ἐλαφρά μη-
χανήματα πτήσεως, τελειότατα εἰς τό εἶδος των. Τό καύσιμόν των ἦτο μία σύνθεσις 
χημική, μέ τήν ὁποίαν ἡ ἀνάπτυξις τῆς πτήσεως ἐγένετο τετραπλασία ἀπό ὅ,τι εἶναι ἡ 
ταχυτέρα σήμερον ἰδική σας. ᾿Αντιλαμβάνεσθε, ὅτι δι’ ἡμᾶς δέν ὑπῆρχον ἀποστάσεις. 
᾿Εξερευνήσαμεν τό σημερινόν σας Μεξικόν. ᾿Εκεῖ ὑπῆρχεν ἄλλος πολιτισμός, ἀλλά 
κατά πολύ κατώτερος ἀπό ἄλλους πολιτισμούς, πού συνηντήσαμεν εἰς ἄλλους τομεῖς 
τοῦ Κόσμου σας. Οὐδείς, ἐξ ὅλων αὐτῶν τῶν φυλῶν ἦτο τόσον προωδευμένος ὅσον οἱ 
῎Ατλαντες. ᾿Εάν εἷς ἐκ τῶν ἱπταμένων μας ἐτύγχανε νά παραμείνῃ εἰς ἐχθρικόν ἔδα-
φος, λόγῳ βλάβης τῆς μηχανῆς αὐτοῦ (σπάνιον συμβάν) ηὐτοκτόνει δι’ ἑνός ὑγροῦ ἀ-
μέσου ἀποτελεσματικότητος, ἀφοῦ πρῶτον ἔκαιεν ἤ κατέστρεφε τό μηχάνημά του. 
Σημειώσατε, καί μή τό λησμονεῖτε, ὅτι ἡ ᾿Ατλαντίς ὑπερέβη εἰς πολιτισμόν ὅλους τούς 
μέχρι τοῦδε ἐμφανισθέντας πολιτισμούς τοῦ πλανήτου σας. 

                           (Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «Ὁ Πολιτισμός τῶν Ἀτλάντων», σελ. 15) 
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Β΄ Ἑνότητα:  
Περί τῶν Ἱπταμένων δίσκων 

 
 

8 Ἰανουαρίου 1967 
 

ΦΑΡΑΧ: Μήν εἶσθε τόσον ἁπλοϊκοί πιστεύοντες ὅτι εἶναι δυνατόν ῾Αγνά Πνεύ-
ματα νά μεταμορφοῦνται εἰς παντοῖα σχήματα καί νά κατέρχονται εἰς τήν Γῆν μέσῳ 
ἱπταμένων δίσκων. Τό Πνεῦμα δέν ἔχει ἀνάγκην ἄλλου μέσου· εἰκονίζεται τοῦτο διά 
πτερύγων, οὐχί διότι ἔχει πτέρυγας, ἀλλά διά νά δώσῃ τήν εἰκόνα τῆς ταχύτητος.  

Αἱ διάφοροι αὗται μορφαί εἶναι ἐφευρέσεις τῶν ἀνθρώπων, οἵτινες ἐργάζονται 
κρυφίως ἵνα ἐκπλήξουν τούς ἀδελφούς των ἐπί κακῷ. Μή λησμονεῖτε, ὅτι οὐδέν τό 
κρυφόν, ὅ οὐ μή φανερόν γενήσεται. Τό εἶπεν ὁ Κύριος. 

Οἱ ἱπτάμενοι δίσκοι δυνατόν νά καταστρέψουν ἐν μικρῷ χρονικῷ διαστήματι 
μέγα μέρος τοῦ κόσμου. Οὐδείς τούς ἀναζητεῖ διότι δέν ἀφήνουν ἴχνη καί δέν προκα-
λοῦν καταστροφάς. ῾Η πρώτη καταστροφή θά δώσῃ ἀφορμήν εἰς τήν ᾿Επιστήμην νά 
ἀσχοληθῆ σοβαρώτερον δι’ αὐτούς. 

Φαινόμενα οὐράνια ὑπάρχουν. ᾿Αλλά ὁ κόσμος συγχέει αὐτά μέ τά τῶν ἱπταμέ-
νων δίσκων. Τά οὐράνια φαινόμενα εἶναι πολλάκις ὑλικά, ἀλλά καθοδηγοῦνται ἀπό 
Πνεύματα ᾿Αρχηγῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου ὅπως καί οἱ ῎Ανεμοι. Διά τοῦτο ἡ ᾿Επι-
στήμη δέν δύναται νά ἐξακριβώσῃ πῶς καί πότε δημιουργοῦνται. 

᾿Αντί νά ἀσχολῆσθε μέ τάς ἀνοησίας τῶν ἀνθρώπων, προτιμότερον εἶναι νά 
σχολιάσετε τόν Λόγον τοῦ Κυρίου καί νά ἀποκτήσετε ἐξ αὐτοῦ γνώσεις ὑπερτέρας. 

                                                                                                        Φαράχ 
 

● 
 

13 Φεβρουαρίου 1969 
 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Μή γίνεσθε εὔπιστοι εἰς τάς διαδόσεις τῶν φαντασμένων ἀπό γη-
ίνους γνώσεις ἀνθρώπων. Οἱ ἱπτάμενοι δίσκοι δέν εἶναι ἀντικείμενα τοῦ Πονηροῦ 
Πνεύματος. Τά Πνεύματα δέν ἔχουν ἀνάγκην τοιούτων μέσων· εἶναι ἐλεύθερα, εἴτε 
εἶναι ἀγαθά εἴτε πονηρά, νά ἐπεμβαίνουν εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων διά τοῦ Λόγου 
καί μόνον, δηλαδή ἐπηρεάζουν τάς ὀντότητας. 

᾿Εάν πράγματι οἱ Δαίμονες ἐχρησιμοποίουν τοιαῦτα μέσα, διατί τότε καί τά ἀ-
γαθά Πνεύματα νά μή τά χρησιμοποιήσουν; Καί ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, θά εἴσασθε 
αὐτόπται μάρτυρες, ὅτι ὑπάρχει μεγίστη διαφορά τῶν μέν ἀπό τά δέ. 

Μήν εἶσθε, λέγω, εὔπιστοι εἰς τάς ἀνοησίας τῶν ἀνθρώπων. Τά ἀντικείμενα 
ταῦτα εἶναι ἀνθρωπίνης ἐπιτεύξεως. Θά εἴπητε, πῶς; ᾿Αφοῦ τό ἀντικείμενον τοῦτο ἔ-
χει χημικήν μῖξιν διάφορον τῆς γνωστῆς σας, ἤτοι ἡ ὕλη του εἶναι ἄγνωστος εἰς τήν ἐ-
πιστήμην. 
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᾿Αποκλείετε ἕν μυστικόν νά παραμείνῃ τοσοῦτον χρόνον ἄγνωστον; Καί ὅμως 
παραμένει. ᾿Εάν σᾶς ἐξήγουν τί εἶναι, θά ἐμένατε ἔκπληκτοι. ᾿Εδῶ ἔγκειται τό μέ-
γα πρόβλημα. Θά σᾶς τό εἴπῃ ἄλλος εἰδικός εἰς αὐτά τά ζητήματα. ᾿Εάν πάλιν ἦ-
σαν κακοποιά στοιχεῖα πρό πολλοῦ θά σᾶς ἔβλαπτον, διότι ἔχουν ὑπεροχήν. Τοῦτο 
καί μόνον δέν σᾶς ἀναγκάζει νά σκεφθῆτε, ὅτι δέν εἶναι ἀποφασισμένα νά σᾶς 
βλάψουν; 

Τά ἀνθρώπινα ὄντα ἅτινα εὑρίσκονται ἐντός αὐτῶν δέν διαφέρουν οὐδόλως ἀπό 
τούς κοινούς ἀνθρώπους τῆς Γῆς σας. ᾿Εσεῖς γνωρίζετε, ὅτι ἄνθρωπος ὡς σεῖς δέν ὑφί-
σταται οὐδαμοῦ εἰς τό Μέγα Σύμπαν τῆς Δημιουργίας. ῎Αρα, διερωτᾶσθε, τί εἶναι; 

Μήν εἶσθε περίεργοι. Θά σᾶς εἴπῃ ὁ Πνευματικός Κόσμος τί εἶναι, διότι θά γίνῃ 
μέγας θόρυβος περί αὐτῶν καί οὐδείς ἐκ τῶν ἀνθρώπων θά εἶναι εἰς θέσιν νά ἀπαν-
τήσῃ, παρά μόνον σεῖς. Διά τοῦτο δέν ἀποκαλύπτομεν τό μυστήριον. 

Εἴπομεν καί ἄλλοτε, θά ἐμφανισθοῦν καί ἄλλα μυστήρια· ὄχι ἱπτάμενοι δί-
σκοι, ἀλλά περίεργα φαινόμενα, διά τά ὁποῖα θά ἀναμένωμεν νά ἀπαντήσῃ ἡ ᾿Επι-
στήμη, ἥτις θά γελοιοποιηθῇ ὅταν σεῖς δώσετε τήν ἀληθή ἀπάντησιν εἰς αὐτήν. ᾿Ι-
δού τί ἑτοιμάζει ὁ Πνευματικός Κόσμος. Διά τῆς ὕλης θά τούς ἐκπλήξετε, ἀφοῦ δέν 
συνετίζονται. 

                                                                                                          Εὐκλείδης 
 

● 
 

20 Φεβρουαρίου 1969 
 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: ῾Ως γνωρίζετε, ἡ εἰδικότης μου εἰς τόν Πνευματικόν Κόσμον εἶναι 

νά μεταδίδω, ἐκεῖ ὅπου ὁ Πνευματικός Κόσμος ὁρίζει, ὀλίγας τινάς προϋπάρξεις. Δι-
ότι ἐγώ κρατῶ εἰς χεῖρας μου τό Βιβλίον τῶν ἀνθρωπίνων Πράξεων. ᾿Επίσης ἐγώ ἐμ-
πνέω πολλάς φοράς εἰκόνας αἱ ὁποῖαι πρόκειται μελλοντικῶς νά λάβουν χώραν εἰς 
τήν γήινον ζωήν. 

῾Ο Πνευματικός Κόσμος μοί ἀνέθεσεν ὅπως σᾶς εἴπω, νά μή δίδετε σημασίαν εἰς 
ὅσα οἱ ἐπιστήμονές σας διαδίδουν διά τούς “ἱπταμένους δίσκους". ῞Ολα ὅσα λέγονται 
εἶναι μῦθοι. ῾Η ἀλήθεια εὑρίσκεται εἰς τήν ἄλλην πλευράν. Πρό πολλοῦ θά ἠδυνάμεθα 
νά σᾶς φωτίσωμεν ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ σημείου. ᾿Αλλ’ ὁ Κύριος τό ἀπηγόρευσεν· καί σᾶς ἐν-
θυμίζομεν, ὅτι πρό ἐτῶν μεταδώσαμε κείμενα τά ὁποῖα ἔλεγον ὅτι θά παρουσιασθοῦν 
πολλά φαινόμενα, τά ὁποῖα δέν θά δυνηθῇ ἡ ᾿Επιστήμη νά ἐξηγήσῃ. ᾿Επειδή οἱ ἐπιστή-
μονες εἶναι ἄνθρωποι μέ ὀλίγα τινά προσόντα καί ἔχουν ἀνεπτυγμένην τήν κακήν φύ-
σιν τοῦ ἐγωισμοῦ, διά τοῦτο ὁ Πνευματικός Κόσμος θά τούς γελοιοποιήσῃ! 

᾿Αφήσατέ τους νά λέγουν ὅ,τι ἡ ἐξημμένη φαντασία των συλλαμβάνει. Θά ἔλθῃ 
ἡ στιγμή κατά τήν ὁποίαν σεῖς θά μεταδίδετε τάς ὀρθάς λύσεις τῶν ἀποριῶν των. Δέν 
εἶναι μόνον οἱ «ἱπτάμενοι δίσκοι», εἶναι καί ἄλλα φαινόμενα, τά ὁποῖα συγχέουν μετ’ 
αὐτῶν, ὥστε τό πνεῦμα των νά ἀπατᾶται καί νά μή γνωρίζῃ τό τί λέγει. 

Κρατοῦμεν τήν ὑπόσχεσίν μας· καί ἤρχισαν ἤδη οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος νά 
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συσκοτίζωνται. ᾿Επαναλαμβάνω, ὅτι εἰς τό Σύμπαν δέν ὑφίσταται ὄν ἴδιον τοῦ ἀν-
θρώπου· πλήν τῶν Πνευμάτων τά ὁποῖα ὅταν κατέρχωνται εἰς τήν Γῆν δανείζονται τό 
«ἀστρικόν των σῶμα» διά νά ἔχουν μορφήν καί ἀναγνωρισθοῦν ἀπό τούς οἰκείους 
των ἤ φίλους. 

Οἱ ἱπτάμενοι δίσκοι εἶναι ἀνθρώπινοι. Ποῖοι ὅμως εἶναι; ᾿Εστέ ὑπομονητικοί 
καί θά σᾶς εἴπͺῃ ὁ εἰδικός ἐπ’ αὐτῶν τῶν ζητημάτων, τί ζητοῦν ἀπό τόν ἄνθρωπον τῆς 
ματαιοδοξίας. Θά ἀκούσετε πολλά περί αὐτῶν· ὅτι ἐξῆλθον τοῦ δίσκου καί συνωμί-
λησαν μετά τῶν χωρικῶν. Θά διερωτηθῆτε, εἰς ποίαν γλῶσσαν; Εἰς τήν γλῶσσαν τοῦ 
Κράτους ὅπου κατῆλθον. ῎Αλλοι πάλιν θά σᾶς εἴπουν, ὅτι διά τῆς διαισθήσεως ἀντι-
λαμβάνοντο τό τί ἔλεγον. Μή δίδετε πίστιν, διότι κατ’ αὐτόν τόν τρόπον ὁμιλοῦν μό-
νον τά Πνεύματα· καί ταῦτα δέν ἔχουν ἀνάγκην τῶν ἱπταμένων δίσκων διά νά σᾶς 
ἐκπλήξουν. 

                                                                                                           Εὐκλείδης 
 

● 
 

15 Ἰανουαρίου 1970 
 
ΕΔΙΣΩΝ: Φίλοι μου, εἶμαι πολύ ἀνήσυχος διά τήν μεγάλην μου πατρίδα. ῎Ηρχι-

σαν καλῶς καί βαίνουν κακῶς. ᾿Εκεῖνο, τό ὁποῖον μέ βασανίζει, εἶναι πῶς οἱ συμπα-
τριῶται μου θά ἀντιταχθοῦν ἐναντίον τῶν ἱπταμένων δίσκων. Εἶναι ἐπίγειοι καί ὄχι 
οὐράνιοι. Τό μῖγμα των εἶναι πολύ διάφορον, ἀπό ὅσα ἐγνώρισεν ὁ κόσμος σας· ἡ 
σύνθεσις τῆς καύσεως εἶναι ἄγνωστος εἰς τήν ἐπιστήμην. 

Αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἔχουν εἰς χεῖρας των τούς ἱπταμένους δίσκους ἤ «ποῦρα», ὡς τά 
ὀνομάζετε, κατοπτεύουν τά πάντα. ᾿Ηδυνήθησαν διά τοῦ ἀντιήχου νά ἐξουδετερώ-
σουν τόν ἦχον, καί ἡ ἀντίθεσις αὕτη ἐξουδετερώνει τά ραντάρ. ῾Η ταχύτης των εἶναι 
τοσαύτη, ὥστε ἐντός δύο λεπτῶν νά ἔχουν κατορθώσῃ νά κάνουν τόν γύρον τῆς Γῆς. 
Δύνανται νά ἀναπτύξουν καί περισσοτέραν ταχύτητα, ἀλλά θά προσκρούσουν ἀλλα-
χοῦ. ᾿Αποφεύγω νά σᾶς εἴπω ποῖοι εἶναι, διά νά μή φέρω σύγχυσιν. 

Οὐδείς ἐνεργεῖ μέ σκοπόν κακόν· μᾶλλον οἱ ἄνθρωποι, ἤτοι οἱ πολῖται τοῦ κό-
σμου σας ἐνεργοῦν κακῶς κατ’ αὐτῶν. ᾿Εάν οὗτοι θελήσουν, θά σᾶς καταβάλουν χω-
ρίς δισταγμόν. Εἶναι μία κρυφή ὁμάς διανοιῶν καί ἔχουν εἰς τήν κατοχήν των εἰδι-
κευμένους καί ἀφωσιωμένους συνεργάτας. ᾿Επ’ αὐτῶν, εἴπομεν καί ἄλλοτε, θά σᾶς ὁ-
μιλήσῃ εἰδικόν Πνεῦμα, ἀλλά δέν ἔφθασεν ἡ κατάλληλος στιγμή. Γνωρίζω, ὅτι θά ἠ-
θέλατε νά ὑποβάλλετε πολλάς ἐρωτήσεις λογικάς, ἀλλά ἐγώ δέν εἶμαι ὁ κατάλληλος 
νά ἀπαντήσω· ὑπάρχουν ἀπαγορεύσεις. 

᾿Αδελφέ (εἰς τόν Εὐθύμιον), ἡ κρυφή αὕτη ἐπιστήμη ἐξουδετερώνει τά πάντα. 
Εἶναι εἰς θέσιν εἷς ἱπτάμενος δίσκος διά τοῦ φωτός του νά ἀδρανήσῃ ὅλας τάς μηχα-
νικάς συσκευάς, νά καθηλώσῃ τούς ἀνθρώπους καί νά μή δύνανται οὗτοι νά κινη-
θοῦν, νά διακόψῃ τήν ἠλεκτρικήν φώτισιν τῶν πόλεων, νά ἕλξῃ τό ἀεριωθούμενον εἰς 
τό κύτος του. ῎Εχει μαγνητικήν ἰσχύν ἕλξεως κατά ὡρισμένων ἀντικειμένων.  Δέν θά 
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ἐπεκταθῶ. Μέ ὀλίγην σκέψιν καί λογικήν ἔρευναν θά ἀντιληφθῆτε ποῖοι εἶναι. Θέλω 
νά εἴπω ποῖοι δύνανται νά εἶναι. 

 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: ... Αἱ δυνάμεις αὗται ἀνήκουν εἰς ῎Εθνος; 
 

— ᾿Ανήκουν. Σᾶς ἤνοιξα τούς ὀφθαλμούς· τά περαιτέρω θά σᾶς τά εἴπουν ἄλλοι 
ἐκ τῶν ἀδελφῶν. 

                                                                                                                      ῎Εδισων 
 

● 
 

19 Ἰουλίου 1973 
 

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ: ᾿Επί δέκα ὁλόκληρα ἔτη ὁ Πνευματικός Κόσμος ἀπέφυγε νά σᾶς 
διευκρινήσῃ σημεῖον τι, τό ὁποῖον ἐνδιέφερε ὁλόκληρον τόν κόσμον ἀπό ἀπόψεως 
περιεργείας καί μόνον. 

Καί τί δέν ἐλέχθησαν ἀπό τούς ἐπιστήμονας, ἀπό τούς διανοουμένους, ἀπό τούς 
στρατιωτικούς καί ἀπό ἄλλας πολλάς δυνάμεις τοῦ πνεύματος, ὡς καί τῆς ἰσχύος! 
Οὐδείς ὅμως εὗρε τήν ἀλήθειαν καί οὔτε αὕτη θά δοθῇ εἰς οὐδένα, ἐάν δέν ὁμιλήσῃ ὁ 
Πνευματικός Κόσμος ἐπί τοῦ σημείου τούτου καί δέν σᾶς ἀναπτύξῃ, ποῖος ὁ σκοπός 
νά μάθετε ἐπί τέλους τήν ἀλήθειαν! 

Ποῖος ὅμως ἐκ τῶν Οὐρανίων Διδασκάλων θά ἔλθῃ νά σᾶς φωτίσῃ ἐπί αὐτοῦ 
τοῦ σημείου; ῎Οχι, βεβαίως, ἐγώ, διότι ὑπῆρξα φιλόσοφος τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς καί 
δέν ἠσχολήθην μέ πειράματα καί ἄλλας τοιαύτας ἐνεργείας. Θά ἔλθῃ ὅμως, κατά τήν 
νέαν περίοδον τῆς ἐνάρξεως τῶν ᾿Επικοινωνιῶν, εἷς παλαιός ἀδελφός, νά σᾶς φωτίσῃ 
ἐπί τῶν ῾Ιπταμένων Δίσκων. 

Εἶναι, ἆρα γε, ἀλήθεια πάντα ταῦτα ἤ εἶναι ψεύδη; Οὔτε τό ἕν οὔτε τό ἄλλο! 
῾Υπάρχουν τά κινούμενα ταῦτα σώματα εἰς τούς Οὐρανούς; 
῾Υπάρχουν! ῎Οχι ὅμως εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε νά νομίζουν ὅλοι ὅτι ἐπίκειται 

ἐπίθεσις ὀντοτήτων ἐξωγηίνων, ἵνα κατακτήσουν τήν Γῆν! 
᾿Εάν τά ἐξωγήινα ὄντα ὑποθέσωμεν ὅτι ὑπάρχουν καί εἶναι κατά πολύ ἀνώτερα 

ἀπό τούς γηίνους, τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ πρόοδός των εἶναι ἀφάνταστος. Καί πράγμα-
τι εἶναι κατά πολύ ἀνώτερα εἰς τήν διάνοιαν. Διατί νά κατακτήσουν τήν Γῆν, ἐφ’ ὅ-
σον ἡ ἰδική των εἶναι κατά πολύ ἀνωτέρα τῆς ἰδικῆς σας; Ποῖος ὁ λόγος νά ἐξοντώ-
σουν τήν ἀνθρωπότητα, ὅταν τά ὄντα αὐτά ὑπερβαίνουν εἰς πνεῦμα τό ἰδικόν σας; 

Σεῖς εἶσθε ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πρῶτοι θά ἐπετίθεσθο ἐναντίον αὐτῶν! Καί ἡ ἐπί-
θεσις μιᾶς γαλῆς ἐναντίον λέοντος, γνωρίζετε ποῦ καταλήγει. 

Παρά τήν πνευματικήν σας πρόοδον, στερεῖσθε κρίσεως καί λογικότητος. Εἶσθε 
ἕρμαια τῆς φαντασίας ἑνός μύθου, πού δέν χαλκεύει τήν ἀλήθειαν, ἀλλά τό ψεῦδος. 

᾿Αναμείνατε, λοιπόν, τόν κατάλληλον Διδάσκαλον, νά σᾶς διδάξῃ περί τῶν ἱπτα-
μένων δίσκων. 

                                                                                                                 ᾿Αναξαγόρας 
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11 Ὀκτωβρίου 1973 
 

ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ: Δέν γνωρίζω, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, διατί ὁ Πνευματικός Κό-
σμος ἐξέλεξεν ἐμέ, ὅπως σᾶς δώσω ἑρμηνείαν τινά ἐπί τῶν ἱπταμένων δίσκων. Τί 
σχέσιν ἔχω ἐγώ μέ τούς ἱπταμένους, ἐντός τῶν δίσκων, ἀνθρώπους; Διότι ἄνθρωποι 
εὑρίσκονται ἐντός αὐτῶν καί οὐχί ἐξωγήινα ὄντα. 

Οὐδέποτε ἐκ τοῦ ἡλιακοῦ σας συστήματος ἦλθον ἄλλα ὄντα εἰς τήν Γῆν. Σεῖς 
ὅμως ζητεῖτε νά μάθετε, ποῖοι εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι κατέχουν τούς δίσκους τούτους. 
᾿Επιτρέπεται, ὅμως, νά σᾶς ὀνομάσω ποῖοι εἶναι οὗτοι, οἱ ὁποῖοι προετοιμάζονται 
νά κατακτήσουν ὁλόκληρον τόν Πλανήτην σας; Εἶναι καλλίτερον νά μή ἀναφέρω ὀ-
νόματα, ἀλλά νά σᾶς διαβεβαιώσω, ὅτι οἱ δίσκοι εἶναι ἐπινόησις τῶν ἀνθρώπων τῆς 
Γῆς σας. 

Σέ παλαιοτέρους χρόνους, προχριστιανικούς καί ἀκόμη βαθύτερον, ἐάν ἐγκύψῃ 
κανείς εἰς τήν προϊστορίαν, ὑπῆρχον καί τότε τοιούτου εἴδους φαινόμενα, τά ὁποῖα 
δέν ἦσαν ἄλλα, ἀπό αὐτούς τῶν ᾿Ατλάντων. Καί ἀντί οἱ ἄνθρωποι τῆς προωδευμένης 
σήμερον ἐποχῆς σας νά εἴπουν· «Μήπως ὑπῆρξαν πολιτισμοί εἰς τήν Γῆν μας, ἀνώτε-
ροι τοῦ ἰδικοῦ μας, καί ἐξ αὐτῶν ὁ τότε κόσμος ἐτρομοκρατήθη καί τούς ἐξέλαβεν ὡς 
θεούς;», ἀντιθέτως, ἀντί νά κάμουν αὐτήν τήν σκέψιν, οἱ σημερινοί σας πάνσοφοι, 
πού συνήθως μωραίνονται, ἤρχισαν νά μεταδίδουν ὅτι ἐξ ἄλλων ἀστέρων ἦλθον καί 
ἐκατοίκησαν τήν Γῆν! 

῎Ας τό ἀποδείξουν! Θέλω ἀποδείξεις, διά νά τούς ἀποδείξω τήν μωρίαν των! 
Σεῖς, ὡς φαίνεται, δέν ἔχετε τήν δυνατότητα νά σκέπτεσθε ὡς ὀρθολογικά ὄντα. 

Εἰδ’ ἄλλως θά ἐλέγατε· «᾿Εάν πράγματι ὑπῆρχον εἰς τούς ἄλλους ἀστέρας ἄνθρωποι 
περισσότερον ἐξελιγμένοι ἀπό ἡμᾶς, πρό πολλοῦ θά ἤρχοντο εἰς ἐπικοινωνίαν μετά 
τῆς Γῆς», ὅπως ἔπραξαν τοῦτο οἱ ῎Ατλαντες μετ’ ἄλλων λαῶν, πολύ κατωτέρων εἰς 
τήν μηχανικήν των πρόοδον. 

῾Ο ἄνθρωπος, ὡς ἔχετε γνωρίσει ἀπό τόν Πνευματικόν Κόσμον, εἶναι μοναδικός 
εἰς τήν Γῆν σας. Εἰς τούς ἄλλους ἀστέρας, ἔξω τοῦ ἡλιακοῦ σας συστήματος, ὑπάρχουν 
ὄντα ὅλως διάφορα ἀπό τόν ἄνθρωπον, πού δέν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μετ’ αὐτοῦ. 

᾿Εάν ὅμως ὑποθέσωμεν, ὅτι οἱ ἀστέρες οὗτοι ἐκατοικοῦντο ἀπό ἀνθρώπους καί 
ἦσαν κατά τήν διάνοιάν των περισσότερον ἐξελιγμένοι ἀπό τούς γηίνους, διατί διά 
τῶν ἱπταμένων δίσκων (ἐάν εἶχον τοιούτους) θά διέσχιζον μίαν ἀπόστασιν 10, 20, 30 
ἐτῶν ἡλιακοῦ φωτός, διά νά ἔλθουν νά σᾶς ἐπισκεφθοῦν; Διά νά κερδίσουν τί, ἐφ’ ὅ-
σον ὑπάρχουν πλησιέστεροι πρός αὐτούς ἄλλοι ἀστέρες, πολύ ἀνώτεροι τῆς Γῆς σας; 
῎Αρα, κάτι ἄλλο συμβαίνει. 

῾Η φαντασία τῶν ἀνθρώπων ἐξετροχιάσθη καί μερικοί διέδωσαν ὅτι ὑπάρχουν 
τοιοῦτοι δίσκοι, προερχόμενοι ἄγνωστον πόθεν! ᾿Αμέσως, πολλοί πού ἠρέσκοντο εἰς 
τό νά ἐμπαίζουν τήν ἀνθρωπότητα, ἐδημιούργησαν μικρούς τοιούτους δίσκους, διά 
νά ἐξαπατήσουν τήν ἀνθρωπότητα. 

Τώρα, ὑπάρχει καί μία σύγχυσις μεταξύ τοιούτων δίσκων καί φαινομένων τοῦ 
Οὐρανοῦ. 

Πλήν ὅμως αὐτῶν, ὑπάρχουν καί πραγματικοί δίσκοι, οἱ ὁποῖοι κινοῦνται μέ 
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τρείς διαφορετικάς δυνάμεις. ᾿Ανθρώπινη ἐφεύρεσις, πού κατασκοπεύουν, ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον, τά κράτη τά ὁποῖα τούς ἐνδιαφέρουν περισσότερον. 

᾿Εφ’ ὅσον, λοιπόν, ἡ προέλευσις τῶν δίσκων αὐτῶν, πού ἄλλοτε κινοῦνται μέ ἀ-
κτῖνας καί ἄλλοτε μέ ἰδικήν των ἐνέργειαν, εἶναι ἀνθρωπίνη, εἰς ἐσᾶς ἔγκειται νά 
τούς παρακολουθήσετε καί νά πεισθῆτε περί τῶν ὅσων ἀναφέρω. 

Εἰς μερικούς δίσκους ἐξ αὐτῶν ὑπάρχουν ρομπότ. Εἰς ἄλλους μετεμφιεσμένοι 
ἄνδρες ἤ καί γυναῖκες, οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν τήν ῾Ισπανικήν, ἄλλοι πάλιν μόνον τήν ῎Αγ-
γλικήν, ἄλλοι τήν Γερμανικήν. ῎Αλλοτε εἶναι ὑψηλοί καί ἄλλοτε κοντοί! Πάντα δέ 
ταῦτα, διά νά σᾶς καταπλήξουν! 

Εἰς τήν Ρωσίαν εὗρον συντρίμματα ἑνός δίσκου, ἐντός τοῦ ὁποίου εὑρίσκετο ἕν 
παράξενον ὄν. ῏Ητο ἕν δυστυχές ζῶον, τό ὁποῖον εἰσέκλεισαν ἐντός τοῦ μηχανήματος 
τούτου, πρός δοκιμήν, ἀφοῦ πρῶτον τό ζῶον ὑπεβλήθη εἰς μαρτύριον ἐνέσεων, ὥστε 
ὡς παραμορφωμένον καί ἄγνωστον εἰς τήν Ζωολογίαν, νά τό ἐκλάβετε ὡς ὄν προερ-
χόμενον ἐξ ἀστέρος τινός! 

᾿Εστέ περισσότερον παρά ποτέ βέβαιοι, ὅτι οἱ ἱπτάμενοι δίσκοι ἀνήκουν εἰς 
τούς γηίνους, διά νά διαδραματίσουν ἀργότερον τόν ρόλον των. Μή πιστεύετε εἰς τά 
ὅσα λέγονται καί παρουσιάζονται εἰς τούς ὀφθαλμούς σας. Περισσοτέρας πληροφο-
ρίας ἄς σᾶς δώσῃ ἄλλος τις ἐκ τῶν ᾿Αρχηγῶν. 

                                                                                                               ᾿Εμπεδοκλῆς 
 

● 
 

13 Νοεμβρίου 1976 
 

ΑΝΡΥ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ: ᾿Αγαπητοί μου, σήμερον δέν θά ὁμιλήσω ἐπί τοῦ Τομέως 
μου, ἀλλά ἐπί ἄλλου συναφοῦς Τομέως, ἔστω καί ἄν παρουσιάζῃ εἰς τά ὄμματά σας 
μεγίστην διαφοράν. 

῾Ως γνωρίζετε αἱ ἀποστάσεις, διά μέσου τοῦ χρόνου, συντομεύονται. Καί σᾶς εἶ-
ναι εὐκολώτερον σήμερον, ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν ῎Ηπειρον νά ὑπάγετε εἰς τάς ἄλλας 
᾿Ηπείρους μέ τόσην ταχύτητα, τήν ὁποίαν οὐδέποτε θά ἐφαντάζεσθε πρό 150 ἐτῶν. 
Πολλάκις λοιπόν ἐτονίσαμεν, ὅτι οἱ Πλανῆται, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τεραστίας ἀποστάσεις 
μεταξύ των, δέν ἐκατοικοῦντο ἀπό ἀνθρώπους, ὡς εἶναι τῆς Γῆς σας. Καί ὅμως, πολ-
λοί ἐπιστήμονες διετείνοντο, ὅτι κάτι θά εὕρουν εἰς τήν Σελήνην καί πρό παντός εἰς 
τόν ῎Αρην. Διότι ἐκκίνησαν μέ λανθασμένην φαντασίαν. 

Προτοῦ, λοιπόν, γίνουν αἱ σχετικαί ἔρευναι διά τῶν μέσων πού κατέχει ἡ ᾿Επι-
στήμη σήμερον, ῾Ημεῖς ἐγκαίρως προειδοποιήσαμεν, ὅτι ὄχι μόνον εἰς τούς Πλανή-
τας, ἀλλά καί εἰς ἄλλους μεμακρυσμένους ἀστέρας δέν ὑπάρχει ἀνθρώπινος ζωή! ῾Υ-
πάρχουν ὄντα ἀφανῆ καί πολύ διάφορα ἀπό τόν ἄνθρωπον. Οὐδείς ἐπίστευσεν! Καί 
μάλιστα εἶχον ἀμφιβολίας, ἐάν ὁ Οὐρανός ἔλεγε τήν ἀλήθειαν ἤ τό ψεῦδος! 

Μή, λοιπόν, βαυκαλίζεσθε, ὅτι ἐκ τῶν Πλανητῶν εἰσέρχονται εἰς τήν γήινον ἀ-
τμόσφαιραν ἱπτάμενοι δίσκοι! ῞Ολους τούς μύθους οἱ ὁποῖοι ἐγράφησαν ἐπ’ αὐτοῦ 
τοῦ σημείου, διαγράψατέ τους. Διότι ῾Ημεῖς εἴχομεν ἐγκαίρως ἀπαντήσει ἐπ’ αὐτῶν. 
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Εἶπον, ὅτι ὑπάρχουν ἄλλου εἴδους ὄντα, ἄυλα. Τότε καί οἱ ἱπτάμενοι δίσκοι, ἐάν 
προήρχοντο ἀπό τούς Πλανήτας, θά ἔπρεπε νά εἶναι ἄυλοι. Διά νά τούς ἀνακαλύπτει 
ὁ ὀφθαλμός σημαίνει, ὅτι εἶναι ὑλικά κατασκευάσματα, μέ ἄλλας συνθέσεις, τάς ὁ-
ποίας δέν γνωρίζουν οἱ συνήθεις ἐπιστήμονες. 

Λέτε νά προέρχωνται ἀπό πολύ μεμακρυσμένους ἀστέρας; Τοῦτο εἶναι ἀδύνα-
τον. Διότι ὄντα ἀνωτάτης πνευματικῆς στάθμης, δέν θά εἶχον ἀνάγκην τῆς Γῆς σας, 
ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν ἄλλοι ἀστέρες πολύ ἀνώτεροι ἀκόμα καί τῆς Γῆς σας. 

῾Ωμίλησαν περί τοῦ ῎Αρεως καί ὡς δεικνύουν αἱ λήψεις τῶν φωτογραφιῶν, οὗτος 
εἶναι μᾶλλον βραχώδης καί ἔχει ἔλλειψιν πρασίνου. Αὐτά σᾶς ἔχουν δείξει! ῾Ο ῎Αρης, 
ἀγαπητοί μου, ἔχει πράσινον, ὡς καί δένδρα, διάφορα ἀπό αὐτά τῶν ἰδικῶν σας. Καί 
διά νά ὑπάρχουν αὐτά, σημαίνει ὅτι ὑπάρχει καί ὕδωρ. ᾿Εξητάσθη ἀπό τούς ἐπιστήμο-
νάς σας μία περιοχή μικροτάτη καί ἐξ αὐτῆς δέν δύνασθε νά βγάλετε συμπεράσματα. 

Εἰς τόν ῎Αρην ὑπάρχουν μέταλλα σπάνια, τά ὁποῖα στερεῖται ἡ Γῆ καί εἶναι εἰς 
ἀνθεκτικότητα πολύ μεγαλυτέραν ἀπό τά πλέον σκληρά μέταλλα τῆς Γῆς σας. ῾Υπάρ-
χει ὀρυκτός πλοῦτος ἀνέπαφος, ἀλλ’ ἀκόμη εἶσθε μικροί διά νά ἀντιληφθῆτε τί ἠμπο-
ρούσατε νά εὕρετε ἐντός τῆς ἰδικῆς σας γῆς. Αὐτό εἶναι ἴδιον τοῦ ἀνθρώπου. Νά μή 
ἀσχολῆται μέ τήν καλλιέργειαν τοῦ ἐσωτερικοῦ του πλούτου καί νά θέλῃ νά ἐκμεταλ-
λευθῇ τόν ξένον πλοῦτον, πού δέν τοῦ ἀνήκει! 

᾿Αναφερόμενος εἰς τούς μεγάλους νόας τῆς ᾿Επιστήμης, οἱ ὁποῖοι σᾶς ὁμιλοῦν ἐ-
πί θεμάτων, τά ὁποῖα κατέχουν καθήμενοι εἰς τήν στρογγύλην τράπεζαν, ἀπορῶ πῶς 
τούς λαμβάνετε ὑπ’ ὄψιν σας. Διότι δέν ξεύρουν τό τί λέγουν! Διά μερικῶν ὁρολογι-
ῶν, πού ὁ πολύς κόσμος δέν γνωρίζει, θαμβώνουν μέ τά ἀκατανόητα, τά ὁποῖα λέ-
γουν, τούς ἀκροατάς των. Καί ἀντί νά κάνουν καλό εἰς τήν κοινωνίαν, τήν συσκοτί-
ζουν περισσότερον. Καί αὐτό γίνεται ποῦ; Εἰς τήν χώραν, ἡ ὁποία ἔδωσεν εἰς ὁλόκλη-
ρον τόν Κόσμον, τό πρῶτον φῶς τῆς Γνώσεως, διά μέσου τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ ἐ-
λευθέρου λόγου. 

῎Εχω ἐκφύγει ἐξ αὐτῶν, πού ἤθελον νά εἴπω, δηλαδή τῶν ἱπταμένων δίσκων. 
Εἶναι κατασκευάσματα τῆς Γῆς σας καί ὄχι ἐξωκοσμικά. Πῶς λειτουργοῦν ἀθορύβως 
καί μέ τόσην ταχύτητα καί πῶς ἀντικρούουν κάθε ξένο σῶμα, πού θά ἤρχετο εἰς σύγ-
κρουσιν μετά τοῦ ἱπταμένου δίσκου, εἶναι ὑπόθεσις τήν ὁποίαν θά σᾶς ἐξηγήσῃ ὁ κα-
τάλληλος ᾿Αρχηγός αὐτοῦ τοῦ Τομέως. ῎Ισως ὁ ᾿Αρχιμήδης. Αὐτή εἶναι ἡ εἰσαγωγή 
τοῦ θέματος «ἱπτάμενοι δίσκοι». 

                                                                                                       ᾿Ανρύ Πουανκαρέ 
 

● 
 

12 Ἰουνίου 1977 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΣ: ᾿Αγαπητέ μας ᾿Αρχιμήδη, δέν θέλω νά μάθω ποῖοι εἶναι αὐτοί 

πού ἔχουν τούς ἱπταμένους δίσκους, ἀλλά ἐάν ἐπιτρέπεται εἰπέτε μου ὀλίγα ἐπί τῆς 
ἐφευρέσεως αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ. 
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ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ᾿Αγαπητέ μου, πράγματι, δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά σᾶς ἐνημερώ-
σωμεν εἰς ποίας χεῖρας ἀνήκουν. Οἱ ἱπτάμενοι δίσκοι, ποτέ δέν κατεδίωξαν ἀνθρώ-
πους. ᾿Εάν τοῦτο ἔχῃ γίνει, εἰς περιπτώσεις ἀρκετάς, ἦτο διά νά μή γνωρίσῃ κανείς 
αὐτό ἀκριβῶς πού ζητεῖς νά μάθῃς. 

Τό ἐπίτευγμα τοῦτο δέν ἔχει μόνον τό σχῆμα κύκλου, ἀλλά καί τό σχῆμα πού-
ρου. ῾Ο μηχανισμός των εἶναι ὁ αὐτός, ἀλλά διαφέρει εἴς τινα σημεῖα. ῾Υπάρχουν με-
γάλοι ἱπτάμενοι δίσκοι ἐντός τῶν ὁποίων ἐμπεριέχονται δύο ἤ τρεῖς μικροί, πού συμ-
περιλαμβάνουν δύο, τό πολύ τρία ἄτομα, πρός ἀνίχνευσιν τοῦ περιβάλλοντος. Τά 
σχήματα πούρου δύνανται νά συμπεριλάβουν δίσκους μέ περισσότερα ἄτομα, μέχρι 
πέντε ἤ περισσοτέρων. 

Τό μηχανικόν των συγκρότημα εἶναι περίπλοκον. ῾Απλούστατον ὅμως διά τόν ὁ-
δηγόν. Διανύουν ἀποστάσεις τεραστίας ἐντός 1 ἤ 2 λεπτῶν, ὡς καί νά ἀνιχνεύσουν ἀ-
στέρας μεμακρυσμένους ἐντός ὀλίγων ὡρῶν. Διά τοῦτο δέν πρέπει νά γίνουν γνωστοί 
εἰς τό ἀνθρώπινον γένος. 

῾Υπάρχουν ἀστέρες μικροί μέν, ἀλλά τό ἔδαφός των εἶναι εὔφορον. Δέν κατοι-
κοῦνται ἀπό ἄτομα ὡς τό ἀνθρώπινον γένος· δύνανται ὅμως νά προσαρμοσθοῦν πρός 
τάς κλιματολογικάς συνθήκας τοῦ ἐδάφους. 

Κινοῦνται διά μέσου ἠλεκτρικῶν ἀκτίνων τοιαύτης ἐντάσεως, ὥστε νά μή δύνα-
ται ὁ ἄνθρωπος νά ὑπολογίσῃ τήν ἐνέργειαν αὐτήν κατά βάθος. ῾Ο μηχανισμός οὗτος 
ἔχει τό προσόν νά λαμβάνῃ ἐκ τοῦ αἰθέρος κοσμικάς ἐνεργείας, ὥστε νά διπλασιάζῃ 
τήν ταχύτητά του καί αὐτομάτως διά τοῦ ἀντιήχου νά μή ἀντιλαμβάνεσθε τήν παρου-
σίαν του. Δύναται δι’ εἰδικῶν ἀκτίνων του νά ἀχρηστεύσῃ πᾶν ἄλλο σῶμα γηίνης 
προελεύσεως εἰς τόν Οὐρανόν, δηλαδή νά τό ἀποσυνθέσῃ. 

᾿Επίσης ἔχει τήν δυνατότητα νά παραμένῃ μετέωρος καί διά τῶν ἀκτίνων του 
ΒΓ νά σταματήσῃ πᾶσαν ἠλεκτρικήν ἐνέργειαν πόλεως ἤ καί περιφερειῶν αὐτῆς. 
Τοῦτο ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἔντασιν πού δίδει ὁ ὁδηγός εἰς τήν ἐνέργειαν αὐτήν. ῎Εχει 
ἀκόμη καί μίαν ἄλλην ἐνέργειαν, ἡ ὁποία σταματᾶ τήν σκέψιν τῶν ἀνθρώπων πού 
τυχαίως θά εὑρίσκοντο ἐκεῖ πλησίον ὅπου θά ἠδύνατο νά σταθμεύσῃ ὁ ἱπτάμενος δί-
σκος· εἶναι ἕν εἶδος ἠλεκτρικοῦ ὑπνωτισμοῦ καί ὅταν ἀπομακρυνθῇ νά συνέρχωνται 
οἱ ἀπολέσαντες τήν μνήμην των καί νά τούς φαίνεται ὅτι εἶδον ὅραμα. 

Τά σκάφη αὐτά, πού ὀνομάζετε ἱπταμένους δίσκους, ἔχουν πολλά εἴδη ἀκτινο-
βολιῶν, ὡς εἶναι τό πράσινον φῶς, τό κίτρινον, τό λευκόν, τό βιολεττί, τό ἐρυθρόν καί 
ἄλλων πολλῶν. 

᾿Από τήν Γῆν δύνανται νά φθάσουν εἰς τήν Σελήνην ἐντός πολύ μικροῦ διαστή-
ματος. Παρ’ ὅτι ἡ Σελήνη ἀποπέμπει ἰδικά της μαγνητικά ρεύματα, τά ὁποῖα παρεμ-
ποδίζουν κάπως τήν πτῆσιν των, ἐν τούτοις τά ἐμπόδια ταῦτα εἶναι μηδαμινά εἰς τήν 
τεραστίαν ταχύτητά των. 

Σεῖς ἀπεδίδατε τούς ἱπταμένους δίσκους εἰς ἐξωγήινα πλάσματα· τοῦτο ἦτο 
σφάλμα τῆς φαντασίας σας. 

Μερικοί ἐκ τῶν ἀνθρώπων πού εὑρίσκονται εἰς ἄμεσον ἐπαφήν μετά τῶν ἱπτα-
μένων, ἠδυνήθησαν νά ταξιδεύσουν εἰς τό ἐξωκοσμικόν διάστημα. Οἱ ἐπιστήμονες 
οὗτοι δέν ἔχουν ἀνάγκην τῶν γηίνων νόμων· γνωρίζουν τί πράττουν καί ποῖον εἶναι 
τό χρέος των ἔναντι τῆς Δημιουργίας. 
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῾Υπάρχουν καί οὐράνια φαινόμενα, τά ὁποῖα τά συγχέετε μέ τά ἱπτάμενα 
τοιαῦτα, διότι δι’ ἐσᾶς εἶναι φαινόμενα. 

Θά ἠμποροῦσα νά δώσω πολλάς ἀκόμη ἐξηγήσεις, ἀλλά καλλίτερον εἶναι ἡ ἐνη-
μέρωσίς σας νά μείνῃ ὥς ἐδῶ. 

                                                                                                  ᾿Αρχιμήδης 
 

 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: …  Εἰς τό ἔδαφος τῆς ᾿Ατλαντίδος ὑπῆρχεν μέταλλον κατά πολύ 
ἀνθεκτικόν ἀπό τόν χάλυβα εἰς μεγάλας ποσότητας καί ἄγνωστον εἰς τήν σημερινήν 
σας ἐποχήν. Τοιαύτης ἀντοχῆς μέταλλον εὑρίσκεται καί εἰς τόν πλανήτην ῎Αρην. ῾Η 
γῆ, λοιπόν, τῶν καταποντισθεισῶν περιοχῶν τῆς ᾿Ατλαντίδος, μή λησμόνει, ὅτι περιέ-
κλειεν στρώματα μέ ἠλεκτρομαγνητικήν ἐνέργειαν, ὥστε ταῦτα μέ τήν μαγνητικήν 
ἕλξιν τῆς θαλάσσης νά ἀποδίδουν μίαν διαφορετικήν ἐνέργειαν, ἀγνώστου ὀνομασί-
ας, ἀκριβῶς διότι δέν εἶσθε εἰς θέσιν νά εἰσχωρήσετε εἰς τά μυστήρια τοῦ Κόσμου 
σας. ῞Οταν, ἀγαπητέ, οἱ ἄνθρωποι δέν γνωρίζουν τόν ἑαυτόν των, πῶς θέλουν νά 
γνωρίσουν τόν πλησίον των; Καί ἐπειδή δέν γνωρίζετε τήν Γῆν σας, πῶς εἶναι δυνα-
τόν, παρά τήν φαινομενικήν σας μηχανικήν πρόοδον, ὡς θέλετε, νά μάθετε τί εἶναι τό 
Σύμπαν; Μή ἀεροβατεῖτε, διότι θά πνιγῆτε εἰς τά νέφη τῆς νοσηρᾶς σας φαντασίας. 

                    (Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «Ὁ Πολιτισμός τῶν Ἀτλάντων», σελ. 166) 
 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:  … Οἱ ἱπτάμενοι δίσκοι, δέν εἶναι ὅραμα, οὔτε ὄνειρον, οὔτε 
φαντασία· εἶναι ἀντικείμενα ὑπαρκτά, κατασκευασμένα ἀπό εἰδικήν ὕλην. Πρό πολ-
λοῦ χρόνου ὡμιλήσαμεν περί αὐτῶν, χωρίς νά δώσωμεν κάτι τό συγκεκριμένον. ᾿Ανε-
φέραμεν μέ πλάγιον τρόπον μερικάς ἐκ τῶν ἰδιοτήτων των. Τά ἀντικείμενα αὐτά δέν 
ἐπιτίθενται, ἐάν σεῖς δέν ἐξορμούσατε ἐναντίον των, ὁπότε ἀμυνόμενα νά σᾶς διαλύ-
σουν. Μέ τόν τρόπον σας αὐτόν δίδετε τήν ἐντύπωσιν, ὅτι εἶσθε ἄγριοι. ῾Η ταχύτης 
τῶν ἐν λόγῳ ἀντικειμένων εἶναι τεραστία, ὥστε νά μή ἠμπορῆτε νά τήν καθορίσετε. 
᾿Ενῷ βλέπετε ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς σας τό ἱπτάμενον ἀντικείμενον, ἀναπτύσσει το-
σαύτην ταχύτητα, ὥστε ἄμεσα τελείως νά ἐξαφανισθῇ ἀπό τήν ὅρασίν σας, ὡσάν νά 
διελύθῃ. Τό κεφάλαιον τοῦτο εἶναι εἰδικόν καί δέν πρόκειται νά ἐπεκταθῶ εἰς αὐτό. 
῞Οταν μία εἰδική ἀκτίς των ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν μέ ὁποιονδήποτε ἀντικείμενον, τό διαλύ-
ει. Σπανίως γίνεται χρῆσις αὐτῆς τῆς ἀκτῖνος, διότι ἔχουν καί ἄλλα εἴδη ἀκτίνων. 

— Εἰς τό ἀφήγημά μου «῾Ο ἀπολεσθείς πολιτισμός τῶν ᾿Ατλάντων» ἀναφέρω, ὅ-
τι εἰς μεγάλα βάθη τῶν ὠκεανῶν ὑπάρχουν ἰχθύες, πού δέν ἐπηρεάζονται ἀπό τήν τε-
ραστίαν πίεσιν τοῦ θαλασσίου ὕδατος. ᾿Επί αὐτοῦ τοῦ σημείου ἐφιστῶ τήν προσοχήν 
σας πρός μελέτην, διά τά ὑποβρύχια σκάφη σας. Τά ἱπτάμενα ἀντικείμενα ἔχουν ὑπ’ 
ὄψιν των τό σημεῖον τοῦτο καί δέν ἐπηρεάζονται ἀπό τήν ἐνέργειαν κάθε εἴδους πιέ-
σεως. ᾿Αποφεύγω νά δώσω ἄλλας διευκρινήσεις ὡς καί ἀποκαλύψεις ἐπί αὐτῶν, διότι 
ὄχι μόνον ὁ ἐπιστημονικός σας κόσμος, ἀλλά καί ἄλλοι πολλοί ἄπιστοι εἰς τήν φώτι-
σίν μας, ὡς μοχθηροί, θά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τά ἄγνωστα αὐτά ἐπιτεύγματα τῆς τε-
χνολογίας, πρός βλάβην τῆς ἀνθρωπότητος. 

                 (Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «Ὁ Πολιτισμός τῶν Ἀτλάντων», σελ. 168) 
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