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ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΑ
τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 

Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

(α’ μέρος)

1. Εἰσαγωγικά
Ἡ «Νέα Ἐποχή» εἶναι ἔνα παγκόσμιο συ-

γκρητιστικό κίνημα, οὐσιαστικά χωρίς Θεό. 
Ἡ ἔννοια τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, τοῦ Δημι-
ουργοῦ «ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων» 
ἐκ τοῦ μή ὄντος, εἶναι ξένη γιά τή «Νέα 
Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου». Ὁ «θεός» της εἶναι 
ἀπρόσωπος, «ἐνδοσυμπαντικός». Ὁ «θεός» 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι τό «ἕν ὅλον», 
τό «Παγκόσμιο ἤ Συμπαντικό Πνεῦμα» 
ἤ ἡ «Παγκόσμια Συνειδητότητα», ἤ «Κο-
σμική Συνειδητότητα» ἤ «ζῶσα ἐνέργεια», 
πού προβάλλεται σέ ποικίλες μορφές. Τά 
πάντα, καί ὁ ἄνθρωπος, ταυτίζονται μέ 
αὐτό τό «Ἕν», καί ἀποτελοῦν «ἐκδηλώσεις» 
ἤ «ἐκροές» ἤ «προβολές» αὐτοῦ τοῦ «θεοῦ». 
Θεός, Κόσμος καί ἄνθρωπος εἶναι ὅροι 
πού χαρακτηρίζουν ἐκδηλώσεις τῆς ἴδιας 
Συμπαντικῆς οὐσίας. Αὐτό προκύπτει καί 
ἀπό ὅσα δηλώνει ὁ Irving Cooper, θεωρη-
τικός τῆς μετενσάρκωσης: «Τά πάντα εἶναι 
Θεός. Ἀλλά ὁ Θεός αὐτός μέσα στόν κόσμο 
ἐκδηλώνεται λιγώτερο ἤ περισσότερο, ἀνα-
λόγως μέ τήν ἱκανότητα κάθε μορφῆς»1.

1. Irving Cooper, Ἡ Μετενσάρκωσις –Μιά ἐλπίδα γιά
τόν κόσμο, σ. 50: «Κατ’ ἀρχήν πρέπει νά ἔχωμε ὑπ’ ὄψιν 
ὅτι ὁλόκληρη ἡ φύσις εἶναι ζῶσα καί ὅτι κάθε φυσική μορ-
φή, ἀπό τούς κρυστάλλους ἕως τόν ἄνθρωπο, χρησιμεύει 
ὡς φορεύς σέ μιά συνείδηση πού βαίνει πρός ἐξέλιξιν. 
Μποροῦμε νά φανταστοῦμε τά κύματα τῆς ἐξελισσόμενης 
ζωῆς νά ἀναδύωνται ἀπό τό ἕνα βασίλειο στό ἄλλο: Ὀρυ-
κτό, φυτικό, ζωϊκό, ἀνθρώπινο. Στό ὀρυκτό ἡ συνείδησις 
εἶναι μόλις ἀφυπνισμένη. Στό φυτό ἀρχίζει νά ἐμφανίζη 
συμπάθεια ἤ ἀντιπάθεια, καθώς καί ἀσθενῆ σημεῖα αἰσθα-
ντικότητας. Στό ζῶο ἐκδηλώνεται μέ τή μορφή τοῦ συ-
γκεκριμένου αἰσθήματος, τῶν παθῶν καί τῶν ἐπιθυμιῶν, 
ἐμφανίζοντας ἐπίσης καί μιά μορφή νοητικότητας. Στόν 
ἄνθρωπο, ἀφοῦ περάσει ἀπό τή δοκιμασία ἑκατοντάδων 

Σέ συνέπεια μέ ὅλα αὐτά, θά ἔπρεπε 
στήν «Νέα Ἐποχή», ὁ ἄνθρωπος νά μή 
θεωρεῖται πρόσωπο, ἀφοῦ εἶναι «ἐκροή» 
τοῦ ἀπρόσωπου «Ἑνός», στό ὁποῖο καί κα-
ταλήγει τελικά, καί ἀφοῦ ὁ ἔσχατος προ-
ορισμός του, κατά τούς «μετενσαρκωτές», 
δέν εἶναι ἡ μετά θάνατον (καί μάλιστα 
μετά ἀπό πολλούς θανάτους) προσωπική 
ὕπαρξη, ἀλλά ἡ κατάληξη καί ἐ ξα φά
νι σή του μέσα στήν ἀπρόσωπη «Ὁλότη-
τα», ὅπως μία σταγόνα νεροῦ μέσα στόν 
ἀπέραντο ὠκεανό, ἤ ὅπως μιά σπίθα πού 
ἐκτοξεύεται ἀπό τήν φωτιά γιά νά ἐξαφα-
νιστεῖ στόν ἀέρα.

Ἑπομένως, ἡ «Νέα Ἐποχή», ταυτισμένη 
μέ τήν «Θεοσοφία» καί ἐνστερνιζόμενη τίς 
περί Θεοῦ ἰνδουϊστικές καί βουδιστικές θε-
ωρήσεις τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, κηρύττει ἕναν 
«ἀπόλυτο μο νι σμό», μιά ἀκραία μορφή 
πανθεϊστικοῦ μονισμοῦ.

Κατ’ ἀνάγκη, μέσα σ’ αὐτή τήν «ὁλιστι-
κή» περί θεοῦ ἀντιχριστιανική θεωρία τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς» εἰσέρχεται, ὡς βασικός 
μηχανισμός «τελειώσεως» ἤ ἐξελίξεως τοῦ 
ἀνθρώπου, μεταξύ ἄλλων, καί ἡ δοξασία 
τῆς μετενσάρκωσης ἤ μετεμψύχωσης. 

Ἐφόσον, κατά τήν «νεοεποχίτικη» αὐτή 
ἀντίληψη, δέν ὑπάρχει προσωπικός καί 
λογικός Θεός, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τόν 
κόσμον ἐξ ἀγάπης καί ἐκ τοῦ μή ὄντος, 
δέν εἶναι δυνατό νά γίνεται λόγος γιά 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί παρέμβασή Του στήν 
ἱστορία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. 

ἐνσαρκώσεων, φθάνει τέλος στά ὕψη τῆς πνευματικῆς 
γνώσεως».
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Οὔτε μπορεῖ νά γίνει λόγος γιά Θεό, πού 
συγχωρεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν σώζει. 
Κατά τήν δοξασία αὐτή, ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
δέν κατορθώσει τήν «ὁλοκλήρωσή» του, 
τήν «τελείωσή» του, ἤ τήν ταύτισή του μέ 
τό «θεῖον», τότε ἔχει τήν δυνατότητα νά 
ἐπιστρέψει καί πάλι σέ μιά νέα ζωή γιά 
νά ἐπαναλάβει τήν προσπάθειά του, μέσα 
ἀπό μιά ἀτέλειωτη ἁλυσίδα γεννήσεων 
καί θανάτων ἤ «παλλιγγενεσιῶν», τήν 
Samsara. Αὐτή εἶναι ἡ μόνη δυνατότητα 
πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος τῆς «Νέας Ἐποχῆς», 
πού ζεῖ μέσα στήν ἀπέραντη χωρίς Θεό 
μοναξιά του. Αὐτός εἶναι ὁ «νόμος». Αὐτό 
εἶναι τό ἀπελπιστικά μαῦρο ἀποτέλεσμα 
μιᾶς μάταιης προσπάθειας, πού τελικά 
καταλήγει στό ἀπόλυτο μηδέν.

Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος, μόνος του ἐπιδιώ-
κει νά ἐπιτύχει τήν «αὐτογνωσία» του, 
τήν «αὐτοπραγμάτωσή» του, τήν «αὐ το
σω τη ρί α» του καί τήν «αὐτοτελείωσή» του. 
Αὐτό τό ἐπιτυγχάνει μέ τήν ἀπόκτηση 
τῆς «γνώσης», καί μάλιστα τῆς «κρυφῆς» 
(ἀ πο κρυ φι σμός) καί μέ διάφορες τεχνικές 
(ἀνθρώπινες ἐπινοήσεις), ὅπως εἶναι γιά 
πολλές ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ὁ δι
α λο γι σμός, ἡ γιόγκα, τά σεμινάρια αὐτο-
γνωσίας, ἡ ἀποχή ἀπό ὁρισμένες τροφές 
καί κυρίως τό κρέας κ.λπ. Τελικά ὅμως τό 
ἰσχυρότερο «ὅπλο» πού ἔχει στή διάθεσή 
του ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ μετενσάρκωση ἤ 
μετεμψύχωση.

2. Μετενσάρκωση - Μετεμψύχωση
Προτοῦ ὅμως προχωρήσουμε πρέπει νά 

σημειώσουμε ὅτι οἱ δύο αὐτοί ὅροι δέν 
ταυτίζονται2. Ὁ ὅρος μετενσάρκωση χρη

2. Ὁ Γαβριήλ Σιμονέτος παρατηρεῖ ὅτι: “Στίς μυστι-
κιστικές παραδόσεις δέν γίνεται διάκριση μεταξύ μετεν-
σάρκωσης καί μετεμψύχωσης. Οἱ δύο ἔννοιες θεωροῦνται 
σάν ὄψεις τοῦ ἴδιου νομίσματος, καθώς οἱ ψυχές ἀπό τήν 
ἐποχή ἀπομάκρυνσης μέχρι τήν ἐπιστροφή τους στή “Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν”, φιλοξενοῦνται σέ 8.400.000 εἴδη ζωῆς 
πού ὑπάρχουν στόν Ὑλικό καί στά Πνευματικά Ἐσωτερικά 
Ἐπίπεδα”, φωτοτυπ. κείμενο, Κάρμα καί Μετενσάρκωση, 
σ. 6.

σι μο ποι εῖ ται γιά νά δηλώσει τήν μετά 
τόν βιολογικό θάνατο ἐκ νέου ἐνσάρκωση 
καί ἐπαναγέννηση τῆς «ψυχῆς» σέ ἄλλο 
ἀνθρώπινο σῶμα, εἴτε ἐπάνω στή γῆ εἴτε 
καί σέ ἄλλο πλανήτη3. Ὁ ὅρος μετεμψύ-
χωση χρησιμοποιεῖται γιά νά δηλώσει τήν 
μετά τόν θάνατο ἐνσάρκωση τῆς «ψυχῆς» 
καί τήν «ἐν σω μά τω σή» της, ὄχι μόνο σέ 
ἀνθρώπινο ὄν, ἀλλά καί σέ κατώτερα εἴδη, 
ὑπό μορφή ἀλόγων ζώων, πτηνῶν, ἰχθύων 
καί ἑρπετῶν ἤ καί φυτῶν.

Ἡ δοξασία τῆς μετεμψύχωσης ἀποτελεῖ 
θεμελιώδη διδασκαλία τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ 
καί τοῦ Βουδισμοῦ. Κατά τήν Μπαγκα-
βάντΓκιτά, «τό πιό αὐθεντικό βιβλίο ἀνα-
φορᾶς γιά τή μετεμψύχωση, πού εἶναι ὁ 
λόγος τοῦ Ἴδιου τοῦ Θεοῦ», «τό μονοπάτι 
τῆς μετεμψύχωσης δέν ὁδηγεῖ πάντα πρός 
τά ἄνω, καί τίποτα δεν προ ε ξο φλεῖ στόν 
ἄνθρωπο μιά ἀνθρώπινη μορφή στήν ἑπό-
μενη ζωή του. Ἄν γιά παράδειγμα, ἕνας πε-
θάνει μέ νοοτροπία σκύλου, στήν ἑπόμενη 
γέννησή του θά ἀποκτήσει χαρακτηριστικά 
σκύλου, ὥστε νά μπορέσει ν’ ἀπολαύσει 
τή ζωή ἑνός σκύλου»4. Ἄν οἱ ἄνθρωποι 
δέν ἀξιοποιήσουν σωστά τήν ἀνθρώπινη 
μορφή, τότε «ἐξαναγκάζονται ἀπό τούς 
νόμους τοῦ κάρμα νά συνεχίσουν τήν πα-
ραμονή τους στόν κύκλο τῆς γέννησης, τοῦ 
θανάτου καί τῆς ἐπαναγέννησης, ἄλλοτε 
ὡς ἄνθρωποι, ἄλλοτε ὡς ζῶα καί καμμιά 
φορά, ὡς φυτά ἤ ὡς ἔντομα»5. «Ὅποιος πε-
θαίνει κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς ἄγνοι-
ας, ξαναγεννιέται στό βασίλειο τῶν ζώων 
(Μπάγκαβαντ-Γκίτα 14,15)»6. «Γιά παρά-
δειγμα, σ’ ἕνα λαίμαργο πού καταβροχθίζει 
ἀδιάκριτα μεγάλες ποσότητες διαφόρων 
τροφί-μων, ἡ φύση στήν ἑπόμενη ζωή τοῦ 

3. Papus, βλ. ὑποσημείωση 9, τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ὁ 
Irv. Cooper ἀμφιβάλλει γιά τήν δυνατότητα μετενσάρκω-
σης σέ ἄλλους πλανῆτες, βλ. Μετενσάρκωση, ἡ φυσική, 
ψυχική καί πνευματική ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου, σ. 58.

4. Ἐπιστρέφοντας, Ὁ νόμος τῆς Μετεμψύχωσης, σ. 31.
5. Αὐτόθι σ. 32.
6. Αὐτόθι σ. 120
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παρέχει εὐσπλάγχνως τό σῶμα χοίρου ἤ 
κατσίκας, μορφές πού θά τοῦ ἐπιτρέψουν 
ν’ ἀ πο λαμ βά νει ἀδιακρίτως, σκουπίδια καί 
ὑπολείμματα»7.

Πολλοί «δάσκαλοι» τῆς δοξασίας αὐτῆς 
ἰσχυρίζονται ἀ βά σι μα βεβαίως ὅτι ἡ με-
τεμψύχωση εἶναι «ἐπιστήμη», ἄγνωστη 
ὅμως στούς σύγχρονους ἐπιστήμονες8. Τό 
ἴδιο ἰσχυρίζονται καί ἐκεῖνοι τῆς μετενσάρ-
κωσης. 

Τήν δοξασία αὐτή καί ὑπό τίς δύο ἐκδο-
χές της, τῆς μετενσάρκωσης καί τῆς με-
τεμψύχωσης, ἐνστερνίζονταν κατά τήν ἀρ
χαι ό τη τα οἱ Ἰνδοί, οἱ Αἰγύπιοι, οἱ Κινέζοι, 
οἱ Ἰάπωνες καί μερικοί Ἕλληνες (π.χ. οἱ 
Ὀρφικοί, ὁ Πυθαγόρας, τόν ὁποῖο μερικῶς 
εἰρωνεύεται ὁ Ἀριστοφάνης, ὁ Ἐμπεδο-
κλής, ὁ Πλάτων κ.ἄ.), σήμερα δέ μερικά 
νεοπαγανιστικά ρεύματα (ὅπως οἱ «Δω-
δεκαθεϊστές»)9, ἐνῶ οἱ ὁμάδες τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς» γενικῶς ἀ πο δέ χον ται μόνο τήν 
δοξασία τῆς μετενσάρκωσης.

Στήν συνέχεια, θά ἀσχοληθοῦμε μόνο 
μέ τήν δοξασία τῆς μετενσάρκωσης.

3. Ἡ Μετενσάρκωση – Γενικῶς
Εἴπαμε ἤδη, ὅτι μετενσάρκωση σημαί-

νει τήν δοξασία, κατά τήν ὁποία, μετά τόν 
βιολογικό θάνατο, ἡ ἀτομική ψυχή –τό 
Ἄτμαν, κατά τήν ἰνδουϊστική ὁρολογία 
ἐνσωματώνεται, ἤ ἐπαναγεννᾶται στόν 
ὑλικό κόσμο μας, στήν γῆ ἐνδυομένη 
μιά σειρά νέων διαδοχικῶν ἀνθρωπίνων 
σωμάτων, ἤ κάπου ἀλλοῦ, σέ ἄλλο πλανή-
τη10. Ἡ Θεοσοφία κάνει λόγο γιά «μόνιμον 

7. Αὐτόθι σ. 109.
8. Αὐτόθι σ. 96.
9. Οἱ Ἕλληνες «Δωδεκαθεϊστές» διατείνονται ὅτι ἡ 

ψυχή, κατά τήν ἐξελικτική πορεία της γνωρίζει πολλές 
«παλιγγενεσίες», οἱ ὁποῖες δέν βρίσκονται πάντοτε σέ 
ἀνοδική πορεία, ἀλλά μπορεῖ νά ἔχουν καί «παλινδρομή-
σεις» σέ κατώτερες καί μάλιστα ἄλογες ἤ καί ἀνόργανες 
μορφές ὕπαρξης, ὅπως φερειπεῖν ἰχθῦος ἤ πτηνοῦ, θά-
μνου ἤ βουνοῦ, π. Κυρ, Τσουροῦ, Ὁ Νεοπαγανισμός τῆς 
“Νέας Ἐποχῆς” σ. 201.

10. Βλ. ὁρισμούς τῆς μετενσάρκωσης: Irving Coo-
per: «Ἡ Μετενσάρκωσις εἶναι ἡ διαδικασία μέσῳ τῆς 

μετενσαρκουμένην ἀρχήν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, 
τό Ἐγώ καί μίαν πρόσκαιρον ἀτομικότητα, 
ὡς μέσον ἐξελίξεως τοῦ Ἐγώ»11.

Ἡ διαδικασία αὐτή ἀκολουθεῖ τήν «ὁλι-
στική» πανθεϊστική καί «νεοεποχίτικη» 
περί Θεοῦ, κόσμου καί ἀνθρώπου διδα-
σκαλία. Κατά τήν ΜπαγκαβάτΓκιτά, ἡ 
ὁποία, ὅπως εἴπαμε, εἶναι ἡ θεωρητική 
βάση ὅλης τῆς δοξασίας τῆς μετενσάρκω-
σης, «Ἡ ἀτομική ψυχή μπορεῖ νά συγκριθεῖ 
μέ ἕνα σπινθήρα πού ξεπηδᾶ ἀπό τή φωτιά 
τῆς Ὑπέρτατης Ψυχῆς. Ὅπως ἡ σπίθα καί ἡ 
φωτιά εἶναι τῆς ἰδίας ποιότητας, ἔτσι καί ἡ 
ἀτομική ψυχή εἶναι τῆς ἰδίας πνευματικῆς 
ποιότητας μέ τόν Ὑπέρτατο Κύριο»12.

Τήν δοξασία τῆς μετενσάρκωσης ἀποδέ-
χονται σήμερα ὁ Ἰνδουϊσμός, ὁ Βουδισμός, 
ὁ Βραχμανισμός, ὁ Ταοϊσμός, ὁ Ζαϊνισμός 
καί, ὅπως εἴπαμε καί πιό πάνω, οἱ περισ-
σότερες ὁμάδες τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἰδιαι-
τέρως δέ ἡ Θεοσοφία, ἡ Ἀν θρω πο σο φί α, ὁ 
Ἀποκρυφισμός, ὁ Πνευματισμός, καθώς 
καί ὁ Τεκτονισμός.13

ὁποίας συνειδήσεις πρός ἐξέλιξιν σέ διαφόρους βαθμούς 
ἀναπτύξεως, ἔρχονται νά συναφθοῦν μέ φυσικές μορφές, 
πού ἐπίσης ἐξελίσσονται σέ ὅλους τούς βαθμούς τῆς 
φυσικῆς πολυπλοκότητος», (Ἡ Μετενσάρκωσις  Μιά 
ἐλπίδα γιά τόν κόσμο, σ. 24). Καί Papus: «Μετενσάρκωση 
εἶναι ἡ ἐπιστροφή τῆς πνευματικῆς Ἀρχῆς σ ‘ἔνα νέο σαρ-
κικό περίβλημα. Ὅσον ἀφορᾶ τά ἀνθρώπινα πλάσματα, 
αὐτό τό περίβλημα εἶναι πάντοτε ἕνα ἀνθρώπινο σῶμα. 
Μπορεῖ κανείς νά ἐνσαρκωθεῖ εἴτε στόν ἴδιο πλανήτη, 
ὅπου ἔζησε τήν τελευταία του ὕπαρξη, εἴτε σέ ἄλλο», ἔνθ. 
ἀνωτ. σ. 11.

11. Πέτρ. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ 
καί ἀποκρύφου γνώσεως, τόμ. 4, σ. 257.

12. Ἐπιστρέφοντας, Ὁ νόμος τῆς Μετεμψύχωσης, ἔνθ. 
ἀνωτ. σ. 127.

13. Κατά τούς διδασκάλους τὴς μετενσάρκωσης, συμ-
βολισμοί τῆς δοξασίας αὐτῆς εἶναι ἡ «Κιβωτός τοῦ Νῶε», 
ἡ «εἰς Ἄδου Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἐξ αὐτοῦ ἐπάνοδος» 
καί τό «Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος», Νέστ. Λάσκαρι, 
Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, σ. 607. Βλ. 
καί Πέτρ. Γράβιγγερ, ἔνθ. ἀνωτ. Ἐπίσης, βλέπουν τόν 
συμβολισμό της «στίς ἀρχαῖες ἱστορίες τῶν Ἰνδουϊστῶν 
σχετικά μέ τό χορό τοῦ Σίβα καί τά ὄνειρα τοῦ Βισνοῦ, στό 
μῦθο τῆς σουμεριακῆς Ἰνάννα, στίς αἰγυπτιακές πνευματι-
κές παραστάσεις ( ὁ θάνατος καί ἡ ἀναγέννηση τοῦ Ὄσσιρι) 
καί στή χριστιανική ἱστορία τῆς Σταύρωσης καί τῆς Ἀνά-
στασης τοῦ Χριστοῦ», Κων. Πέγιου, Τό ταξίδι τῆς ψυχῆς, 
περιοδ. “Ἄβατον”, τ. 15, σ. 59.
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Ἡ μετενσάρκωση θεωρεῖται, κατά τήν 
Μπλαβάτσκυ, «ὁ ὑ πο χρε ω τι κός συνεργάτης 
τοῦ νόμου τῆς ἐξελίξεως»14. Μερικοί θεωρητι-
κοί τῆς δοξασίας αὐτῆς, τήν συνδέουν μέ τήν 
Παυλική ἔκφραση «ὅ γάρ ἐάν σπείρῃ ἄνθρω-
πος τοῦτο καί θερίσει» (Γαλ. 6,7) καί μέ τήν 
διδασκαλία περί τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς. 
Βεβαίως, οὔτε μέ τό πρῶτο χωρίο ἔχει καμ-
μία σχέση ἡ δοξασία αὐτή [διότι ὁ Παῦλος 
ἀναφέρεται στήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως], οὔτε 
ταυτίζεται ἀπολύτως μέ τήν διδασκαλία 
περί τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, ὅπως αὐτή 
διδασκόταν ἀπό τούς ἀρχαίους Ἕλληνες15.

Τό πῶς καί πότε θά πραγματοποιοῦνται 
οἱ μετενσαρκώσεις αὐτές ἐξαρτᾶται, κατά 
θεωρητικούς τῆς δοξασίας, ἀπό τά ἄστρα 
(ἀστρολογία) καί καθορίζεται ἀπό τήν 
«Λευκή Ἡγεσία» ἤ ἀπό ἀόριστης ὑφῆς 
«πνευματικά» «παρακολουθοῦντα ὄντα». 
«Τό ζωντανό ὄν ἀποκτᾶ ἕνα σῶμα (πεδίο 
δράσεως) γιά νά ἐκτίσει τή φυλάκισή του 
ἀνάλογα μέ τίς ἀστρολογικές ἐπιδράσεις. 
Ἔτσι τό πεπρωμένο τοῦ ἀνθρώπου καθο-
ρίζεται ἀπό τή θέση τῶν ἄστρων κατά τή 
γέννησή του». Γι’ αὐτό ἡ ἀστρολογία εἶναι 
«μεγάλη ἐπιστήμη»16. Τό φυσικό σῶμα, λέει 
ὁ Papus, διαπλάθεται ὑπό τήν ἐπίδραση 
ἑπτά ἤ ἐννέα «σεληνιακῶν περιστροφῶν» 
καί δέχεται τήν ἐπίδραση καί τῶν ἄλλων 
πλανητῶν17.

14. Ἕλ. Μπλαβάτσκυ, Εἰς τήν χώραν τῶν γαλάζιων 
βουνῶν, σ. 23.

15. Ὁ ὅρος «ἀθανασία τῆς ψυχῆς» προέρχεται ἀπό 
τούς ἀρχαίους Ἕλληνες καί δέν ταυτίζεται μέ τήν χρι-
στιανική ἔννοια περί ψυχῆς, ἡ ὁποία εἶναι κτιστή, χάριτι 
δέ καί ὄχι φύσει ἀθάνατη.

16. Ἐπιστρέφοντας, ἔνθ. ἄνωτ., σ. 99.
17. Papus: «Οἱ δυνάμεις τοῦ Κρόνου συνθέτουν τή 

γενική διάπλαση τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος κατά τόν πρῶτο 
μῆνα· οἱ δυνάμεις τοῦ Δία δροῦν στούς χυμούς - στά ὑγρά 
τοῦ σώματος, τό δεύτερο μῆνα· οἱ δυνάμεις τοῦ Ἄρη στό 
αἷμα τόν τρίτο μῆνα καί τότε τό παιδί ἀρχίζει νά κινεῖται. 
Ὁ Ἥλιος ἔρχεται νά φωτίσει μέ τή θερμότητα καί τή ζωή 
του τό ἀνθρώπινο ἔμβρυο. Ἡ Ἀφροδίτη δίνει ὀμορφιά στό 
σαρκικό του περίβλημα, ὁ Ἑρμῆς ἐνεργοποιεῖ τήν κίνηση 
καί τό νευρικό σύστημα, καί τέλος ἡ Σελήνη ἔρχεται νά 
τελειοποιήσει, μέσῳ τῆς μητρικῆς της ἐπιρροῆς, τό ὁλο-
κληρωμένο πιά ἔργο. Σ’ αὐτό τό μῆνα τό παιδί μπορεῖ νά 
γεννηθεῖ, καί μέ ἰδιαίτερες φροντίδες, νά ζήσει. Συνήθως 

Ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ μετενσάρκω-
ση καθορίζεται εἴτε ἀπό «Ὀντότητες τοῦ 
Πνευματικοῦ κόσμου, πού γνωρίζουμε ἐλά-
χιστα» καί οἱ ὁποῖες «εἶναι ἐπιφορτισμένες 
νά ἐκλέγουν τούς γονεῖς, τήν πατρίδα καί τίς 
ἐξωτερικές συνθῆκες ζωῆς σέ κάθε μετεν-
σάρκωση»18, εἴτε ἀπό τήν «Λευκή Ἱεραρχία», 
ἤ «τούς Κυρίους τοῦ Νόμου, ἤ Φύλακες τοῦ 
Νόμου ἤ τούς Τέσσερις Κυρίους τῶν δυνά-
μεων τῶν κόσμων καί τῶν ὄντων» οἱ ὁποῖοι 
κρατοῦν «λεπτομερέστατο καί ἀκριβέστατο 
ἀρχεῖο τόσο μέσα στό εἶναι καταγραμμένο, 
ὅσο καί στό ΑΚΑΣΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ»19. Ἀκόμα 
και ὁ ἴδιος ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νά 
καθορίζει τή νέα μετενσάρκωση  «Εἶναι 
οἱ σκέψεις καί οἱ ἀ να μνή σεις τοῦ ζωντανοῦ 
ὄντος, τή στιγμή πού ἐγκαταλείπει τό σῶμα 
του πού ἀναμφίβολα καθορίζουν τή μελλο-
ντική του μορφή ὕπαρξης»20.

Πρέπει ὅμως καί ἐδῶ νά ἐπισημάνουμε 
ὅτι καί στό περιεχόμενο τοῦ ὅρου «με-
τενσάρκωση» ὑπάρχουν δύο διαφορετικές 
ἐκδοχές: ἡ ἀνατολική καί ἡ δυτική.

Κατά τήν ἀνατολική ἐκδοχή, τήν ὁποία 
ἐνστερνίζεται ὁ Ἰνδουϊσμός καί μερικές 
παραθρησκευτικές ὁμάδες τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς», ὅπως φερειπεῖν οἱ Χάρε Κρίσνα, 
καί μερικοί νεοπαγανιστές ἡ μετενσάρ-
κωση δέν ὁδηγεῖ πάντοτε σέ ἀνώτερη ἐξελι-
κτική κατάσταση καί συμπίπτει οὐσιαστικά 
μέ τήν μετεμψύχωση. Κατά τήν ἐκδοχή 
αὐτή, ἡ ἀτομική ψυχή (τό Ἄτμαν) στοχεύει 
στό νά ξεφύγει ἀπό τόν ἀτέλειωτο κύκλο 
(τροχό) τῶν ἐνσαρκώσεων καί θανάτων, 
τήν Σαμσάρα, καί νά ἀπελευθερωθεῖ, ἐξα-
φανιζόμενη μέσα στό ἀπρόσωπο Βράχμαν. 

ὅμως, ὁ Κρόνος ἐπηρεάζει πάλι τό ἔμβρυο κατά τόν 8ο 
μῆνα καί τοῦ τελειοποιεῖ τήν ὀστέϊνη ὑποδομή καί τίς ἴνες. 
Τόν ἑπόμενο μῆνα ὁ Δίας ἐπηρεάζει γιά δεύτερη φορά 
τό ἔμβρυο, γιά νά τοῦ δώσει ὅλα τά ἀπαραίτητα ζωτικά 
στοιχεῖα, καί τότε τό παιδί γεννιέται μέ τίς καλύτερες 
προϋποθέσεις», ἔνθ. ἀνωτ., σ. 23.

18. Irv. Cooper, ἔνθ., ἀνωτ. σ. 53.
19. Νικ. Μαργιορῆ, Ὁ Ἐσωτερισμός γιά ὅλους, σσ. 387, 

395, 397.
20. § 8.6 τῆς ΜπαγκαβάτΓκιτά, παρά Ἐπιστρέφοντας, 

ἔνθ. ἀνωτ., σ. 31.
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Τότε, κατακτᾶ τήν «μόκσα», τήν σωτηρία, 
ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται μέ τήν συνειδητο-
ποίηση ὅτι «ἡ ἀτομική ψυχή (τό Ἄτμαν) καί ἡ 
ἀπόλυτη ψυχή (τό Βράχμαν) ταυτίζονται»21, 
(μία καθαρά «νεοεποχίτικη» διδασκαλία). 
Αὐτό εἶναι ἡ λύτρωση, τό Νιρβάνα.

Ἡ δυτική ἐκδοχή τῆς μετενσάρκωσης, 
τήν ὁποία διεμόρφωσε κυρίως ἡ Θεο-
σοφία καί ἡ Ἀνθρωποσοφία, δέν στέκε-
ται ἀρνητικά ἔναντι τῆς ὕπαρξης καί 
δέν κάνει λόγο φανερά γιά ἐξαφάνιση 
τῆς προσωπικότητας. Ἐν τούτοις, καί ἡ 
ἐκδοχή αὐτή στοχεύει στήν ἀπώλεια τοῦ 
προσωπικοῦ «Ἐγώ», ἀφοῦ διακηρύσσει 
ὅτι «Σέ τελευταία ἀνάλυση, τελικός σκο-
πός μας εἶναι… μέ τόν καιρό νά γίνουμε 
ὑπεράνθρωποι σάν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί 
νά συγχωνευτοῦμε, νά γίνουμε ἕνα μέ τόν 
Θεό»22. Εἴπαμε ὅμως στήν ἀρχή ὅτι αὐτός 
ὁ «θεός», ὁ «ὁλιστικός θεός» τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς» μέ τόν ὁποῖο «συγχωνεύεται» 
ὁ ἄνθρωπος, εἶναι ἀπρόσωπος. Ἡ ταύ-
τιση καί ἡ συγχώνευση κάθε προσώπου 
μέσα σ’ αὐτό τό «Ἕν» δέν εἶναι παρά μιά 
οὐσιαστική ἐκμηδένισή του καί ἑπομένως 
κάθε πρόσωπο, μετά ἀπό ἀναρίθμητες 
προσπάθειες γιά τήν «ἀναγέννησή» του, 
φθάνει στήν ἀνυπαρξία. Πρόκειται, δηλα-
δή, γιά καθαρῶς ἀντιχριστιανική, ἀλλά 
καί παράλογη δοξασία.

Παρόλα ταῦτα, ἡ δυτική αὐτή ἐκδοχή 
ὑποστηρίζει ὅτι σκοπός κάθε μετενσάρ-
κωσης εἶναι ἡ «ἀναγέννηση», ἡ «ἀπελευ-
θέρωση», ἡ «ἐκπαίδευση καί ἡ γνώση» γιά 
νά ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος «νέες δυνα-
τότητες», ἡ «ἀφύπνιση τῶν ψυχικῶν δυ-
νατοτήτων», ἡ «φώτιση», νά «ἐξευγενίσει 
τόν ἄνθρωπο-ζῶο», νά διευρύνει τήν συ-
νείδησή του (μέσῳ τοῦ διαλογισμοῦ), γιά 
«μεγαλύτερες ἐμπειρίες» καί «πνευματική 
ἐξέλιξη», ὥστε νά «ἱκανοποιηθοῦν ὅλες οἱ 

21. Ἱστοσελίδα Εsoterica, Ἡ Μετενσάρκωση στήν Ἀνα-
τολή καί στήν Δύση, σ. 3.

22. Ρόμπ. Νάτζεμυ, Ὁ μυστικός κύκλος τῆς ζωῆς, σ. 95.

ἐπιθυμίες, πού δέν μπόρεσαν νά ἱκανοποι-
ηθοῦν σ’αὐτή τή ζωή», καί νά διδαχθεῖ «τά 
ἄρρητα καί κρύφια τῆς ὕλης». Ἡ μετενσάρ-
κωση συντελεῖ ἀκόμη καί στήν «πρόοδο τῆς 
ἀν θρω πό τη τος»23. «Ἡ Νέα Ἐποχή τή θεωρεῖ 
μιά αἰώνια πορεία τῆς ψυχῆς πρός ἀνώτερα 
ἐπίπεδα πνευματικῆς ὕπαρξης καί ὄχι ἕνα 
μαρτύριο ἀπό τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος πρέπει 
νά ξεφύγει μέ κάθε τρόπο, καταργώντας 
τήν ἀτομικότητά του»24.

Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν δύο ἐκδοχῶν, 
σημειώνει μελετητής τῆς μετενσάρκωσης, 
ἔγκειται στό ὅτι: «Στήν Ἀσία ἡ ἰδέα τοῦ νά 
ξαναγεννηθεῖ κανείς εἶναι μιά κακή εἴδηση», 
ἐνῶ «οἱ διδάσκαλοι τῆς Νέας Ἐποχῆς στήν 
Δύση βλέπουν τήν μετενσάρκωσιν ὡς μιά 
μεγάλη περιπέτεια, πού ἐγκυμονεῖ πνευμα-
τική σπουδαιότητα καί “καρποφορία”»25.

Ἔσχατη πάντως κατάληξη τοῦ κύκλου 
τῶν μετενσαρκώσεων, τόσο στήν ἀνατο-
λική ὅσο καί στήν δυτική ἐκδοχή, εἶναι ἡ 
κατάργηση κάθε προσωπικῆς περαιτέρω 
ὕπαρξης καί συνείδησης καί ἡ ταύτιση μέ 
τό ἀπρόσωπο «Ἕν» ἤ «Ὅλον» ἤ τό «Νιρ-
βάνα». Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὅπως εἴπα-
με παραπάνω, ἡ προσωπική ὕπαρξη τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκμηδενίζεται (διαλύεται καί 
παύει νά ὑπάρχει ὡς πρόσωπο), ὅπως μιά 
σταγόνα νεροῦ μέσα στόν ὠκεανό ἤ ὅπως 
μιά σπίθα πού βγαίνει ἀπό τήν φωτιά καί 
ἐξαφανίζεται στόν ἀέρα, καί ὁ ἄνθρωπος 
ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν “βάσσανο” τῶν 
συνεχῶν γεννήσεων καί θανάτων, τήν 
Samsara. Ἔτσι, ὅπως εἴπαμε καί πιό πάνω, 
γιά τόν ἄνθρωπο τῆς «Νέας Ἐποχῆς», σέ 
ἀντίθεση μέ τήν χριστιανική διδασκαλία, 
ὁ θάνατος θεωρεῖται εὐλογία.

(Συνέχεια στό ἑπόμενο).

23. Π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Μετενσάρκωση ἤ Ἀνά-
σταση;, σ. 23. Ἄν. Μπεζάντ, Μετενσάρκωση. σσ. 72,100. 
Irving Cooper, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 34. Βλ. καί Ἀλ. Μπέϋλη, Ἡ 
ἐ πα νεμ φά νι σις τοῦ Χριστοῦ, σ. 124.

24. Κων. Πέγιου, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 61.
25. Mark Albrecht, Μετενσάρκωσις κατά Ἀναστάσεως, 

σ. 12.


