ΑΓΓΕΛΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ( ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗ )

Σελευταία πολφ ςυχνά να γίνεται λόγοσ ςχετικά με τθν ριηοςπαςτικι κεωρία τισ
ψυχοβολίασ του Άγγελου Σανάγρα ! Ποιόσ αλθκινά όμωσ ιταν ο Σανάγρασ και πόςο
αλθκινά επαναςτατικι ιταν αυτι του θ κεωρία; Κατ’ αρχιν, πρζπει να ξεκακαρίςουμε ότι το πραγματικό του όνομα ιταν Άγγελοσ Ευαγγελίδθσ το οποίο άλλαξε για
άγνωςτουσ λόγουσ. Γεννικθκε ςτισ 7 Μαρτίου 1877 ςτθν Ακινα, όπου ςποφδαςε
Λατρικι και κατόπιν ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ του ςτθν Γερμανία. Σο 1897 κατατάχκθκε ςτο Πολεμικό Ναυτικό λαμβάνοντασ μζροσ μεταξφ άλλων ςτον Ελλθνοτουρκικό και τον Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο, ενϊ όταν αποςτρατεφτθκε κατείχε το βακμό
τοφ γενικοφ αρχίατρου. Παράλλθλα, διζπρεψε ωσ λογοτζχνθσ με ζργα του να μεταφράηονται ςτα Γαλλικά και τα Γερμανικά, ενϊ ςχεδόν κάκε διιγθμά του χαρακτθριηόταν από τθν φπαρξθ πολυποίκιλων μυςτικιςτικϊν νοθμάτων. Ζπειτα από χρόνια
εναςχόλθςθσ με ψυχοφυςιολογικζσ ζρευνεσ, το 1923 ίδρυςε τθν Ελλθνικι Εταιρεία
Ψυχικϊν Ερευνϊν ( Ε.Ε.Ψ.Ε. ), μαηί με τουσ Πιςςάνο και Μελά. φντομα, θ Ε.Ε.Ψ.Ε.
αναγνωρίςτθκε επίςθμα από τθν Βρετανικι Εταιρεία Ψυχικϊν Ερευνϊν (B.S.P.R.),
ενϊ ο ίδιοσ αναγορεφκθκε ςε επίτιμο μζλοσ τθσ τελευταίασ (1930). τισ τάξεισ τθσ θ
Ε.Ε.Ψ.Ε. ςυγκζντρωςε όλθ τθν αφρόκρεμα τθσ ελλθνικισ επιςτθμονικισ κοινότθτασ,
ενϊ βρικε άμεςα χορθγό ςτο πρόςωπο τισ Αλεξάνδρασ Μπενάκθ ( τθσ γνωςτισ
οικογζνειασ). Ανάμεςα ςτα μζλθ υπιρχαν άνκρωποι όπωσ ο Π. Νιρβάνασ (αρχίατροσ
τθσ Ναυτικισ Ακαδθμίασ), ο Α. Φιλαδελφεφσ (ζφοροσ αρχαιοτιτων), ο K. Καλυβίτθσ
( διευκυντισ τθσ Λαϊκισ Σράπεηασ ) κ.ά. Οι δραςτθριότθτζσ του όλα αυτά τα χρόνια,
ζωσ και το κάνατό του, ιταν πολφπλευρεσ. Από το 1925 εξζδιδε το επίςθμο περιοδικό τισ εταιρίασ Ψυχικαί Ζρευναι, με επιςτθμονικά άρκρα και ανταποκρίςεισ από
ςυνζδρια και εκδθλϊςεισ ψυχικϊν ερευνϊν.
Δθμοςίευςε επίςθσ και αυτοτελι ζργα, όπωσ :
♦ «Θ κεωρία τισ ψυχοβολίασ»,
♦ «Μεγάλθ φυςιολογία τθσ ψυχισ»,
♦ «Αι ενδείξεισ και αι αρνιςεισ υπάρξεωσ ενςυνείδθτων δθμιουργικϊν δυνάμεων»,
♦ «Φιλοςοφικοί περίπατοι», «Σο πεπρωμζνον και θ τφχθ»,
♦ «Αι αποδείξεισ και αρνιςεισ τισ υπάρξεωσ του Κεοφ»,
♦ «Σο άςχετον του εγϊ προσ τθν μνιμθν», και
♦ «Θ κρθςκεία τισ επιςτιμθσ».

Σο 1928 άρχιςε να πραγματοποιεί πειράματα «τθλεπάκειασ μακράσ αποςτάςεωσ»
μεταξφ Ακινασ, Λονδίνου και Παριςιοφ, ςτα πλαίςια αντίςτοιχων πειραμάτων του
κακθγθτι νευρολογίασ τοφ Πανεπιςτθμίου τοφ Μιλάνου, δρ. Καηαμάλι. Όπωσ όμωσ
ιδθ αναφζρκθκε, θ ςθμαντικότερθ ςυμβολι του ιταν θ διατφπωςθ τισ κεωρίασ τισ
ψυχοβολίασ. Με αυτιν προςπάκθςε να εξθγιςει επιςτθμονικά τθν πρόβλεψθ του
μζλλοντοσ, ςτθριηόμενθ ςτο φαινόμενο τισ τθλεκίνθςθσ! Προσ υποςτιριξθ τθσ κεωρίασ του μάλιςτα εξζδωςε ςτα Γερμανικά τθν εργαςία Zeitschrift für Parapsyhologie
και ςτα Γαλλικά τθ Le Destin et la Chance au Jour de l’ Explication Psychobolique.
Σο 1940 επιςκζφκθκε αναςτενάρθδεσ ςτθ Μαυρολεφκθ ερρϊν, όπου με τθν ιδιότθτα του κακθγθτι των ψυχικϊν ερευνϊν του Πανεπιςτθμίου τθσ Ακινασ ςυηιτθςε
μαηί τουσ για το ζκιμο τισ πυροβαςίασ. Αρχικά τουσ ζπειςε να κάνουν δθμόςια
τελετι πυροβαςίασ και ςτθν ςυνζχεια αφοφ εξαςφάλιςε τθν άδεια τθσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και τθσ Αςτυνομίασ, παρουςίαςαν ςτισ 21 Μαΐου 1940, για πρϊτθ
φορά δθμόςια, το ζκιμο, ενϊ το 1946 επιςκζφκθκε για τον ίδιο λόγο τθν Αγία Ελζνθ
ερρϊν. Σο 1947 επζςτρεψε ξανά ςτθν Μαυρολεφκθ, όπου πραγματοποιικθκε για
δεφτερθ φορά δθμόςια, το ζκιμο και εξζταςε τα πόδια αλλά και τισ κάλτςεσ των
πυροβατϊν και δεν παρατιρθςε τθν παραμικρι φκορά του δζρματοσ ι κάκωςθ,
αλλά οφτε και ςτισ κάλτςεσ οι οποίεσ βρίςκονται ςτο Κζντρο Κρακικϊν και Βυηαντινϊν Μελετϊν ςτθν Ακινα.
Διεκνείσ Αντιδράςεισ, Κριτικζσ & Διαφωνίεσ
Αν και ςυχνά αναφζρεται ότι θ κεωρία τθσ ψυχοβολίασ ζφερε επανάςταςθ ςτθν
παγκόςμια κοινότθτα τθσ παραψυχολογίασ, προςδίδοντασ πρωτοφανζσ κφροσ ςτον
Σανάγρα, εντοφτοισ κάτι τζτοιο δεν ςυνζβθ ποτζ! Σο αντίκετο κα ζλεγα. Σο κφροσ
του ιταν ιδθ υψθλό όταν διατφπωςε τθ κεωρία, κζτοντασ ζτςι για πρϊτθ φορά υπό
αμφιςβιτθςθ το όνομά του. Θ πρϊτθ ουςιαςτικι αναφορά ερευνθτι ςτθ κεωρία
του Σανάγρα ζγινε μόλισ το Δεκζμβριο του 1961 (32 χρόνια μετά τθ διατφπωςι τθσ),
ςτο Journal of the Society for Psychical Research (J.S.P.R.). Ο W. G. Roll, μζλοσ τθσ
B.S.P.R., ανζπτυξε μία κεωρία ςτθριηόμενοσ ςε αυτιν τθσ ψυχοβολίασ, ενϊ ςτο
παραπάνω ζντυπο ανζφερε ςχετικά: «Σο 1929, ο Πρόεδροσ τθσ Ε.Ε.Ψ.Ε. δρ. Σανάγρασ, ανζπτυξε μία πανομοιότυπθ κεωρία ωσ εξιγθςθ για το φαινόμενο τθσ πρόβλεψθσ του μζλλοντοσ». Δφο χρόνια αργότερα, ο ίδιοσ ερευνθτισ ςε άρκρο του
κάνει εκτενι αναφορά ςτθν ςχζςθ μεταξφ τθσ κεωρίασ τθσ ψυχοβολίασ και του
φαινόμενου τθσ πρόβλεψθσ, ενϊ παράλλθλα αναφζρει τθν ζντονθ κριτικι που τθσ
ζχει αςκθκεί από μεγάλθ μερίδα ερευνθτϊν, όπωσ π.χ. ο Ducasse. Ζπρεπε να
περάςουν άλλα πζντε χρόνια ϊςτε θ κεωρία τθσ ψυχοβολίασ να βγει ξανά από τθν
αφάνεια. το J.S.P.R. ( Λοφνιοσ 1968 ) ο Alan Mayne παρουςιάηει το ςχετικό βιβλίο
του Σανάγρα Psychophysical Elements in Parapsychological Traditions, με αρκετά
αντικρουόμενα ςχόλια: «Σο βιβλίο είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο, από πολλζσ απόψεισ. ίγουρα, κα δθμιουργθκεί ςυηιτθςθ γφρω από τθν εγκυρότθτα των ιςτορικϊν
γεγονότων και των κεωριϊν που παρουςιάηει ο κ. Σανάγρασ… ε κεωρθτικό επίπεδο, ο ςυγγραφζασ πικανόν υπερεκτιμά τθν δφναμθ τθσ επιρροισ τθσ ψυχοβολίασ, τουλάχιςτον ωσ προσ το ςφνολο των περιπτϊςεων». Πζραν όμωσ από τα
αρνθτικά ςχόλια, ο Mayne καταλιγει λζγοντασ: «Πιςτεφω ότι αποτελεί ζνα ςθμαντικό βιβλίο για τισ ψυχικζσ ζρευνεσ, πικανόν ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό βιβλίο,
ακόμα και αν αρκετοί από τουσ πολλοφσ ςκεπτικιςτζσ ψυχικοφσ ερευνθτζσ βιάηονται
ςιμερα να το χαρακτθρίςουν ωσ απόλυτο ςκουπίδι!» Μερικζσ από τισ περιπτϊςεισ

που αναφζρονται είναι παράξενεσ, ενϊ οι κεωρίεσ του υπερβολικά τολμθρζσ, όμωσ
όπωσ ανζφερε και ο κακθγθτισ H. H. Price, θ πρόοδοσ ςτο πεδίο μασ δεν κα ζρκει
ςφντομα αν οι ερευνθτζσ του είναι τόςο ςυγκρατθμζνοι!» Σζλοσ, μια ακόμθ αναφορά υπάρχει ςτο Proceedings of the Society for Psychical Research, όπου αναφζρεται ότι τθ διετία 1969-70 οι Rejdak και Vasiliev πραγματοποίθςαν τθλεκινθτικά
πειράματα βαςιηόμενοι ςε παλιότερεσ ζρευνεσ τοφ Σανάγρα πάνω ςτο τθλεκινθτικό
μζντιουμ Κλειϊ. Πζρα από τα παραπάνω, το μόνο αξιοςθμείωτο γεγονόσ ιταν θ
εμφάνιςθ ενόσ ακόμα αξιόλογου ερευνθτι, του Eisenbund, ωσ υποςτθρικτι τθσ
κεωρίασ του Σανάγρα. Και μετά από αυτό, ουςιαςτικά ςιωπι…
Σανάγρασ : Αυτόσ ο Άγνωςτοσ !
Ζχοντασ τα παραπάνω κατά νου, πριν λίγουσ μινεσ απευκφνκθκα ςτο ςθμερινό
Πρόεδρο τθσ B.S.P.R. κακθγθτι John Poynton, για μία εκτενζςτατθ ςυνζντευξθ
πάνω ςτθ ςχζςθ παραφυςικοφ και επιςτιμθσ. Όταν λοιπόν ο διάλογοσ ζφταςε ςτον
Σανάγρα, θ απάντθςι του ιρκε ςαν «κεραυνόσ εν αικρία» μθ αφινοντασ οποιοδιποτε περικϊριο για περαιτζρω ςυηιτθςθ: «Φοβάμαι ότι δεν ξζρω τίποτα ςχετικά
με τον κ. Σανάγρα! τα αρχεία τθσ εταιρείασ ζχει καταγραφεί πωσ πίςτευε ότι θ
ψυχοκίνθςθ μποροφςε να εξθγιςει το φαινόμενο τθσ πρόγνωςθσ, αλλά δεν γνωρίηω
καμία ςθμερινι αναφορά ςε αυτόν ςτα νεότερα επιςτθμονικά άρκρα που δθμοςιεφονται». Αν ο ίδιοσ ο πρόεδροσ τθσ B.S.P.R. δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ του Σανάγρα
και τθσ κεωρίασ του, τότε γιατί να πιςτεφουμε πωσ θ τελευταία αςκεί ςιμερα ζςτω
και τθν ελάχιςτθ επιρροι ;
Πρωτοπόροσ Ερευνθτισ ι Εξαίρετοσ Διπλωμάτθσ ;
Πζρα όμωσ από τθν τφχθ που είχε θ «επαναςτατικι» του κεωρία ςτουσ επιςτθμονικοφσ κφκλουσ, όταν ιταν εν ηωι ο Σανάγρασ διατθροφςε τισ καλφτερεσ δθμόςιεσ
ςχζςεισ με τισ ψυχικζσ εταιρίεσ ανά τθν υφιλιο, δίνοντασ ζτςι κάκε τόςο επιπλζον
ϊκθςθ ςτο κφροσ του. Μάλιςτα, χαρακτθριςτικότατο παράδειγμα αποτελεί το
παρακάτω δθμοςίευμα για τα ενενθκοςτά του γενζκλια (J.S.P.R. 1965-66), ςτο
οποίο θ κεφαλι τθσ B.S.P.R. του εφχεται μζςω του επίςθμου εντφπου τθσ εταιρίασ:
«τζλνουμε τισ πιο εγκάρδιεσ ευχζσ μασ ςτον Άγγελο Σανάγρα, πρόεδρο τθσ Ε.Ε.Ψ.Ε.
που γιόρταςε τα 90τα του γενζκλια ςτισ 20 Μαΐου», ( ο Σανάγρασ πζκανε ςτισ 3
Φεβρουαρίου 1971 ). Επομζνωσ, τι ιταν αλθκινά ο Σανάγρασ; Με ςιγουριά μπορϊ
να πω ότι δεν ιταν ο άνκρωποσ που ζφερε τθν επανάςταςθ ςτο πεδίο των ψυχικϊν
ερευνϊν με τισ κεωρίεσ του, όπωσ ςυχνά αναπαράγεται. Ιταν όμωσ ο άνκρωποσ
που πίςτεψε και είχε τθν πυγμι να ιδρφςει μία εταιρεία ψυχικϊν ερευνϊν ςτθν
άκρωσ «αφιλόξενθ» ιδεολογικά Ελλάδα, καταφζρνοντασ να ςυγκεντρϊςει τθν ελλθνικι επιςτθμονικι αφρόκρεμα και να κερδίςει διεκνι αναγνϊριςθ για το ζργο του.
υγγραφικό Ζργο
Σο ςυγγραφικό του ζργο είναι μεγάλο, όμωσ δεν αξιϊκθκε ανάλογθσ φιμθσ. Ιταν ο
κφριοσ εκπρόςωποσ τθσ «αμζριμνθσ λογοτεχνίασ» του παλαιοφ καιροφ, ζγραψε
πολλά βιωματικά πεηογραφιματα με καλαςςινά κζματα ςτθριγμζνα ςτθ κθτεία
του, ωσ γιατροφ, ςτο πολεμικό ναυτικό. Αςχολικθκε με τθ λογοτεχνία, τθν δθμοςιογραφία και τθν μετάφραςθ ζργων από τθν αρχαία Ελλθνικι γλϊςςα.
Ζργα του μεταφράςτθκαν ςτα Γαλλικά και τα Γερμανικά, ενϊ ςχεδόν κάκε διιγθμα
του χαρακτθριηόταν από τθν φπαρξθ πολυποίκιλων μυςτικιςτικϊν νοθμάτων.

τθν λογοτεχνία πρωτοεμφανίςτθκε με τθν ζκδοςθ του μυκιςτοριματοσ
 «πογγαλιείσ τοφ Αιγαίου», το οποίο μεταφράςτθκε και ςτα γαλλικά.
Μελζτεσ – Δοκίμια
 «Ο πζπλοσ τθσ Μςιδοσ» (Γυναικεία ψυχολογία). Ακινα, εκδόςεισ « Λ. Ν.
ιδζρθσ»,
 «Σο πεπρωμζνον και θ τφχθ, ( Θ κεωρία τισ ψυχοβολίασ ), Πρωτότυποσ
ςυμβολι εισ τθν ψυχικιν ζρευναν», Ακινα, εκδόςεισ «Ανατολι», το 1943.
 «Θ επιςτθμονικι μου διακικθ», Ακινα, το 1955.
Πεηογραφία
 «Θ Μεγαλόχαρθ» Νθςιωτικό μυκιςτόρθμα, Ακινα, εκδόςεισ «Λ. Ν. ιδζρθσ»,
 «πογγαλιείσ του Αιγαίου», Ακινα, εκδόςεισ «Λ. Ν. ιδζρθσ»,
 «Ωσ ηωι… Ωσ όνειρο», Ακινα, εκδόςεισ «Άγκυρα»,
 «Νενίκθκασ Ναηωραίε! · Εν τοφτω νίκα», Λςτορικό μυκιςτόρθμα, Ακινα,
εκδόςεισ «Δθμθτράκοσ»,
 «Εισ τα πτερά του κανάτου», Ακινα, εκδόςεισ «Παπαπαφλοσ»,
 Σο ρόδον των «Γαδείρων», Ακινα, εκδόςεισ «Λ. Ν. ιδζρθσ»,
 «Μαφρεσ πεταλοφδεσ», Ακινα, εκδόςεισ «Λ. Ν. ιδζρθσ», το 1921,
 «Μακεδονικαί ραψωδίαι», Ακινα, το 1905,
 «Νθςάκια του αρωνικοφ, Ο Πόροσ, Φιλοςοφικοί περίπατοι», Ακινα,
εκδόςεισ «Λ. Ν. ιδζρθσ»,
 «Θ Λππότιςςα τθσ Μάλτασ, Αναμνιςεισ ταξειδίων», Ακινα, εκδόςεισ «Λ. Ν.
ιδζρθσ»,
 «Άγγελοσ εξολοκρευτισ», το 1913,
 «Θ ανατίναξισ του Φετχί Μπουλζντ και τθσ κανονιοφόρου», Ακινα, εκδόςεισ
«Φζξθσ», το 1914.
 «Εισ τα πτερά του κανάτου», το 1918,
Μεταφράςεισ
 «Θλζκτρα» Ευριπίδου, Ακινα, εκδόςεισ «Φζξθσ», το 1910.
 Ζνα μίνι αφιζρωμα.
Θ παραγωγι ζγινε ςτα πλαίςια άςκθςθσ του Μθνά Παπαγεωργίου ( meta-journalist)
ςτο Εργαςτιρι Επαγγελματικισ Δθμοςιογραφίασ ( 2010 ). Ζρευνα – Παρουςίαςθ :
Μθνάσ Παπαγεωργίου ( δθμοςιογράφοσ – ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ
του Μεταφυςικοφ – metafysiko.gr ). Επιβλζπων κακθγθτισ : Κϊςτασ πυρόπουλοσ.
υμμετείχαν οι : Νικόλαοσ Κουμαρτηισ, Γιϊργοσ Λωαννίδθσ και Άγγελοσ Βιαννίτθσ.
Σο μεγαλφτερο μζροσ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ πάρκθκαν από το βιβλίο “ Ψυχικζσ
Ζρευνεσ ςτθν Ελλάδα ” του Νικόλαου Κουμαρτηι ( εκδ. Δίον ).
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