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“... εκπορισάμεθα φιλοσοφίας γένος, ου μείζον αγαθόν ουτ’ ήλθεν 
ούτε ήξει ποτέ τω θνητώ γένει δωρηθέν εκ θεών.”
“... Αποκτήσαμε τη φιλοσοφία, από την οποία μεγαλύτερο αγαθό, 
δώρο των θεών, ούτε ήρθε ούτε θα έλθει ποτέ στο ανθρώπινο γέ-
νος.”

Πλάτωνα Τίμαιος 47 Β 

Ο Πλάτωνας, ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων 
των εποχών, σχολιάστηκε από αναρίθμητους μελετητές μέσα 
στους αιώνες. Ακόμη και σήμερα συνεχίζεται η εξέταση του έρ-
γου του με νέες προσεγγίσεις. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται 
μια άλλη όψη του Πλάτωνα, μέσα από το πρίσμα της εσωτερικής 
φιλοσοφίας. Εμφανίζεται ένα σύνολο γνώσεων για: 

Τη σύνθεση του ανθρώπου, την εξέλιξη της ανθρωπότητας
Το νόμο των κύκλων, τα αρχαία Μυστήρια
Τη μεταθανάτια ζωή, τους αόρατους κόσμους
Τα όνειρα, τη διατροφή κ.ά.

Πρόκειται για γνώσεις που με μια απλή, εξωτερική και εγκυ-
κλοπαιδική μελέτη περνούν απαρατήρητες και συχνά αγνοείται 
η εσωτερική και μυστηριακή γνώση που κατείχε ο μεγάλος φι-
λόσοφος. Δικός μας στόχος είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης 
ένα ερέθισμα για να μελετήσει και να εμβαθύνει ο ίδιος στο 
έργο του Πλάτωνα. 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

3η Έκδοση βελτιωμένη

Σάββας Παττακός

   
 Σ

άβ
βα

ς 
Π

ατ
τα

κό
ς 

   
   

   
   

   
Η

 Μ
υσ

τι
κή

 Δ
ιδ

ασ
κα

λί
α 

το
υ 

Π
λά

τω
να

 

platon_exofyllo.indd   1 11/11/2010   9:32:00 μμ



Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

fplato_2010.indd   1 6/12/2010   3:31:28 μμ



© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
3η Έκδοση βελτιωμένη: Ιανουάριος 2011
Η Μυστική Διδασκαλία του Πλάτωνα
Σάββας Παττακός

Επιμέλεια έκδοσης: Φρίντα Θεοδωρίδου
Διόρθωση κειμένου: Δ. Κόκλα - Φ. Θεοδωρίδου
Ατελιέ: Νίκη Βαγιαννοπούλου 
Μοντάζ εξωφύλλου: Φ. Θεοδωρίδου

ISBN: 978-960-8407-79-4

Εκδόσεις ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Αγίου Μελετίου 29, 11361, Αθήνα, 
τηλ. 210 8231301
e-mail: books@nea-acropoli.gr  -  www.nea-acropoli.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ Ε.Π.Ε.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική 
ή περιληπτική ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του 
περιεχομένου του βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλε-
κτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμε-
νη γραπτή άδεια του εκδότη.
Νόμος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύ-
ουν στην Ελλάδα.

fplato_2010.indd   2 6/12/2010   3:31:28 μμ



ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΟΥ  ΠΛΑΤΩΝΑ

fplato_2010.indd   3 6/12/2010   3:31:28 μμ



fplato_2010.indd   4 6/12/2010   3:31:28 μμ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος .............................................................................      7

1. Τι είναι ο Εσωτερισμός..................................................      9

2. Η ζωή και το έργο του Πλάτωνα .................................    21

3. Οι Διάλογοι του Πλάτωνα ............................................    43

4. Ο άνθρωπος στον Πλάτωνα .........................................    57

5. Ο ρόλος της διατροφής ..................................................    69 

6. Τα όνειρα .........................................................................   77 

7.  Η εξέλιξη της ανθρωπότητας .....................................   85 

8. Η εξέλιξη των αισθήσεων ..............................................   117

9. Τρόποι αναπαραγωγής των φυλών ..............................  129

10. Οι θείοι βασιλείς της ανθρωπότητας ........................  143

11. Ο νόμος των κύκλων  ....................................................  155

12. Μετενσάρκωση   ...........................................................  167

13. Θάνατος και μεταθανάτια ζωή ...................................  181

14. Το Δίκαιο (Δάρμα), η ανταποδοτική δικαιοσύνη 

    (Κάρμα) και η κρίση των ψυχών ................................  207 

15. Ο Πλάτωνας και τα Μυστήρια  ....................................  225

16. Ο Μύθος στον Πλάτωνα  ..............................................  255

17. Κοσμογονία και ανθρωπογένεση  ..............................  273

Επίλογος ..............................................................................  297

fplato_2010.indd   5 6/12/2010   3:31:28 μμ



fplato_2010.indd   6 6/12/2010   3:31:28 μμ



7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Αλήθεια δη πάντων μεν αγαθών θεοίς ηγείται, 
πάντων δε ανθρώποις».

Πλάτωνος Νόμοι 730c

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στις 
εσωτερικές διδασκαλίες, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο 
έργο του κορυφαίου φιλόσοφου της ελληνικής αρχαιότη-
τας, του Πλάτωνα.

Πολυταξιδεμένος και με θητεία σε όλα τα σημαντικά 
κέντρα γνώσης της εποχής του, παράλληλα με τη μαθη-
τεία του κοντά στο Σωκράτη, ο φιλόσοφος κατάφερε ν’ 
ανυψώσει τη φιλοσοφία σε πολύ υψηλές σφαίρες. Με 
τους διαδόχους μαθητές του στην Ακαδημία και με το 
συγγραφικό του έργο επέδρασε στη σκέψη της Δύσης πε-
ρισσότερο από κανέναν άλλο. Βέβαια ο σχολαστικισμός 
του Μεσαίωνα και ο ορθολογισμός της εποχής μας προ-
τίμησαν τον Αριστοτέλη, ο οποίος, ας σημειώσουμε, ήταν 
και αυτός μαθητής του.

Όμως πάντα, σε όλες τις εποχές υπήρξαν πλατωνικοί 
πυρήνες και άτομα, μελετητές και θαυμαστές του μεγά-
λου φιλόσοφου. Και πάντα θα υπάρχουν σκεπτόμενοι 
άνθρωποι, αναζητητές της αλήθειας, η οποία παρουσι-
άζεται ή κρύβεται στα γραπτά του. Άνθρωποι οι οποίοι 
θέλουν να ξεφύγουν από τις εικασίες και να καταλήξουν 
στην πραγματική γνώση. Με μια τέτοια φιλοσοφική στά-
ση ευελπιστούμε ότι θα διαβαστεί και κυρίως θα κριθεί 
το έργο μας αυτό. Γιατί εμείς πιστεύουμε μαζί με τον κο-
ρυφαίο φιλόσοφο ότι:

«Η αλήθεια έρχεται επικεφαλής όλων των αγαθών για 
τους θεούς, όλων των αγαθών για τους ανθρώπους».
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1

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ

Πλάτωνας. Ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, το όνομα 
και το έργο του οποίου μένουν αθάνατα στην ιστορία της 
φιλοσοφίας. Μέσα στις σελίδες των διαλόγων του, στη 
ζωή του και στη σχολή που ίδρυσε ενσαρκώθηκαν αιώ-
νιες διδασκαλίες, τις οποίες πρέπει να ερευνήσει κάθε 
ειλικρινής αναζητητής της αλήθειας.

Κυρίαρχο στοιχείο στον Πλάτωνα είναι ο εσωτερι-
σμός. Κάθε πλευρά της εσώτερης γνώσης συναντιέται στη 
ζωή και το έργο του μεγάλου φιλόσοφου. Είναι φρόνιμο 
λοιπόν να εκθέσουμε πρώτα την έννοια του εσωτερισμού1  

και μετά να δούμε πώς ενσωματώνεται στη ζωή και το 
έργο του.

Θα κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος, 
για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην αναζήτηση των 
εννοιών και των διδασκαλιών της εσώτερης γνώσης του 
Πλάτωνα.

“Εσωτερισμός είναι το σύνολο των γνώσεων που αφο-
ρούν την ενδότερη ουσία των πραγμάτων του κόσμου 
και του ανθρώπου, πέρα από την επιφάνεια και την πα-
ρουσία τους”.2 
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“Είναι ένα σύνολο πανάρχαιων διδασκαλιών, που πα-
ραμένει αμετάβλητο μέσα στο πλαίσιο της παράδοσης, 
παρά τις πρόσκαιρες προσαρμογές. Είναι μια αποτε-
λεσματική και πρακτική γνώση, κατάλληλη για όλες τις 
πράξεις της καθημερινής ζωής, που επιτρέπει στο άτο-
μο να ολοκληρωθεί. Δεν επιδιώκει την πειθώ, αλλά τη 
βίωση. Είναι ένας δρόμος αυταπάρνησης και εξατομί-
κευσης. Για να τον βαδίσει κανείς χρειάζεται μια εσωτε-
ρική εργασία, που δεν μπορεί να εγκαταλείπεται με την 
πρόφαση καμιάς εξωτερικής περίστασης”.3

Συνθέτοντας τα παραπάνω, ο εσωτερισμός ορίζεται 
ως ένα σύνολο βιωματικών γνώσεων και όχι θεωρητι-
κών αλλά και ταυτόχρονα ένας δρόμος αναζήτησης και 
ολοκλήρωσης. Οι γνώσεις αυτές συσχετίζονται με τον άν-
θρωπο, τον κόσμο (φύση-σύμπαν) και το θείο και πρέπει 
να βιώνονται, γιατί η πρόσβαση στη σοφία δεν περιορί-
ζεται σε μια απλή διανοητική πορεία. 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

Η ίδια η λέξη εσωτερισμός μας φέρνει σε επαφή με τη 
λέξη “έσω”, που μας οδηγεί στο εσωτερικό των πραγμά-
των. “Έσω βλέπε”, προέτρεπε ο μεγάλος στωικός φιλόσο-
φος-αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος.4 Αλλά και το “Ιών 
είσω λογίζου”(αφού μπεις μέσα να σκεφθείς), που συνα-
ντάμε στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή. Το να μπει 
ο Οιδίποδας μέσα στο ανάκτορο για να σκεφτεί, συμβολί-
ζει την εσωτερική του απόσυρση, αφού το ανάκτορο συμ-
βολίζει, στην προκειμένη περίπτωση, τον εσώτερο εαυτό 
του ανθρώπου και μάλιστα το ανώτερο μέρος του.5 

Τόσο το “Έσω βλέπε”6 όσο και το “Ιών είσω λογίζου” 
προτρέπουν σε μια εσωτερική αναζήτηση, ενδοσκόπηση, 
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παρατήρηση και σκέψη. Πρόκειται για μια κίνηση προς 
τα μέσα. Αυτήν την ικανότητα της “εσώστροφης κίνησης” 
τη διαθέτει ο άνθρωπος, ενώ π.χ. δεν τη διαθέτει το φυτό, 
γιατί όπως σημειώνει ο Πλάτωνας στον Τίμαιο:7 

“... Καθ’ όλην την ζωή του (το φυτό) ευρίσκεται εις πα-
θητικήν κατάστασιν και η γέννησίς του δεν του έδωκεν 
την ικανότητα να στρέφεται μέσα του, περί τον εαυτόν 
του, και αφού αποδιώξει την εξωτερικήν κίνησιν, και 
χρησιμοποιήσει την ιδικήν του, να προσέχει την ιδικήν 
του κατάσταση και να σκέπτεται...”

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι εσωτερικές γνώσεις 
δεν εκτίθενται με έναν τρόπο κοινό σε όλες τις εποχές, 
αλλά προσαρμόζονται στα διάφορα πολιτισμικά και χω-
ροχρονικά πλαίσια. Δημιουργείται έτσι η  εντύπωση ότι ο 
εσωτερισμός κρύβεται. Όμως, “πρόκειται για τη διατηρη-
μένη κι όχι για την κρυμμένη γνώση”. 

Έτσι μπορούμε να ανακαλύψουμε εσωτερικές γνώσεις 
στη δομή της Μεγάλης Πυραμίδας στην αρχαία Αίγυπτο 
και στην ινδική φιλοσοφία, στην ακρόπολη της αρχαίας 
Αθήνας και στους καθεδρικούς ναούς της μεσαιωνικής 
Ευρώπης, στους προσωκρατικούς φιλόσοφους και στον 
Όμηρο,8 καθώς και στα έργα των ζωγράφων της Αναγέν-
νησης, τον Σαίξπηρ και τον Καζαντζάκη.

Πρέπει να έχουμε υπόψη τις διδασκαλίες-άξονες και 
μετά να τις αναζητήσουμε μέσα στα διάφορα έργα. Πα-
ράλληλα να ξέρουμε ότι διάφοροι λόγοι επέβαλαν την 
κάλυψη της εσωτερικής γνώσης μέσα από σύμβολα, αλ-
ληγορίες και παραβολές.

Ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός φαίνεται ότι είχε ένα 
εξωτερικό κύκλο από ακροατές και έναν εσωτερικό, που 
τον αποτελούσαν οι μαθητές του. Έτσι όταν οι μαθητές 
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του τον ρώτησαν: “Γιατί τους μιλείς με παραβολές;” Αυ-
τός αποκρίθηκε: “ Σε εσάς έχει δοθεί το να γνωρίσετε τα 
μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, σε εκείνους δε δεν 
έχει δοθεί... Δια τούτο τους μιλώ με παραβολές, επειδή ενώ 
κοιτάζουν δεν βλέπουν, και ενώ ακούουν δεν ακούουν ούτε 
καταλαβαίνουν...” ( Κατά Ματθαίον 11-13).

Ας δούμε τώρα πώς σχολιάζονται τα λόγια του Σω-
κράτη στο Συμπόσιο του Πλάτωνα:9 

“Είναι (τα λόγια του δασκάλου) ντυμένα απ’ έξω... φαίνε-
ται πάντα να λέει τα ίδια πράγματα με τα ίδια λόγια, ώστε 
κάθε άνθρωπος και ανίδεος άνθρωπος μπορεί να γελά-
σει με τα λεγόμενά του. Μα σαν τα ιδεί κανείς ανοιγμένα 
τα λόγια του και εμβαθύνει σε αυτά, θα βρει ότι πρώτα 
πρώτα μόνο αυτά τα λόγια έχουν νόημα κι έπειτα ότι εί-
ναι τα πιο θεϊκά λόγια και κλείνουν μέσα τους πάρα πολ-
λά αγάλματα της αρετής και απλώνονται σε πάρα πολλά 
ζητήματα ή -τι λέω- σε όλα τα ζητήματα, όσα πρέπει να 
σκεφτεί όποιος έχει σκοπό να γίνει τέλειος άνθρωπος”.

Αυτό το απόσπασμα, από τα γραπτά του ίδιου του 
Πλάτωνα μας δείχνει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζεται η εσωτερική γνώση και ταυτόχρονα πώς 
πρέπει να εργαστεί κανείς, αν θέλει να καταλάβει τι κρύ-
βεται πίσω από τη φαινομενική απλότητα των εσωτερι-
κών διδασκαλιών, παραβολών και μύθων.10

Από έξω είναι καλυμμένα, “ντυμένα”, μερικές φορές 
προκαλούν γέλιο ίσως. Όμως πρέπει να ανοίξουμε αυ-
τούς τους λόγους -όπως τονίζει ο Πλάτωνας- και να μπού-
με μέσα τους (διανοιγομένους δε ιδών αν τις και εντός αυ-
τών γιγνόμενος).

Η εσωτερική γνώση αποκτάται με ενδοσκόπηση του 
εαυτού μας και με εμβάθυνση στο εσωτερικό των πραγ-
μάτων, στην ουσία τους. Στο Φαίδρο ο φιλόσοφος μας 
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αναφέρει το μύθο της εφεύρεσης της γραφής. Παρουσιά-
ζει το φαραώ Θαμούς να συζητά με το Θωτ (τον Ερμή των 
Ελλήνων) για τη χρησιμότητα ή όχι της γραφής. Ο Θα-
μούς εμφανίζεται σκεπτικός απέναντι στο θεό-εφευρέτη 
της γραφής και του λέει: 

“Διότι τούτο (δηλ. η γραφή) θα παρέχει λησμοσύνη στις 
ψυχές εκείνων που θα το μάθουν, επειδή θα παραμελη-
θεί η εξάσκηση του μνημονικού, διότι έχοντες πεποίθηση 
στη γραφή θα ενθυμούνται τα πράγματα εκ των έξω δια 
ξένων στοιχείων και όχι εκ του εσωτερικού των, αυτοί 
αφ’ εαυτών. Δεν βρήκες λοιπόν φάρμακο μνήμης, αλλά 
υπομνήσεως. Στους μαθητές δε, παρέχεις φανταστική 
σοφία και όχι αλήθεια, διότι αναγνώσαντες πολλά με 
το σύστημά σου χωρίς διδασκαλία, θα φανταστούν ότι 
είναι πολυμαθείς, ενώ ως επί το πλείστον είναι αμαθείς 
και ανυπόφοροι στις σχέσεις τους, επειδή αντί σοφών 
θα έχουν γίνει δοκησίσοφοι”.  

Εδώ βλέπουμε ότι τονίζεται η δυνατότητα της εσω-
τερικής διεργασίας και όχι της εξωτερικής πολυμάθειας 
-εγκυκλοπαιδικού στυλ- που οδηγεί, όχι στη σοφία, αλλά 
στη δοκησισοφία (φαινομενική σοφία), δηλ. στο να φαί-
νεται κανείς αντί να είναι, στο να πληροφορείται αντί να 
γνωρίζει.

Πρέπει να μπορεί ο άνθρωπος να αποκρυπτογραφήσει 
τη διδασκαλία, χρησιμοποιώντας τον εαυτό του ως όργα-
νο, αναπτύσσοντας τη μνήμη και τη σκέψη. Και μέσω της 
διδασκαλίας και της σχέσης δάσκαλου-μαθητή να μπορεί 
“να θυμηθεί” χρησιμοποιώντας τον εαυτό του (αυτός εαυ-
τόν χρώμενος). Για τον Πλάτωνα όμως η μνήμη-ανάμνηση 
είναι ο δρόμος για τη γνώση, λόγω της υπερβατικής προέ-
λευσης της ψυχής, η οποία, πριν κατέβει στη γη σε ενσάρ-
κωση, είχε επαφή με τη γνώση σ’ έναν ανώτερο κόσμο. Γι’ 
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αυτό αναφέρει: “Πάσα γνώσις ανάμνησις εστίν”. (Φαίδων 
72 Ε και 91Ε)

Όμως το σύστημα αυτό της “ένδοθεν αναμνήσεως” 
φαίνεται ότι χάθηκε ήδη από την αρχαία Αίγυπτο, με τη 
μετάβαση από τα  πρωταρχικά ιερογλυφικά-σύμβολα, τα 
οποία ήθελαν αποκρυπτογράφηση, για να μετατραπούν 
σε γραφή αλφαβητικού χαρακτήρα.

Στην Αναγέννηση ο Τζορντάνο Μπρούνο ξανάφερε 
στο φως την εσωτερική λειτουργία της μνημοτεχνικής, 
σχεδόν χαμένη από την κλασική εποχή.

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

Στο ίδιο κείμενο ο Πλάτωνας παρουσιάζει το Φαίδρο 
να σχολιάζει τα λόγια του Σωκράτη  λέγοντας: 

“...Εύκολα, Σωκράτη, φτιάχνεις λόγους αιγυπτιακούς 
και από άλλους τόπους...” και ο Σωκράτης απαντά 
ότι: “οι παλαιοί δέχονταν ν’ ακούσουν λόγους, ακόμη 
και από δρυς και πέτρες,11 αρκεί να τους έλεγαν την 
αλήθεια. (Αναφέρεται στην ιερή δρυ της Δωδώνης, στο 
βράχο της Σίβυλλας και στον λίθινο ομφαλό των Δελ-
φών). Αλλά εσένα σ’ ενδιαφέρει, συνεχίζει ο Σωκρά-
της, ποιος είναι αυτός που μιλεί και από ποια πατρί-
δα, γιατί μόνο εκείνο δεν προσέχεις (δηλ. αν λέει την 
αλήθεια)”.

Στην αναζήτηση της φιλοσοφικής-πνευματικής ολο-
κλήρωσης ο άνθρωπος δεν πρέπει να περιορίζεται σε 
στενά τοπικά ή εθνικιστικά πλαίσια. Στο Φαίδωνα δια-
βάζουμε: 

“Μεγάλη είναι η Ελλάς, Κέβη, πολλά δε και τα έθνη 
των βαρβάρων, πάντας δε τούτους πρέπει να διερευ-
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νάτε ζητούντες τοιούτον επωδόν, ο οποίος να δύναται 
να απαλλάξει την ψυχήν από τον φόβον, μη φειδόμενοι 
μήτε χρημάτων μήτε κόπων. Διότι δεν υπάρχει πράγμα 
περισσότερον αναγκαίον”.12

Εδώ παρατηρούμε ότι ο Πλάτωνας δεν περιφρονούσε 
καθόλου τους άλλους λαούς της εποχής του. Σε συμφωνία 
με τις αρχές του εσωτερισμού δεν έκανε διακρίσεις. Άλλω-
στε, η λέξη “βάρβαρος” στην αρχαία Ελλάδα -αντίθετα με 
τη μεταγενέστερη εμπέδωση του νοήματος ως άγριος και 
απολίτιστος- σήμαινε αρχικά αυτόν που δε μιλούσε ελλη-
νικά.

Επίσης στους Νόμους γράφει ότι ο ιδρυτής μιας πόλης 
πρέπει να μην απορρίψει ό,τι πει είτε το μαντείο της Δω-
δώνης, των Δελφών ή του Άμμωνα. Ακόμη προτείνονται 
τελετές “είτε ντόπιες, είτε τυρρηνικές ή κυπριακές ή απ’ 
οπουδήποτε αλλού προερχόμενες...”, δείχνοντας έτσι ένα 
δεκτικό, μη φανατικό, ένα ανεξίθρησκο πνεύμα.

Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να ερευνά κάθε λόγο και 
μύθο φιλοσοφικό, θρησκευτικό κ.λπ., άσχετα από την 
προέλευσή του. Αρκεί να αναζητά την αλήθεια απροκα-
τάληπτα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στα γραπτά του Πλά-
τωνα παρατηρούμε ότι προωθεί μια ολιστική, σφαιρική 
προσέγγιση της γνώσης. Πρόκειται για μία από τις αρχές 
του Εσωτερισμού, που διαποτίζει όλο το έργο του.

Άλλωστε για τον Πλάτωνα -με βάση τις εσωτερικές 
διδασκαλίες που εκθέτει στον Τίμαιο- η σφαίρα είναι 
το τέλειο γεωμετρικό στερεό και γι’ αυτό και ο τέλειος 
άνθρωπος είναι ο σφαιρικός. Μέσα στο έργο του γίνεται 
μια σύνθεση. Διδασκαλίες των Ορφικών, του Πυθαγόρα, 
των Αιγυπτίων, νόμοι των Κρητών, λόγια του Σωκράτη, 
Γνώσεις των προσωκρατικών, επιστήμες, μύθος και πάνω 
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απ’ όλα φιλοσοφία μέσα σε μία δημιουργία με εσωτερι-
κό πυρήνα τη μυστηριακή γνώση. Αυτά συναντούνται στο 
συγγραφικό του έργο.

Ακόμη προώθησε τη δημιουργία της ιδανικής πόλης-
κράτους, βασισμένης σ’ ένα φιλοσοφικό πυρήνα ανθρώ-
πων, που θα γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους.  Είναι γνωστή 
η προσπάθειά του να δημιουργήσει την ιδανική πολιτεία 
στην Κάτω Ιταλία. Εγχείρημα που απέτυχε, λόγω της σύ-
γκρουσής του με τον τύραννο Διονύσιο.

 Πολύ ωραία δίνει την έννοια του πυρήνα που θα απο-
τελεί η Πολιτεία του, όταν γράφει στον ομώνυμο διάλογο: 

“Σ’ όποια πόλη λοιπόν οι περισσότεροι για το ίδιο πράγ-
μα και κατά τον ίδιο τρόπο μεταχειρίζονται τη φράση 
“δικό μου και όχι δικό μου” δεν είναι αυτή η πόλη που 
έχει την καλύτερη οργάνωση;
- Και πολύ μάλιστα.
- Κι όπου συμβαίνει απαράλλαχτα ό,τι και με έναν άν-
θρωπο, όταν λόγου χάριν κανείς από μας κτυπήσει κά-
που το δάκτυλο, όλη εκείνη η σχέση που υπάρχει μέσα 
στο σώμα και στην ψυχή, που τείνει να αποτελέσει μια 
κυρίαρχη ενότητα, αισθάνεται το χτύπημα κι όλη την 
ίδια ώρα πονεί μαζί με το μέρος που πόνεσε κι έτσι λέμε 
πως ο άνθρωπος πονεί στο δάχτυλο. Το ίδιο και για ό,τι 
άλλο του ανθρώπου, όταν λέμε για τη λύπη που δοκιμά-
ζει από τον πόνο ενός μέρους του ή για την ευχαρίστηση 
που αισθάνεται από το καλυτέρεμά του.
Το ίδιο πραγματικά και, όπως ρωτούσες, μ’ αυτό όλως 
διόλου απαράλλαχτα, γειτονεύει η πόλη που έχει την 
καλύτερη οργάνωση. Και σε ένα λοιπόν μονάχα νομίζω, 
πολίτη αν του συμβαίνει οτιδήποτε ή καλό ή κακό μια 
τέτοια πόλη εξάπαντος θα θεωρήσει δικό της μέλος και 
θα χαρεί ή θα λυπηθεί μαζί του”.
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Ακόμη: 

“Να γνωρίζει ο ένας τον άλλον, αγαθό που μεγαλύτερό 
του δεν υπάρχει κανένα μέσα σε μια πόλη από το να 
γνωρίζονται οι άνθρωπο μεταξύ τους. Διότι εκεί που δεν 
υπάρχει φως στις σχέσεις των μεν προς τους δε, αλλά 
σκοτάδι, δεν είναι ποτέ δυνατόν να έχει κανείς σωστή 
αντίληψη της τιμής και των εξουσιών και της δικαιοσύ-
νης που αξίζει ο καθένας”.

Με αυτόν τον τρόπο ο μεγάλος φιλόσοφος στην πο-
λιτεία του περνά από το εγώ στο εμείς, πρώτη αρχή και 
στόχος των διδασκαλιών εσωτερικού χαρακτήρα, ξερι-
ζώνοντας τον εγωισμό και τη στάση της χωριστικότητας, 
που τόσο καταπολεμάται και στην Ανατολική φιλοσοφία

Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται ο Πλάτωνας δεν έκανε δι-
ακρίσεις. Έτσι στην Πολιτεία δεν αναφέρονται δούλοι, 
γεγονός απίστευτο για την εποχή του. Οι γυναίκες θεω-
ρούνται ισότιμες με τους άνδρες, αντίληψη επίσης επα-
ναστατική για τα δεδομένα του καιρού του. Δεχόταν και 
γυναίκες ως μαθήτριες, στην Ακαδημία, κάτι που μόνο ο 
Πυθαγόρας έκανε πριν απ’ αυτόν. Στην πολιτεία, υποστη-
ρίζοντας ότι και οι γυναίκες μπορούν να γίνουν φύλακες 
αναφέρει:  

“Είναι το ίδιο μοιρασμένες οι φυσικές προδιαθέσεις και 
στα δύο φύλα”. (Πολιτεία βιβλ. Ε 455d)

Ο φιλόσοφος θέτει ως στόχο την ανάπτυξη όλων των 
ικανοτήτων του ανθρώπου. Όλο το έργο του διαποτίζεται 
από τη γνώση της βαθύτερης φύσης του ανθρώπου -αλλά 
και της φύσης που τον περιβάλλει- από την αναζήτηση 
και την πραγμάτωση των αρετών.

Μια ματιά σε οποιοδήποτε διάλογό του αρκεί για να 
πείσει οποιονδήποτε γι’ αυτό.
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Αν θέλουμε να συνθέσουμε τα παραπάνω βρίσκου-
με σαφή προσανατολισμό στις τρεις αρχές του εσωτερι-
σμού:13

Aρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων χωρίς διακρί-• 
σεις οποιουδήποτε είδους.
Διαμόρφωση ολιστικής (σφαιρικής κατά τον Πλά-• 
τωνα) αντίληψης μέσα από τη συγκριτική μελέτη 
θρησκειών, επιστημών, φιλοσοφιών και τεχνών.
Γνώση της φύσης, ανάπτυξη και ολοκλήρωση κάθε • 
ανθρώπου.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ

Κυρίαρχο ρόλο έχουν επίσης μέσα στο έργο του Πλά-
τωνα τα τρία κέντρα, γύρω από τα οποία περιστρέφεται η 
εσωτερική γνώση:

Ο Άνθρωπος• 
Ο Κόσμος (σύμπαν-φύση)• 
Ο Θεός• 14

Τι είναι ο άνθρωπος; Από πού έρχεται, πού βρίσκεται 
και προς τα πού πηγαίνει; Ποια είναι η εσωτερική σύνθε-
ση του ανθρώπου; Πώς δημιουργήθηκε και από τι απο-
τελείται ο κόσμος και ποια είναι η σχέση ανθρώπου και 
κόσμου με το θείο ή τους θεούς; Είναι χαρακτηριστικό ότι 
έχει γραφτεί ένα αξιόλογο βιβλίο με θέμα το θρησκευτικό 
βίωμα στον Πλάτωνα.15

Είναι φανερό ότι ο φιλόσοφος στηρίζεται στις  διδα-
σκαλίες των τριών κέντρων.

Μέσα λοιπόν στη σφαίρα του εσωτερισμού έχουμε ένα 
συνεκτικό σύνολο γνώσεων, που εκπροσωπούνται από 
μια σειρά διδασκαλιών. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να 
τις αναζητήσουμε μέσα στη ζωή και το έργο του μεγάλου 
φιλόσοφου.
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Πρόκειται για τα εξής:
Αναζήτηση και μεταβίβαση της γνώσης (σχέση δά-• 
σκαλου -μαθητή)
Εσωτερική σύνθεση του ανθρώπου• 
Εξέλιξη της ανθρωπότητας• 
Το μυστήριο των κύκλων• 
Μετενσάρκωση• 
Αόρατοι κόσμοι και η σχέση του ανθρώπου με αυ-• 
τούς
Το μυστήριο του θανάτου και της μεταθανάτιας • 
ύπαρξης
Τα αρχαία μυστήρια σαν δρόμοι ανάβασης και • 
ένωσης του   ανθρώπου με το θείο
Ο Δρόμος του ανθρώπου ( Δάρμα στην ανατολι-• 
κή σοφία ). Ο δίκαιος άνθρωπος σύμφωνα με τον 
Πλάτωνα
Ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος (Κάρ-• 
μα στην Ανατολική σοφία)

Αυτά και πολλά άλλα θέματα της εσωτερικής γνώσης 
ας  αναζητήσουμε στον μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο.
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YΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για μια ευρύτερη κατανόηση του τι είναι ο εσωτερισμός και 
ποιες είναι οι διδασκαλίες του, παραπέμπουμε τον αναγνώστη  
στη μελέτη του δίτομου έργου “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”. 
Γ.Α. Πλάνα, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 1989 

2. Βλ. στο ίδιο, τόμος 1 σελ. 18
3. Βλ. “Νέα άνθρωπολογία” Φερνάντο Σβάρτς, Εκδ. Νέα 

Ακρόπολη, Αθήνα 1991 σελ. 94-96
4. Βλ. “Τα εις εαυτόν” του Μ. Αυρήλιου, Εκδ. Ζαχαρόπουλος 

σελ. 140
5. Βλ. “Οιδίποδας, Πανανθρώπινο Σύμβολο” του Ε. 

Κουτσοθόδωρου σελ. 71
6. Το  “βλέπω” στην αρχαία ελληνική έχει την έννοια του  

προσέχω, παρατηρώ.
7. Βλ. Τίμαιος 77b,c
8. Βλ. Ομήρου Οδύσσεια. Η επιστροφή του Ασώτου Υιού. 

Ο ανακυκλούμενος μύθος της Ανθρώπινης περιπέτειας. Ε. 
Κουτσοθόδωρου, Αθήνα 1989 και περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”  
τεύχος 35.

9. Βλ. Συμπόσιο 221Ε-222Α
10. Εδώ ας θυμηθούμε έναν άλλο μεγάλο Εσωτεριστή, το 

Δάντη: “Εσείς, που το μυαλό γερό κρατάτε, το νόημα προσέξτε 
το κρυμμένο στων στίχων των παράξενων το πέπλο...”, Θεία 
Κωμωδία Κεφ. 9 στίχοι 61-63. Για τη στάση του Πλάτωνα όμως 
ως προς την κάλυψη της γνώσης και τη μυστικότητα βλ. και 
παρακάτω, στο κεφάλαιο: “Ο Πλάτωνας και τα Μυστήρια”.

11. Βλ. Φαίδρος 274-275
12. Βλ. Φαίδων 78Α
13. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” τόμος 1 σελ. 19 κ.εξ.
14. Στο ίδιο σελ. 23-24
15. Βλ. Ε.Π. Παπανούτσου “Το θρησκευτικό βίωμα στον 

Πλάτωνα”, Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1971
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Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΠΛΑΤΩΝΑ

Ο Πλάτωνας καταγόταν από αριστοκρατική οικογέ-
νεια της Αθήνας. Η μητέρα του Περικτιόνη ανήκε στη 
γενιά του μεγάλου σοφού και νομοθέτη Σόλωνα και ο 
πατέρας του ο Αριστίωνας καταγόταν από τον Κόδρο. 
Γεννήθηκε το έτος της 88ης Ολυμπιάδας, στις 7 Θαργη-
λιώνος σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή στην Αίγι-
να, όπου ο πατέρας του είχε εγκατασταθεί ως κληρούχος. 
Όμως επέστρεψε μαζί με την οικογένειά του πάλι στην 
Αθήνα, αφού οι Σπαρτιάτες υποστήριξαν τους Αιγινήτες, 
οι οποίοι βρίσκονταν σε σύγκρουση με τους Αθηναίους.

Ο Διογένης ο Λαέρτιος στο έργο του «Βίος και Πολι-
τεία των εν τη φιλοσοφία ευδοκιμησάντων» αφιερώνει το 
τρίτο βιβλίο ολοκληρωτικά στη ζωή και το έργο του μεγά-
λου φιλόσοφου. Εκτεταμένα αναφέρεται στη ζωή του και 
ο Πλούταρχος. Ο τρόπος μάλιστα που εκθέτουν τη ζωή 
του -καθώς και ο Ιάμβλιχος τη ζωή του Πυθαγόρα- μοιά-
ζει με τον τρόπο που παρουσιάστηκε η ζωή σημαντικών 
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προσώπων μυημένων στα αρχαία μυστήρια, όπως π.χ. του 
Απολλώνιου Τυανέα από τον Φιλόστρατο και του Πυθα-
γόρα από τον Ιάμβλιχο και τον Πορφύριο.1 

Οι βιογραφίες αυτές είναι γραμμένες με συμβολικό 
τρόπο, όμως ο πολύς κόσμος τις παίρνει “κατά γράμμα”. 
Ένα από τα συμβολικά στοιχεία είναι αυτό της υποτι-
θέμενης “άσπιλης σύλληψής τους” που αναφέρεται στη 
“μυστική πνευματική γέννηση”, κατά τη διάρκεια του μυ-
στηρίου της μύησης. Το σπήλαιο της γέννησης -το οποίο 
συναντούμε και στη γέννηση του Χριστού- είναι το άντρο 
της μύησης.2 Παρόμοια θαυμαστές ήταν οι γεννήσεις του 
Βούδα, του Ηρακλή, του Ζωροάστρη, του Λάο Τσε και 
άλλων.

Για τον Πλάτωνα ο Διογένης ο Λαέρτιος διασώζει 
μια παράδοση, η οποία έχει μεγάλη εσωτερική, συμβο-
λική σημασία σύμφωνα με τα παραπάνω. Ότι δηλαδή η 
μητέρα του, Περικτιόνη, η οποία ήταν πολύ όμορφη, δεν 
συνέλαβε τον Πλάτωνα με τον άνδρα της, αλλά ήταν ήδη 
έγκυος, όταν παρουσιάστηκε ο Απόλλωνας στον Αρίστω-
να και κατόπιν αυτός άφησε τη γυναίκα του ήσυχη μέ-
χρι τη γέννηση του φιλόσοφου, ο οποίος γεννήθηκε την 
ημέρα κατά την οποία, σύμφωνα με τους Δηλίους, είχε 
γεννηθεί ο Απόλλωνας. Έτσι συνδέθηκε με το θεό των 
Μουσών, του οποίου θεωρούνταν απεσταλμένος. Παρό-
μοια δηλαδή με τον Πυθαγόρα, για τον οποίο ο Πορφύ-
ριος αναφέρει: “Απόλλωνος αυτόν ιστορείν και Πυθαϊδος 
τω γόνω, λόγω δε Μνησάρχου φησίν Απολλώνιος...” Δηλ. ο 
Πυθαγόρας ήταν απόγονος του Απόλλωνα και κατά πρό-
φαση μόνο του Μνήσαρχου.3 Αξίζει να αναφέρουμε ότι 
και για το Μ. Αλέξανδρο υπάρχει ο θρύλος ότι η σύλληψή 
του έγινε στα μυστήρια της Σαμοθράκης και ότι ήταν απε-
σταλμένος του Άμμωνα. Όλα αυτά τα πρόσωπα λοιπόν 
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ήταν “θείες ενσαρκώσεις” στον ελληνικό χώρο και πολι-
τισμό, όπως κάτι ανάλογο συνέβη και σε άλλες χώρες και 
πολιτισμούς.4 Η παράδοση λοιπόν που διασώζει ο Λα-
έρτιος για τη γέννηση του φιλοσόφου είναι μια ένδειξη 
-μαζί με πολλές άλλες- για το ότι ο Πλάτωνας ήταν ένας 
θείος απεσταλμένος.

Σύμφωνα με τον εσωτερισμό5 εξελιγμένες ανθρώπινες 
οντότητες παρουσιάζονται μέσα στην ιστορία σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, για να βοηθήσουν την εξέλιξη της 
ανθρωπότητας.6 Οι απεσταλμένοι αυτοί7 λειτουργούν ως 
ιδρυτές θρησκειών, μεγάλοι νομοθέτες, εκπολιτιστές και 
οργανωτές, καθώς επίσης και ως  ωθητήριες δυνάμεις 
στην εξέλιξη των ανθρώπινων φυλών.8  Ο Πλάτωνας φαί-
νεται ότι ανήκει στην τρίτη περίπτωση στην οποία ανή-
κουν όσοι λειτούργησαν μέσω “μυητικών σχολών”, όπως 
ο Πυθαγόρας και ο Πλωτίνος. 

Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, σημαντικότερη εκπρόσωπος 
του παγκόσμιου εσωτερισμού, τον οποίο περιέκλεισε στο 
μνημειώδες έργο της “Μυστική Δοξασία”, αναφέρει ανα-
ρίθμητες φορές τον Πλάτωνα και τη μεγάλη εσωτερική 
σημασία του έργου του. Τον αναφέρει σαν μυημένο και 
σαν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια εξελικτική φάση 
παραπάνω απ’ αυτήν που βρίσκεται η ανθρωπότητα στη 
σημερινή φάση της.9 ΄Ηταν λοιπόν ο μεγάλος φιλόσοφος 
ένας μυημένος υψηλού βαθμού.10 Στο θέμα αυτό αναφε-
ρόμαστε και παρακάτω, στο κεφάλαιο: Ο Πλάτωνας και 
τα Μυστήρια.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ
Σύμφωνα πάντα με το Διογένη το Λαέρτιο, ο Πλάτω-

νας έμαθε γράμματα στη σχολή του Διονύσιου και γυμνα-
στική κοντά στον Αρίστωνα, τον Αργείο παλαιστή. Λέγε-
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ται ότι ο τελευταίος του έδωσε την προσωνυμία Πλάτων, 
λόγω του ότι είχε φαρδιές πλάτες. Άλλοι υποστηρίζουν 
ότι ονομαζόταν έτσι για το ευρύ του μέτωπο ή ακόμη για 
την ευρύτητα του λεκτικού του ύφους. Μπορούμε να πού-
με ότι ίσχυαν όλα μαζί. Συμμετείχε σε αθλητικούς αγώ-
νες, έγραφε ποίηση, ήθελε δε ν’ ασχοληθεί με την πολιτική 
μέχρι τη γνωριμία του με τον Σωκράτη.

Ο ίδιος συγγραφέας διασώζει μια ακόμη παράδοση. 
Ότι ο Σωκράτης είδε στο όνειρό του πως είχε στα γό-
νατά του ένα νεοσσό κύκνου, του οποίου μεγάλωσαν τα 
φτερά και πέταξε αφού έβγαλε μια δυνατή και γλυκιά 
νότα. Την άλλη μέρα του παρουσίασαν τον Πλάτωνα 
για μαθητή και είπε ότι αυτό ήταν το πουλί που είχε δει 
στο όνειρό του.11 

Ο κύκνος ήταν το ιερό πτηνό του Απόλλωνα με τον 
οποίο συσχετιζόταν ο νεαρός μαθητής. Στην Ανατολή, 
ο κύκνος Χάμσα είναι το σύμβολο της διάκρισης, την 
οποία τόσο πολύ δίδαξε ο μελλοντικός μεγάλος φιλό-
σοφος. Η Αρετή της διάκρισης ονομάζεται στην Ανα-
τολή “Βιβέκα” και δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα 
να μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό, το πραγ-
ματικό από το απατηλό, την αλήθεια από το ψέμα. Στο 
μύθο του Ηρός ο Ορφέας διαλέγει για μελλοντική ζωή, 
τη ζωή του κύκνου.12 

Πραγματικά, ο νεοσσός κύκνος, μόλις γνώρισε το 
Σωκράτη έβγαλε φτερά για να πετάξει στα φιλοσοφικά 
ύψη, μεταδίδοντας ανεπανάληπτα μηνύματα και διδα-
σκαλίες στους ανθρώπους με το πέταγμά του.13 

Υπάρχει ένας αφορισμός, αρκετά σημαντικός στον 
εσωτερισμό, που λέει: “Όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, 
τότε ο δάσκαλος παρουσιάζεται”. Αυτό συνέβη εκείνη τη 
στιγμή. Ο Πλάτωνας είχε περάσει αρκετές εμπειρίες και 
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προβληματισμούς. Ως αριστοκράτης νέος της εποχής του 
θα είχε βάλει αρκετούς στόχους στην έντονη καθημερινή 
ζωή της Αθήνας. Όμως τώρα η ζωή του μπαίνει σε νέα 
φάση. Η επαφή με το Σωκράτη τον σημαδεύει οριστικά 
και αμετάκλητα. Συμβολικά καλεί τους φίλους του σε 
συμπόσιο για να τους αποχαιρετήσει και ανάβοντας μια 
φωτιά καίει τα ποιήματά του. Η απάρνηση χρειάζεται αν 
κάποιος θέλει να ακολουθήσει το δρόμο της μαθητείας.  
Και μπορεί ο Σωκράτης να μην τη ζήτησε, ο Πλάτωνας 
όμως το έκανε αυτόβουλα, γιατί άρχιζε μια νέα πορεία. 

Σε αυτήν τη φάση ενσάρκωσε τον αναζητητή της σο-
φίας και ξεκίνησε τη μαθητεία του δίπλα στο Σωκράτη. 
Αυτή η σχέση είναι από τις πιο σημαντικές στην ιστορία 
της φιλοσοφίας. Και η ευγνωμοσύνη του Πλάτωνα φά-
νηκε από τη διάσωση και σκιαγράφηση της προσωπικό-
τητας του δασκάλου του στους διαλόγους του. Έμεινε 
κοντά του μέχρι τις μέρες του θανάτου του Σωκράτη. Ο 
μαρτυρικός θάνατος του Σωκράτη θα είναι η αρχή ενός 
νέου κύκλου αναζήτησης για τον εραστή της σοφίας. Γι’ 
αυτόν ο Σωκράτης ήταν ο Δάσκαλος, ο δίκαιος άνθρω-
πος, το πρότυπο. Ο θάνατός του τον επηρέασε βαθιά. 
Τότε άφησε την Αθήνα για να ταξιδεύσει σε άλλες πηγές. 
Αλλά η μαιευτική μέθοδος του Δασκάλου του χάραξε  βα-
θιά ίχνη. 

Έπρεπε να γεννηθεί αυτό που κρυβόταν μέσα του.

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ
Άκουσε τον Κρατύλο που ήταν οπαδός του Ηράκλει-

του και τον Ερμογένη που ακολουθούσε τη φιλοσοφία 
του Παρμενίδη. Κατόπιν, σε ηλικία 28 χρόνων κατέφυγε 
στα Μέγαρα, στον Ευκλείδη το Σωκρατικό, μαζί με με-
ρικούς άλλους μαθητές του Σωκράτη. Έπειτα πήγε στην 
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Κυρήνη, στο μαθηματικό Θεόδωρο, κι από κει στην Ιτα-
λία στους Πυθαγόριους Φιλόλαο και Εύρυτο.14

 Έτσι το πνεύμα του δέχτηκε επιδράσεις από τα κυ-
ριότερα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής του. Ακόμη δεν 
πρέπει να νομίζουμε ότι όλα αυτά τα ταξίδια ήταν εύκο-
λα, αν λάβουμε υπόψιν τις συνθήκες της εποχής. Όμως 
ήταν φύση μαχητική. Για να αποκτήσει τρία πυθαγορικά 
βιβλία αναφέρεται ότι πλήρωσε ένα μεγάλο χρηματικό 
ποσό.

Αφού εμβάθυνε σε όσα είχε διδαχθεί, “ζύμωσε” τις 
διάφορες γνώσεις και αντιλήψεις μέσα του. Έπειτα ακο-
λούθησε τη φυσική πορεία πολλών άλλων, οι οποίοι ερ-
γάστηκαν σαν μεταφορείς της γνώσης από ένα κέντρο 
πολιτισμού που βρισκόταν στο τέλος του κύκλου του. 
Πήγε στην Αίγυπτο. Όπως γράφει ο Πλούταρχος: “Τόσο 
μεγάλη ήταν η ευσεβής προσοχή η χαρακτηρίζουσα την 
περί τα θεία σοφίαν των Αιγυπτίων. Μαρτυρούν δε [περί 
τούτων] και οι σοφώτατοι των Ελλήνων: Σόλων, Θαλής, 
Πλάτων, Εύδοξος, Πυθαγόρας, όπως δε λέγουν μερικοί, 
και ο Λυκούργος, οι οποίοι ήλθαν στην Αίγυπτο και συνα-
νεστράφησαν με τους ιερείς”.15

Επίσης η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ γράφει: 
“Οι περίφημες τέσσερις έδρες μάθησης στην αρχαία Αί-
γυπτο είναι πολύ περισσότερο τεκμηριωμένες ιστορικά 
απ’ ό,τι η καταγωγή της σύγχρονης Αγγλίας. Στο μεγά-
λο ιερό της Θήβας, ο Πυθαγόρας αμέσως μετά την επι 
στροφή του από την Ινδία, μελέτησε την Επιστήμη των 
απόκρυφων αριθμών. Στη Μέμφιδα ο Ορφέας εκλα-
ϊκευσε την υπερβολικά δυσνόητη ινδική μεταφυσική 
του, για να χρησιμοποιηθεί στη Μεγάλη Ελλάδα. Εκεί 
έμαθαν όλα όσα ήξεραν ο Θαλής και αργότερα ο Δη-
μόκριτος. Στη Σάιδα αποδίδεται η θαυμάσια νομοθεσία 
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και η τέχνη της διακυβέρνησης, που διδάχτηκαν από 
τους ιερείς ο Σόλωνας και ο Λυκούργος, οι οποίοι θαυ-
μάζονται και θα θαυμάζονται στο πέρασμα του χρόνου 
από τις κατοπινές γενιές. Αν ο Πλάτωνας και ο Εύδοξος 
δεν είχαν πάει ποτέ να λατρέψουν το ιερό της Ηλιούπο-
λης, το πιθανότερο είναι πως δεν θα κατέπλησσαν τις 
μελλοντικές γενιές, ο ένας με την Ηθική του και ο άλλος 
με τα Μαθηματικά του”.16 
Ο Πλάτωνας μάλιστα μαζί με τον Εύδοξο, θεωρείται 

ότι έμεινε στην Αίγυπτο περισσότερο χρονικό διάστημα 
από όλους τους άλλους, συνολικά 13 χρόνια. 

Στο βιβλίο του “Περί Σωκράτους δαιμονίου” [578 6d] 
ο Πλούταρχος αναφέρει ακόμη ότι στη Μέμφιδα εμα-
θήτευσαν “συμφιλοσοφούντες” ο Σιμμίας, ο Πλάτωνας 
και ο Ελλοπίων ο Πεπαρήθιος. Ονομαζόταν δε ο ιερέ-
ας-διδάσκαλός τους Χόνουφις. Ο Διογένης ο Λαέρτιος17  

προσθέτει και τον Ευριπίδη σ’ αυτούς που βρίσκονταν 
μαζί με τον Πλάτωνα στην Αίγυπτο. Σημειώνει ότι πήγαν 
στους προφήτες, όπως αποκαλεί τους ιερείς, οι οποίοι 
μάλιστα ήταν και μάγοι-θεραπευτές και είχαν γιατρέψει 
τον Ευριπίδη με θαλασσινό νερό. Γι’ αυτό ο τελευταίος 
στην Ιφιγένεια εν Ταύροις γράφει: “Η θάλασσα καθαρίζει 
όλα τα ανθρώπινα κακά”.

Ο ΜΥΗΜΕΝΟΣ...
Η μαθητεία λοιπόν του Πλάτωνα στην Αίγυπτο έγινε 

σε μυητικά κέντρα που έδρευαν στα ιερά. Σήμερα δεν εί-
ναι γνωστή η αρχική σημασία της λέξης “ιερέας”. Η Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ αναφέρει ένα απόσπασμα του Λώρενς: 

“Οι ιερείς της Αιγύπτου δεν ήταν υπηρέτες της θρησκεί-
ας με την αυστηρή έννοια του όρου. Η λέξη “ιερέας”, 
η μετάφραση της οποίας δεν είναι καθόλου ακριβής, 
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έχει μια σημασία πολύ διαφορετική από εκείνη που της 
αποδίδουμε εμείς. Στη γλώσσα της αρχαιότητας, και ει-
δικά με την έννοια της μύησης των ιερέων της αρχαίας 
Αιγύπτου, η λέξη “ιερέας” είναι συνώνυμη με τη λέξη 
“φιλόσοφος”. 

Ο θεσμός των Αιγυπτίων ιερέων φαίνεται ότι ήταν 
στην πραγματικότητα μια οργανωμένη ομάδα σοφών, οι 
οποίοι κρατούσαν, όπως οι αρχαίοι Βραχμάνοι, τα ηνία 
της κυβερνητικής εξουσίας, ένα σύστημα που κληρονόμη-
σαν από τους μυημένους της περίφημης Ατλαντίδας. Κα-
τείχαν θαυμάσιες γνώσεις σε κάθε τομέα της επιστήμης.18 
Οι ρίζες λοιπόν των πολύπλευρων γνώσεων του Πλάτωνα 
ήταν πολύ  βαθιές.  Άλλωστε, τα κέντρα των Μυστηρί-
ων βρίσκονταν σε σχέση μεταξύ τους.19 Η εσωτερική πα-
ράδοση αναφέρει ότι έφθασε στο βαθμό του Ιεροφάντη 
και ότι το μυητικό του όνομα τον συσχέτιζε με τη μυητική 
ομάδα των “ΑΝΑΞ”, αυτών που εργάστηκαν για να ΞΑ-
ΝΑ-γεννηθεί ο πολιτισμός σε νέες βάσεις. Αυτά τα πρό-
σωπα αποτέλεσαν την ωθητήρια δύναμη της αρχής του 
ονομαζόμενου σήμερα Δυτικού Πολιτισμού.20 

Η αναζήτησή του μπορεί να παραλληλιστεί με αυτήν 
άλλων σοφών ή φιλόσοφων, όπως αυτών που είδαμε πα-
ραπάνω να αναφέρει ο Πλούταρχος και πολλών άλλων 
ακόμα. Πολύ μεγάλη ομοιότητα παρουσιάζει με τον Πυ-
θαγόρα, ο οποίος έφθασε μέχρι τις Ινδίες. Είναι αξιοση-
μείωτο να δούμε ότι και ο Χριστός, κάποια στιγμή, πραγ-
ματοποίησε τη “Φυγή στην Αίγυπτο”. Μήπως η φυγή αυτή 
είχε τελικά μια συμβολική έννοια; 

Για να συμπληρώσει ο Πλάτωνας την αναζήτησή του 
θέλησε να πάει στη Βαβυλωνία, να συναντήσει τους Μά-
γους.21 Όμως γίνονταν πόλεμοι και δεν μπόρεσε να το 
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κατορθώσει. Έτσι γύρισε στην Αθήνα, ώριμος πια και 
έτοιμος να εκπληρώσει την αποστολή του.

Ας συνοψίσουμε τη διαδικασία: Σε πρώτη φάση ο 
υποψήφιος ταξιδιώτης της Ατραπού είναι ένας εξωτε-
ρικός σπουδαστής. Αυτό το συναντάμε στα χρόνια της 
νεαρής ηλικίας του Πλάτωνα, κατά την οποία δέχεται τη 
μόρφωση ενός αριστοκράτη νέου της εποχής του και βά-
ζει εξωτερικούς στόχους. Σκοπεύει να ασχοληθεί με την 
πολιτική, γράφει ποιήματα, αθλείται. Όταν γνωρίζει το 
Σωκράτη ο σπουδαστής μετατρέπεται σε μαθητή και σύμ-
φωνα με τη μαιευτική μέθοδο που εφάρμοζε ο Δάσκαλός 
του, πρέπει να εμβαθύνει μέσα του και να φέρει στο φως 
τον πραγματικό Εαυτό του. Όμως αυτή είναι μια διδα-
σκαλία μυστηριακή και μόνο μέσω της μυητικής μεθόδου 
θα μπορέσει να το καταφέρει. 

Έτσι αφού μαθητεύσει στο χώρο της Ελλάδας, θα πρέ-
πει να ταξιδέψει και να περάσει πολλές περιπέτειες και 
δοκιμασίες μέχρι να φτάσει στην πύλη της μύησης. Χωρίς 
να κάμπτεται από τις δυσκολίες, αλλά με τη μεγάλη επι-
μονή που πρέπει να χαρακτηρίζει το μαθητή στην ατραπό, 
ο Πλάτωνας ταξιδεύει σε πολλά μέρη ερευνώντας, αφού 
η Σωκρατική διδασκαλία τον έκανε να αφοσιωθεί στην 
αναζήτηση της Αλήθειας. Τελικά φθάνει στο τότε κέντρο 
των Μυστηρίων, που αντιπροσώπευε για χιλιετηρίδες η 
Αίγυπτος.

Στα ταξίδια του ενσάρκωσε το μαθητή που βαδίζει 
την ατραπό της μαθητείας. Κατόπιν ενσαρκώνει το μυ-
ημένο, που αναλαμβάνει μια αποστολή, την οποία του 
αναθέτουν, γιατί δεν νοείται Μύηση χωρίς την υπηρεσία 
στην ανθρωπότητα. Έτσι συνδύασε την Έρευνα και την 
Υπηρεσία. Η επιμονή και η υπομονή του στις διάφορες 
περιπέτειες δείχνουν και την Αφοσίωση που είχε στο Ιδε-
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ώδες της ενσάρκωσης και πραγματοποίησης της γνώσης. 
Η Αφοσίωση, η Έρευνα και η Υπηρεσία θεωρούνται ότι 
είναι οι αρετές που πρέπει να έχει ο πραγματικός Μαθη-
τής-Αναζητητής της Σοφίας. 

Ένα νέο κεφάλαιο λοιπόν ανοίγει στη ζωή του Πλά-
τωνα με την επιστροφή του στην Ελλάδα, που μπορούμε 
να το συσχετίσουμε με:

- Τη συγγραφή των περίφημων Διαλόγων του 
- Την ίδρυση της Ακαδημίας  
- Τα ταξίδια του στη Σικελία σε μια προσπάθεια πραγ-

μάτωσης της Πολιτείας του.

Οι δοκιμασίες της Μύησης χαλύβδωσαν την ήδη ισχυ-
ρή θέλησή του. Όμως ο δρόμος δεν τελείωσε. Πρέπει 
τώρα να υπηρετήσει. Να εκτελέσει μια αποστολή. Και 
είναι αυτή η πιο ιερή για ένα μαθητή μυημένο και αντά-
ξιο του δασκάλου του: Να γίνει ο ίδιος Δάσκαλος. Ο κύ-
κνος που έφυγε -μια και ο θάνατος του Σωκράτη ήταν ένα 
πλήγμα για τους μαθητές του- ασκήθηκε στο πέταγμα22 
και τώρα επιστρέφει για να διδάξει άλλους.

 Η επιστροφή του Πλάτωνα στην Ελλάδα είναι η αρχή 
μιας νέας πνευματικής περιπέτειας, που θα κρατήσει πολ-
λούς αιώνες. Η ίδρυση της Ακαδημίας, μιας φιλοσοφικής 
Σχολής κοινοβιακού χαρακτήρα, που θα λάμψει στον 
ελληνικό χώρο και θα αναδείξει πολλά μεγάλα ονόματα 
στον τομέα της φιλοσοφίας και της επιστήμης.

Το πρώτο μέρος της διαμορφωτικής και “ζητητικής” 
πορείας του φιλοσόφου δεν είναι τόσο γνωστό, αφού πέ-
ρασε πολλές ατομικές περιπέτειες, εμπειρίες διαμόρφω-
σης. Οι δοκιμασίες των Μυστηρίων και τα εσώτερα δόγ-
ματα ήταν μυστικά. 
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Όμως το δεύτερο μέρος, αυτό της προσφοράς, είναι 
γνωστό σε όλο τον κόσμο: η Ακαδημία, το ανυπέρβλητο 
συγγραφικό έργο του και οι προσπάθειες για την ίδρυση 
της Ιδανικής Πολιτείας στην Κάτω Ιταλία. Ας παρακο-
λουθήσουμε λοιπόν τώρα το δεύτερο μέρος της πνευμα-
τικής προσφοράς και περιπέτειας του Πλάτωνα, το οποίο 
ενσάρκωσε επίσης τόσες εσωτερικές διδασκαλίες.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Ο Διογένης ο Λαέρτιος αναφέρει ότι ο Πλάτωνας 
“μόλις γύρισε στην Αθήνα, κατοικούσε στην Ακαδημία, 
που είναι ένα δασωμένο γυμναστήριο κοντά στην πόλη 
και ονομάστηκε έτσι από τον ήρωα Ακάδημο”. Στο γυ-
μναστήριο θα σύχναζαν πολλοί νέοι υποψήφιοι μαθητές. 
Κοντά σ’ αυτό αγόρασε ένα κτήμα, το επονομαζόμενο 
Κήπος του Πλάτωνος, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος: “η 
δ’ Ακαδημία, τρισχιλίων δρχ. χωρίδιον εωνημένων, οικητή-
ριον ην Πλάτωνος και Ξενοκράτους και Πολέμωνος αυτόθι 
σχολαζόντων και καταβιούντων τον άπαντα χρόνον”. 

Εκεί λοιπόν ήταν η έδρα της Σχολής του Πλάτωνα, που 
ιδρύθηκε το 387 π.Χ. και είχε μια λαμπρή πορεία πάνω 
από 900 χρόνια μέχρι που την έκλεισε ο Ιουστινιανός με 
διάταγμα που έλεγε: “μηδ’ ένα διδάσκειν φιλοσοφία”. Σαν 
πρότυπο είχε ο φιλόσοφος την Πυθαγορική Σχολή, αν 
αφαιρέσουμε μερικά αυστηρά χαρακτηριστικά της.

Για να μπει ο μαθητής στην Ακαδημία ενημερωνόταν 
από το Σχολάρχη για τις δυσκολίες και τα προβλήματα 
που θα συναντούσε, γιατί η σπουδή της φιλοσοφίας, κα-
θώς και η εφαρμογή της δεν θα έπρεπε να είναι πάρερ-
γο αλλά έργο με αφοσίωση και συνέπεια. Ακόμη έθεταν 
στον υποψήφιο κάποιες πρακτικές δοκιμασίες, όπως τη 
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λύση προβλημάτων μαθηματικών, μουσικής, αστρονομίας 
και άλλων. Έτσι θα γινόταν δεκτός, αφού έδειχνε ότι ήταν 
έτοιμος για τα μαθήματα. Είναι πασίγνωστη η φράση που 
λέγεται ότι ήταν γραμμένη στο υπέρθυρο της Ακαδημίας: 
“Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω”.23

Ο ίδιος ο Πλάτωνας ήταν ο πρώτος Σχολάρχης της 
Ακαδημίας, διδάσκοντας αδιάκοπα σ’ αυτήν μέχρι το 
θάνατό του, με μόνα διαλείμματα τα χρονικά διαστήματα 
των ταξιδιών του στη Σικελία. Είχε αφιερώσει ολοκλη-
ρωτικά τη ζωή του στην Ακαδημία και στη συγγραφή 
των έργων του. Κατά το πρότυπο των αρχαίων σχολών 
η Ακαδημία είχε έναν εξωτερικό κύκλο ενδιαφερομένων 
σπουδαστών-ακροατών και έναν εσωτερικό κύκλο μαθη-
τών, οι οποίοι ζούσαν κοινοβιακά στη σχολή.24 Δεν έκανε 
διακρίσεις φύλου. Αναφέρονται δε και γυναίκες μαθήτρι-
ες: η Λασθένεια από τη Μαντινεία και η Αξιοθέα από τη 
Φλειούντα.

Η διδασκαλία του, σε αντίθεση προς τους σοφιστές, 
και σύμφωνα με το παράδειγμα του Σωκράτη, ήταν άμι-
σθη. Ένα μέρος της θα ήταν προφορικό και μεταδινόταν 
στον εσωτερικό κύκλο. Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. στο βιβλίο 
της “Αποκαλυμμένη Ίσις” το συμπεραίνει από τις διδα-
σκαλίες που παρουσίασε για την ψυχή ο Ξενοκράτης. 
Ακόμη ο μαθητής θα έπρεπε να προχωρήσει πολύ για να 
επιτραπεί η παρακολούθηση μαθημάτων, όπως η ορφική 
και χαλδαϊκή σοφία, η θεολογία και η θεουργία. Αυτό 
έγινε γνωστό αργότερα στις διάφορες φάσεις που πέρα-
σε η σχολή. 

Η συρροή των μαθητών ήταν μεγάλη, γιατί η φήμη 
του Πλάτωνα είχε εξαπλωθεί στο πανελλήνιο. Λέγεται 
ότι όταν πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλοι οι θεα-
τές του σταδίου γύρισαν το κεφάλι για να τον ιδούν. Η 
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αφοσίωση των μαθητών του σ’ αυτόν ήταν μεγάλη. Αυτό 
το δείχνει έμπρακτα το περιστατικό που αναφέρεται στο 
βίο του Ξενοκράτους:25 “Όταν ο Τύραννος Διονύσιος στη 
Σικελία απείλησε τον Πλάτωνα ότι θα του πάρει το κε-
φάλι, ο Ξενοκράτης που τον συνόδευε, έδειξε το δικό του 
κεφάλι και είπε στον Τύραννο: “Κανένας δεν θα το αγγίξει 
[το κεφάλι του Πλάτωνα] προτού κοπεί τούτο”. Η αλυσί-
δα μαθητή-δάσκαλου ( η “του Πλάτωνος Χρυσή Σειρά” ) 
συνεχίστηκε για πάνω από 900 χρόνια, μέχρι το κλείσιμο 
της σχολής.

Από τα ονόματα αρκεί να αναφέρουμε τους: Σπεύ-
σιππο, Εύδοξο, Ξενοκράτη, Αριστοτέλη -ο οποίος με την 
ίδρυση της δικής του σχολής, του Λυκείου, επέδρασε τόσο 
πολύ στη Δύση του Μεσαίωνα- Φίλιππος ο Οπούντιος και 
τόσοι άλλοι. Από τους μελλοντικούς μαθητές ξεχωρίζουν 
ο Ζήνων ο Κιτιεύς, ιδρυτής της Στωϊκής φιλοσοφίας, ο 
Αρκεσίλαος, ο Καρνεάδης, ο Φίλων ο Λαρισαίος, ο Αντί-
οχος, ο Ασκαλωνεύς, ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων, ο Τε-
ρέντιος ο Ουάρων, ο Ηρώδης ο Αττικός.

 Αυτοί και πολλοί άλλοι εμαθήτευσαν στην Ακαδημία, 
η οποία χωρίζεται σε: Αρχαία -Μέση -Νέα Ακαδημία. Με 
τους Σιμπλίκιο, Πρόκλο -μια άλλη δόξα της Ακαδημίας- 
και το Δαμάσκιο στην τελευταία περίοδο, η Ακαδημία 
έκλεισε τον κύκλο της.

Όμως ακολουθώντας το νόμο των κύκλων, ξαναγεν-
νιέται από την τέφρα στην περίοδο της Αναγέννησης, 
όταν πολλοί ερευνητές της Αρχαίας Σοφίας ανακαλύ-
πτουν ξανά τον Πλάτωνα ή μάλλον θέλουν να μεταδώ-
σουν στον κόσμο τη σοφία του μιας και υπήρχαν μικροί 
πυρήνες που κρατούσαν αναμμένη τη φλόγα της γνώσης. 
Ο Πλήθων, ο Μαρσίλιος Φιτσίνο πρωταγωνιστούν σ’ αυ-
τήν τη νέα προσπάθεια και η Ακαδημία επανεμφανίζεται 
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στη Φλωρεντία. Από τότε μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν πολ-
λά πνευματικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο26 που φέρουν 
αυτό το όνομα, το οποίο θυμίζει τη μεγάλη πνευματική 
περιπέτεια που υπήρξε η Ακαδημία.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ας περάσουμε τώρα σε μια άλλη πτυχή της ζωής του 
μεγάλου φιλόσοφου. Πολέμησε και πήρε μάλιστα το αρι-
στείο της ανδρείας, κάτι που είχε κατορθώσει και ο Δά-
σκαλός του, ο Σωκράτης. Η ανδρεία, μια από τις αρετές 
που δίδαξε, ήταν και δικό του γνώρισμα. Δεν υποχωρού-
σε μπροστά στις δυσκολίες και τους κινδύνους. Μάλιστα 
μια φορά κάποιος συκοφάντης τον απείλησε ότι τον πε-
ριμένει το κώνειο, όπως το Σωκράτη. Τότε ο φιλόσοφος 
του απάντησε: “Δεν φοβάμαι το θάνατο. Όπως δεν τον φο-
βήθηκα όταν πολεμούσα για την Αθήνα”.

Προσπάθησε να κάνει πράξη αυτά που δίδασκε. Ήταν 
ένας πραγματικός πρακτικός φιλόσοφος και όχι διανοού-
μενος. Γιατί “διανοούμενος” είναι αυτός που συζητά λύ-
σεις, ενώ ο φιλόσοφος προσπαθεί να γίνουν πραγματικό-
τητα.27 Έτσι εκτός από την ίδρυση της Σχολής έκανε και 
τα ταξίδια στη Σικελία μέσα στο πλαίσιο μιας προσπάθει-
ας να ιδρύσει-οργανώσει μια πολιτεία με το πρότυπο της 
Πολιτείας του. 

Πίστευε ότι αν κάποια πόλη δεχόταν να εφαρμόσει τις 
αρχές του θα μπορούσε να φανεί η αλήθεια της θεωρίας 
του στην πράξη. Ο φίλος και μαθητής του Δίων ο Συρα-
κούσιος τον έπεισε ότι ο Τύραννος των Συρακουσών έδει-
χνε φιλοσοφικό ενδιαφέρον και ο φιλόσοφος συμπέρανε 
ότι πείθοντάς τον θα πραγμάτωνε το σκοπό του. 
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Έτσι ταξίδεψε τρεις φορές στη Σικελία προσπαθώ-
ντας να πείσει αρχικά το Διονύσιο τον Πρεσβύτερο και 
ύστερα το Νεότερο να εφαρμόσουν τις αρχές του. Όμως 
έλεγχε με τόση αφοβία τον Τύραννο και στην ιδιωτική του 
ζωή και στη δημόσια, ώστε κινδύνευε η ζωή του άμεσα. 
Πέρασε ένα χρονικό διάστημα περιορισμένος στο παλάτι 
του Διονύσιου και στο τέλος δόθηκε σ’ έναν Λακεδαιμό-
νιο, τον Πόλλιν, για να πουληθεί ως δούλος, κάτι που έγι-
νε. Τον πούλησε μάλιστα στους Αιγινήτες, οι οποίοι ήταν 
σε διαμάχη με τους Αθηναίους και ήθελαν να τον περά-
σουν από δίκη. Τελικά οδηγήθηκε στη συνέλευση και πι-
θανόν δικάστηκε. Ακόμα κι εκεί φάνηκε η ανωτερότητά 
του, αφού ο Διογένης ο Λαέρτιος σημειώνει ότι παρέμει-
νε εντελώς σιωπηλός περιμένοντας με εμπιστοσύνη την 
έκβαση της συνέλευσης. Αποφάσισαν να τον πουλήσουν 
σαν αιχμάλωτο πολέμου -μιας και ήταν σε πόλεμο με τους 
Αθηναίους- και τότε βρέθηκε εκεί ο Αννίκερις ο Κυρηναί-
ος, ο οποίος, αφού τον αγόρασε, τον έστειλε στην Αθή-
να. Μάλιστα δεν δέχτηκε τα χρήματα που του έστειλαν οι 
φίλοι του Πλάτωνα. Ο θρύλος λέει ότι ο Πόλλις πνίγηκε 
στην Ελίκη, γιατί η συμπεριφορά του προς το φιλόσοφο 
είχε προκαλέσει την οργή του θεού.28. 

Όλα αυτά  δείχνουν τις περιπέτειες που δεν έλειπαν 
από το φιλοσοφικό δρόμο του Πλάτωνα, αλλά και την 
εκτίμηση στο πρόσωπό του και την πίστη ότι ήταν “θείος”, 
δηλαδή θεϊκός άνθρωπος.

Όμως η προσπάθεια δεν σταμάτησε, γιατί επαναλαμ-
βάνουμε ότι ο Πλάτωνας δεν ήταν μόνο θεωρητικός. Ανα-
φέρει ο ίδιος στην περίφημη έβδομη επιστολή του: 

“Nτρεπόμουν πάρα πολύ τον εαυτό μου, μην από το 
ένα μέρος φανώ κάποτε στον ίδιο τον εαυτό μου πως μένω 
όλως διόλου μέσα στη  θεωρία και μόνο μέσα σ’ αυτήν, ενώ 
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με κανένα έργο ποτέ μου δεν καταπιάστηκα αυτόθελά 
μου”.29  

Ο Διονύσιος ο Ερμοκράτους είχε πεθάνει και τώρα ο 
Πλάτωνας πήγε στο Διονύσιο το Νεότερο να του ζητήσει 
μια περιοχή και ανθρώπους που θα ζούσαν σύμφωνα με 
τις πολιτειακές του ιδέες. Όμως πάλι δεν το κατόρθωσε 
και διέτρεξε ξανά κίνδυνο της ζωής του. Τελικά σώθηκε 
χάρη στον Πυθαγόριο Αρχύτα. Γενικά οι Πυθαγόριοι της 
Κάτω Ιταλίας υποστήριζαν τον Πλάτωνα, αλλά η διαμάχη 
που είχαν με τον Διονύσιο ήταν εμπόδιο. Χωρίς επιτυχία 
ήταν κι ένα τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα. Η ίδρυση λοιπόν 
της Πλατωνικής Πολιτείας έμεινε ένα όνειρο μέσα στις 
πολλές περιπέτειες της ζωής του.

Αναφέρεται ακόμη ότι τον κάλεσαν, για να θεσπίσει 
νόμους στη Μεγαλόπολη, όταν την  ίδρυσαν. Όμως όταν 
έμαθε ότι δεν θέλουν να έχουν ίση περιουσία δεν πήγε.30

Ο Μέγας Αλέξανδρος αργότερα -παρότι είχε δάσκαλο 
τον Αριστοτέλη- είχε επαφές με τον κύκλο της Ακαδημίας 
και έτεινε στις πλατωνικές θεωρίες. “Ο Αλέξανδρος θα 
έπρεπε να είπωμεν υπήρξεν ο μεγαλύτερος των μαθητών 
του Πλάτωνος και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας του... 
δεν ήτο το γέννημα του Αριστοτέλους, αλλά της πλατωνι-
κής κατευθύνσεως”.31 Ο Ξενοκράτης -ο οποίος διαδέχτη-
κε τον Σπεύσιππο στη διεύθυνση της Ακαδημίας- του είχε 
στείλει μια στοιχειώδη διδασκαλία, για το πώς πρέπει να  
είναι κάποιος βασιλιάς. Μάλιστα, ο προαναφερόμενος 
φιλόσοφος (Ξενοκράτης) είχε επιστρέψει στον Αλέξαν-
δρο το μεγαλύτερο μέρος από ένα μεγάλο ποσό χρημά-
των που του είχε στείλει ως δώρο. Υπήρχε λοιπόν μεγάλη 
σχέση του Αλέξανδρου με την Πλατωνική διδασκαλία 
και μπορούμε να πούμε ότι το έργο του είναι η διεύρυν-
ση της Πλατωνικής Πόλης σε πλαίσιο που ξεπερνούσε τα 
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στενά γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας. Αυτό δείχνει ο 
τρόπος οργάνωσης της αυτοκρατορίας που δημιούργησε, 
καθώς και οι περίφημοι γάμοι των στρατιωτών του με τις 
Περσίδες, για να γίνει μια ένωση μεταξύ Ελλήνων και 
Περσών. Ήθελε να δημιουργήσει πόλεις-πυρήνες κατά 
τα Πλατωνικά πρότυπα, ενωμένες σε μία Αυτοκρατορία. 
Όμως ο πρόωρος θάνατός του εμπόδισε την πραγμάτωση 
του βαθύτερου μέρους του σχεδίου του.

Άλλη μια προσπάθεια αναφέρεται ότι έγινε για την 
ίδρυση της Πλατωνικής Πολιτείας -της περίφημης Πλα-
τωνόπολης- από το μεγάλο νεοπλατωνικό φιλόσοφο 
Πλωτίνο. Όμως πάλι δεν πέτυχε το επιχείρημα λόγω της 
συκοφαντικής δυσφήμισης του φιλόσοφου προς το Ρω-
μαίο Αυτοκράτορα. Στα νεότερα χρόνια, στα χνάρια του 
μεγάλου φιλόσοφου, γράφτηκαν έργα για Ιδανικές Πολι-
τείες. Χαρακτηριστικά έχουμε: “Πολιτεία του Ήλιου”  του 
Καμπανέλλα, “Ουτοπία” του Φ. Μπέικον. Ακόμη και “Η 
Κοιλάδα των Ρόδων” του Κ. Ντήναχ αναφέρεται σε μία 
μελλοντική ιδανική πολιτεία.32

 Ο Πλάτωνας επέστρεψε στην Αθήνα και αφοσιώθηκε 
στην Ακαδημία και στη συγγραφή των Διαλόγων. Διατή-
ρησε ακμαίες τις δυνάμεις του μέχρι το τέλος της ζωής 
του. Παρέμεινε πάντα νέος και δυνατός στην καρδιά, την 
ψυχή και το νου. Ίσως δεν είναι τυχαίο το πόσο συμφω-
νούν με τα παραπάνω αυτά που γράφει ο Γκαίτε για τον 
Πλάτωνα: 

“Ο Πλάτωνας συμπεριφέρεται στον κόσμο σαν ένα 
ευδαιμονικό πνεύμα, που αγαπά να φιλοξενηθεί λίγο 
καιρό σ’ αυτόν. Σκοπός του δεν είναι να τον γνωρίσει, 
γιατί κάτι τέτοιο γι΄ αυτόν είναι ήδη γνωστό, αλλά να του 
αναγγείλει φιλικά αυτό που κουβαλά μαζί του και του 
οποίου τόση ανάγκη είχε ο κόσμος. Βυθίζεται στα βα-
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θειά περισσότερο, για να γεμίσει με την ουσία παρά για 
να τα ερευνήσει. κινείται προς το ύψος με λαχτάρα για 
να γίνει μέρος της αφετηρίας του. Ό,τι βγάζει από μέσα 
του σχετίζεται με το αιώνιο όλο, ωραίο, αγαθό, αληθινό, 
των οποίων την απαίτηση προσπαθεί να ερεθίσει στου 
καθενός τα στήθη”.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Βλ. “Η αδελφότητα των μυημένων”, Ε.Π. Μπλαβάτσκυ,  
σελ 152-153, εκδόσεις Ιάμβλιχος Επίσης: “Πυθαγορικός βίος” 
Ιάμβλιχου και “Η ζωή του Πυθαγόρα” του Πορφύριου, Εκδ. 
Πύρινος Κόσμος. Επίσης: “Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον” του 
Φιλόστρατου, εκδ. Κάκτος 

2. Βλ. “Εσωτερικός Χριστιανισμός”, Άννι Μπέζαντ, 
Θεοσοφικές Εκδόσεις

3. Βλ. “Η ζωή του Πυθαγόρα”, Πορφυρίου, εκδ. Πύρινος 
Κόσμος

4. Βλ. “Αλέξανδρος ο Μέγας”, Μωρίς Ντρυόν ,εκδ. Γ. Φέξη, 
Αθήνα 1962.

5. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, Γ.Α.Πλάνα, τόμος β’ 
σελ.200, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη

6. Πρόκειται για τους απεσταλμένους από το λεγόμενο Τριπλό 
Ηλιακό Λόγο  (εσωτερική-φιλοσοφική θεώρηση της Αγίας 
Τριάδος των θρησκειών) βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, 
τόμος β’, σελ. 68 και “Εισαγωγή στη Μυστική Διδασκαλία”, του 
Χ.Α. Λιβράγκα, κεφ. 6, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη

7 . Για το “μοντέλο” της ζωής των θείων-ηρωϊκών και 
ανθρώπινων προτύπων βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, 
τόμος β’, σελ. 255. Επίσης, “ Ο Μύθος της γέννησης του Ήρωα” 
του Ότο Ρανκ

8. Οι θείοι απεσταλμένοι στην Ανατολική εσωτερική 
παράδοση που διασώζεται στα Ινδικά κείμενα, ονομάζονται 
Αβατάρα (Avatara ή Avatar) Βλ. Λεξικό της Ινδικής Φιλοσοφίας 
και του Γιόγκα. σελ. 29, εκδόσεις Καρδαμίτσα

9. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”. Κεφ. Ανθρωπογένεση. 
τόμος  2. σελ 99. Επίσης, “Εισαγωγή στη Μυστική Δοξασία” του 
Χ. Λιβράγκα. Εκδ. Νέα Ακρόπολη, στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

10. Σύμφωνα με τον Γ.Α. Πλάνα (βλ. “Θεμελιώσεις του 
Εσωτερισμού” τόμος β’, σελ. 189) ο Πλάτωνας ήταν μυημένος 
στην 5η ανθρώπινη μύηση και την 2η πλανητική, όπως η Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ, ο Τζορντάνο Μπρούνο και άλλες σημαντικές 
προσωπικότητες.
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11. Τα όνειρα έχουν μεγάλη σημασία στον εσωτερισμό. Ο 
Σωκράτης  φαίνεται ότι είχε αρκετά αποκαλυπτικά όνειρα, 
όπως αυτό που αναφέρεται ότι είδε λίγο πριν το θάνατό του, 
από τον ίδιο τον Πλάτωνα, ο οποίος επίσης αναφέρεται στη 
σημασία των ονείρων, όπως θα δούμε παρακάτω.

12. Βλ. “Πολιτεία” του Πλάτωνα, κεφ. 10ο
13. Βλ. “Γλάρος Ιωνάθαν” του Ρίτσαρντ Μπαχ
14. Διογένης Λαέρτιος 3.6
15. Πλουτάρχου “Περί Ίσιδος και Οσίριδος” 354 ...
16. Βλ. “Αρχαία Μυστήρια”, Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, σελ.28, 

εκδόσεις Ιάμβλιχος
17. Διογ. Λαέρτιου “Βίοι φιλοσόφων” Γ 1.6
18. Βλ. “Τα Αρχαία Μυστήρια”, Ε.Π .Μπλαβάτσκυ, σελ.25-26, 

εκδ. Ιάμβλιχος
19. Βλ. “Αλέξανδρος ο Μέγας”, Μ.Ντρυόν, όπου στην Τελετή 

των Μυστηρίων της Σαμοθράκης εμφανίζει να συμμετέχουν 
ιερείς από ποικίλους χώρους και ιερατεία., σελ. 35

20. Βλ. Παγκόσμια Ιστορία Πολιτισμού, Ντυράν, Τόμος 
2-Πυθαγόρας

21. Άλλη μια λέξη με χαμένη την πρωταρχική σημασία της. 
Μάγος σημαίνει Μέγας και ήταν ο ιερέας αντίστοιχος των 
Αιγυπτίων στη Βαβυλωνία-Περσία. Οι μάγοι ήταν γνώστες σε 
μεγάλο βαθμό της απόκρυφης επιστήμης της αστρολογίας και 
το βλέπουμε αυτό στη γέννηση του Χριστού. Επίσης βλ. και 
στο “Περί Ίσιδος και Οσίριδος” του Πλούταρχου, σελ 127 47C, 
εκδόσεις Πάπυρος.

22. Βλ. τις διδασκαλίες που περιέχονται στο συμβολικό βιβλίο 
“Γλάρος Ιωνάθαν”.

23. Το επίγραμμα αυτό, που θεωρείται ότι ήταν γραμμένο 
στην είσοδο, το διασώζει ο Τζέτζης στο βιβλίο του 
“Χιλιάδες”(βιβλίο VIII στίχ. 972-975): “Προ των προθύρων των 
αυτού γράψας υπήρχε Πλάτων: Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω 
μου την στέγην, τουτέστιν άδικος μηδείς παρεισερχέσθω τήδε 
ισότης γαρ και δίκαιον εστί γεωμετρία”. 

24.“Κοινή ποιούντες τας ζητήσεις”
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25. Διογ. Λαερτίου, βιβλίο Δ 2.11.  Για τη σχέση Δασκάλου-
Μαθητή βλ. και το απόσπασμα της 7ης επιστολής που 
παραθέτουμε παρακάτω στο κεφ. “Ο Πλάτωνας και τα 
Μυστήρια”:  “Διότι όστις ακούει αυτά...”.

26. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1837 (βλ. Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, Π. Δρανδάκη)

27. Βλ. “Προς ένα Νέο Μεσαίωνα”, Χαβιέρ Α. Πλάνας, 
εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, σελ. 160-161

28. Διογ. Λαερτίου βιβλίο Γ 1.19-21
29. Πλάτωνος Επιστολαί Ζ’, μετ. Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου
30. Διογ. Λαέρτιος, “Βίοι Φιλοσόφων”, Γ’ 123
31. Βλ. “Αλέξανδρος ο Μέγας”, Θεοδώρ Μπιρτ σελ. 162 και 

417, εκδόσεις Δαρέμα
32. Βλ. όλα τα αντίστοιχα βιβλία με τους τίτλους που 

αναφέρονται στο κείμενο. Επίσης, Παναγιώτη Χρ. Νούτσου: 
“Ουτοπίες και Ιστορία. Η ιστορική διάσταση των ουτοπικών 
σχεδιασμάτων”,  από τις εκδόσεις Κέδρος.
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ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Οι Πλατωνικοί Διάλογοι αποτελούν αναμφισβήτητα 
ένα μνημείο του αρχαίου ελληνικού λόγου. Ποιητής και 
φιλόσοφος ταυτόχρονα, ο Πλάτωνας παρουσιάζει τους 
συνομιλητές του να διαλέγονται με ζωντάνια, παραστα-
τικότητα και δύναμη, που μας εκπλήσσουν ακόμη και σή-
μερα.

 Χιλιάδες χρόνια οι διάλογοί του μελετούνται ξανά 
και ξανά.1 Είναι πραγματικό θαύμα το ότι διασώθηκαν 
αυτά τα έργα μέχρι τις μέρες μας, αφού τόσα πολύτιμα 
αρχαία κείμενα δεν γλύτωσαν την καταστροφή και την 
εξαφάνιση. Στην περίπτωση των Διαλόγων μάλιστα, δεν 
έχουμε παραπομπές μεταγενέστερων συγγραφέων της 
αρχαιότητας, που να μην τις βρίσκουμε μέσα στο σώμα 
των διαλόγων οι οποίοι αποδίδονται στο φιλόσοφο.2       

Σταχυολογούμε από το Διογένη το Λαέρτιο κάποια 
σχόλια για τους Πλατωνικούς Διαλόγους.3

“Κατά τη γνώμη μου ο Πλάτων, που ανήγαγεν εις τελει-
ότητα το είδος αυτό, δικαιούται μαζί με το λογοτεχνικό 
κάλλος που πρώτος του έδωσε, να διεκδικήσει και τα 
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πρωτεία της ευρέσεώς του. Είναι δε ο διάλογος συζήτη-
σις με ερωταπόκρισιν για κάποιο φιλοσοφικό ή πολιτικό 
θέμα, με την οφειλόμενην προσοχήν στους χαρακτήρες 
των εισαγομένων προσώπων και την εκλογήν του Λεκτι-
κού. Διαλεκτική είναι η Τέχνη της συζητήσεως, με την 
οποίαν ανασκευάζομεν κάτι ή ιδρύομεν μιαν πρότασιν 
με ερωτήσεις και αποκρίσεις των συνομιλητών”.  

Ακόμη επισημαίνει: 
“Όπως δε κατά τους παλαιούς χρόνους εις την τραγω-
δίαν διεξήγεν την θεατρικήν παράστασιν μόνον ο χορός, 
κατόπιν δε εισήγαγεν έναν ηθοποιόν ο Θέσπις, ο δε Αι-
σχύλος τον δεύτερον, ο δε Σοφοκλής τον τρίτον και οδή-
γησεν εις την τελειότητα την τραγωδίαν, κατά τον αυτόν 
τρόπον και ο λόγος της φιλοσοφίας εις τους πρώτους 
χρόνους ήτο ενός μόνο είδους, απησχολείτο δηλαδή με 
τη φυσικήν, ως δεύτερο δε θέμα εισήγαγεν ο Σωκράτης 
την ηθικήν, ως τρίτον δε ο Πλάτων την Διαλεκτικήν και 
οδήγησεν την φιλοσοφίαν εις την αποτελείωσίν της. Ο 
Θρασύλλος λέγει ότι τους διαλόγους του τους εδημοσί-
ευσε κατά τετραλογίας, όπως έκαναν οι τραγικοί”.4

Δεν εγκατέλειψε λοιπόν εντελώς τον ποιητή της νεα-
ρής του ηλικίας ο συγγραφέας - συνθέτης των Διαλόγων. 
Μετά την πτώση της τραγωδίας, η ελληνική μούσα πέταξε 
στους διαλόγους του Πλάτωνα, λέει ο Νίτσε.5  

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

Είναι πραγματικά τα πρόσωπα των Διαλόγων; Τους 
αντιστοιχούν αυτά που τους “βάζει στο στόμα” σε κάθε 
συζήτηση; Ο Λαέρτιος είναι εμφαντικός στο θέμα: “Τις 
δικές του απόψεις (ο Πλάτωνας) τις εκθέτει μέσω τεσσά-
ρων προσώπων, του Σωκράτους, του Τίμαιου, του Αθηναί-
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ου Ξένου και του Ελεάτου Ξένου. Οι ξένοι αυτοί δεν είναι, 
όπως ενόμισαν μερικοί, ο Πλάτων και ο Παρμενίδης, αλλά 
φανταστικοί ανώνυμοι χαρακτήρες, γιατί ακόμη και όταν 
ο Σωκράτης και ο Τίμαιος φέρονται ομιλούντες πάλι τα 
δόγματα του Πλάτωνος διατυπούνται”.6 Επίσης: “Λέγουν 
ότι και ο Σωκράτης ακούσας τον Πλάτωνα ν’ αναγιγνώσκει 
εις το κοινόν τον “Λύσιν” εφώναξε: “Ω Ηράκλεις τι ψεύδη 
είπεν ο νέος δι’ εμέ!... Διότι ο Πλάτων είχε γράψει πολλά 
ως λεγόμενα του Σωκράτους, τα οποία εκείνος ουδέποτε 
είπεν”.7 

Τα πρόσωπα λοιπόν μέσα στους περίφημους Διαλό-
γους είναι τέλεια ηθογραφημένοι από τον Πλάτωνα χα-
ρακτήρες. 

Για την έρευνα, από εσωτερική άποψη, έχουν σημασία 
όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο Πλατωνικό έργο. 
Ο Σωκράτης, οι δύο Ξένοι (Αθηναίος και Ελεάτης) και ο 
Τίμαιος (λόγω των απόκρυφων διδασκαλιών που εκθέ-
τει) ξεχωρίζουν. Ιδιαίτερη θέση έχουν μέσα στις συζητή-
σεις οι Σοφιστές, λόγω της έντονης διαμάχης που υπήρξε 
ανάμεσα σ’ αυτούς και τους Σωκράτη και Πλάτωνα.

Ο Σωκράτης -ο Δάσκαλος- ζωντανεύει με ανυπέρβλη-
το τρόπο μέσα στα γραπτά του Πλάτωνα. Είναι όμως το 
σύμβολο του Δασκάλου που προβάλλεται και όχι μόνο 
η μορφή του Σωκράτη, αφού ο Πλάτωνας, όπως έχουμε 
αναφέρει πριν, ταξίδεψε σε πάμπολλα μέρη και είχε  πολ-
λούς άλλους Δασκάλους.

Στο τέλος της αναζήτησής του, κάτοχος πια της μυητι-
κής γνώσης, επινοεί το διάλογο σαν ένα μοναδικό σύστη-
μα έκθεσης της απόκρυφης και εσωτερικής διδασκαλίας. 
Για να τιμήσει το Δάσκαλό του τον βάζει ως κύριο πρω-
ταγωνιστή στους Διαλόγους. Έτσι έμμεσα έρχονται στο 
φως οι διδασκαλίες του Σωκράτη, ο οποίος δεν έγραψε 
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τίποτα. Κατά παρόμοιο τρόπο λειτούργησε και ο Πορ-
φύριος με τον Πλωτίνο, συγγράφοντας τις Εννεάδες. Ο 
Πλωτίνος πάλι, μετέδιδε τις διδασκαλίες του “θεοδίδα-
κτου” Αμμώνιου Σακκά. “Γιατί ό,τι ήταν ο Πλάτωνας για 
το Σωκράτη και ο απόστολος Ιωάννης για τον αρχηγό της 
χριστιανικής πίστης, έγινε ο Πλωτίνος για το θεοδίδακτο 
Αμμώνιο”.8  Εδώ βλέπουμε ζευγάρια μεταξύ των οποίων 
ενσαρκώθηκε η σχέση Δάσκαλου-Μαθητή. 

O Σωκράτης αντιπροσωπεύει λοιπόν το Δάσκαλο-
Οδηγό ανθρώπων. Είναι κάτοχος της Γνώσης, αν και εμ-
φανίζεται ως  φιλόσοφος που ψάχνει. Οι φίλοι και μαθη-
τές του είναι οι αναζητητές. Οι Σοφιστές είναι οι κάτοχοι 
μιας περιορισμένης γνώσης, αν και φαινομενικά μεγάλης 
και σημαντικής για την εποχή τους.

Ακόμη ο Σωκράτης συμβολίζει το ανώτερο Εγώ του 
ανθρώπου, που με τον καθαρό νου, τη λεπτή διαίσθηση 
και την αδάμαστη βούληση, ανοίγει το δρόμο προς τη 
σοφία. Προσπαθεί να ενώσει τα κατώτερα μέρη του αν-
θρώπου, τα οποία αντιπροσωπεύονται από τους άλλους 
αναζητητές, που ο καθένας υποστηρίζει ό,τι του αρέσει 
ή τον συμφέρει. Πολεμά τους Σοφιστές, οι οποίοι συμ-
βολίζουν το κατώτερο μέρος του Νου, που κατορθώνει 
να γίνει κύριος και να εμφανίζεται σαν δήθεν Δάσκαλος 
και Οδηγός. Γιατί όλη η Πλατωνική διδασκαλία είναι μια 
μάχη του “Είναι” -της Ουσίας- ενάντια στα φαινόμενα, 
που απλώς υπάρχουν και απατούν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των συμβολισμών 
βρίσκουμε σε ένα από τα κορυφαία έργα του φιλόσοφου, 
την Πολιτεία: Κάθε συζητητής, με το χαρακτήρα του, τον 
τρόπο της ομιλίας του και αυτά που υποστηρίζει, εκπρο-
σωπεί και ένα μέρος της επταπλής σύνθεσης του ανθρώ-
που.9 
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Πολύ σωστά έχει επισημανθεί η σχέση των πλατωνι-
κών Διαλόγων με τις Ινδικές Ουπανισάδ και οι πολύ ση-
μαντικές ομοιότητες στη δομή και στη μέθοδο έκθεσης 
των διδασκαλιών.10 Σύμφωνα με μια εκδοχή, Ουπανισάδ 
σημαίνει “Μυστική Διδασκαλία” και όπως στα θαυμά-
σια αυτά Ινδικά κείμενα,11 κατά παρόμοιο τρόπο στους 
πλατωνικούς διαλόγους παρουσιάζεται η εσωτερική δι-
δασκαλία μέσα από τη σχέση Δάσκαλου-Μαθητή. Οι Δι-
άλογοι δηλαδή εκλαϊκεύουν και εξωτερικεύουν τις εσω-
τερικές διδασκαλίες. Ο Πλάτωνας έκανε αυτό το έργο 
χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να κατηγορηθεί για τις 
αποκαλύψεις από το Ιερατείο, κάτι που δεν απέφυγαν 
άλλοι μυημένοι, όπως ο Αισχύλος.     

Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΟΦΙΣΤΕΣ

Ερχόμαστε τώρα στη διαμάχη του Σωκράτη και του 
Πλάτωνα με τους Σοφιστές. Οι τελευταίοι ήταν ένα ανα-
πόφευκτο αποτέλεσμα της ανάπτυξης της φιλοσοφίας 
αφού καθετί εκδηλωμένο έχει τη σκιά του. Και οι Σοφι-
στές αποτελούσαν τη σκιά της φιλοσοφίας στο ζενίθ της 
ανάπτυξής της. Οι Σοφιστές έξέφραζαν την εξωτερική 
γνώση, που εμφανιζόταν με το γνωστό μέχρι σήμερα 
εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα της. Αυτό ικανοποιεί εκεί-
νους που θέλουν “να φαίνονται” εξωτερικά χωρίς να εί-
ναι εσωτερικά. Αυτή τη δήθεν σοφία, τη ”δοκισησοφία”, 
άρχισε να πολεμά ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας συνέχισε 
τη μάχη.      

Στο “Σοφιστή” γράφει: “Από το να μη γνωρίζει κανείς 
κάτι και όμως να νομίζει ότι το γνωρίζει προέρχονται όλα 
σχεδόν τα σφάλματα της διανοίας μας”. Όμως, παρόλα 
αυτά, οι Σοφιστές με πληρωμή “πρόσφεραν γνώσεις” 
στους νέους που ήθελαν να διακριθούν και να φαίνονται 

fplato_2010.indd   47 6/12/2010   3:31:31 μμ



ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

48

στον πολιτικό και κοινωνικό στίβο της Αθήνας. Τους έδι-
ναν ό,τι ζητούσαν, σαν κάτι πρόσθετο εξωτερικά, αντί να 
τους βοηθούν να εκδηλώσουν ό,τι η εσωτερική τους φύση 
έκρυβε.      

Η αντίθεσή τους είναι τεράστια σε σύγκριση με τη 
Μαιευτική του Σωκράτη και την υψηλή Διαλεκτική του 
Πλάτωνα. Οι δύο τελευταίες προϋποθέτουν καθαρά εσω-
τερική διεργασία.       

Μάλιστα, για να φθάσει ο μαθητής να ασχοληθεί με 
τον Καθαρό Λόγο και τις ανώτερες φιλοσοφικές αναζη-
τήσεις, πρέπει να αποβάλει κάθε πρόσθετο στοιχείο που 
έχει προσκολληθεί στην ψυχή και στο νου του. Εδώ βρί-
σκουμε τη διαδικασία της κάθαρσης, που θεωρείται ως το 
πρώτο βήμα της ατραπού μαθητείας και της προσέγγισης 
του ιερού.12 Δεν αρκεί μόνο η φυσική κάθαρση, αλλά προ-
έχουν κυρίως η ψυχική και η νοητική.13  

Όμως οι πλούσιοι νέοι έτρεχαν στους Σοφιστές για να 
αποκτήσουν λάμψη γρήγορα. Στο Σοφιστή χαρακτηριστι-
κά ο Πλάτωνας -με το στόμα του Ξένου-14 καταπολεμά τη 
φαινομενική σοφία τους: “...Εκείνος ο οποίος νομίζει ότι 
είναι σοφός, ποτέ δεν δέχεται να μάθει τίποτε, από όσα νο-
μίζει ότι γνωρίζει με δεινότητα...” 

Όμως για το ξερίζωμα της ψεύτικης σοφίας (δοκη-
σισοφίας) το να νομίζει δηλαδή κανείς ότι είναι σοφός, 
χρειάζεται άλλος τρόπος: 

“Συζητούν δι’ όσα ένας νομίζει ότι λέγει τίποτε σπουδαί-
ον, ενώ δεν λέγει τίποτε. Και φυσικά, επειδή αυτοί απα-
τώνται εις τας γνώμας των, ευκόλως τον ξεσκεπάζουν. 
Αφού λοιπόν, με τη συζήτησιν τους πλησιάσουν και τας 
συγκρίνουν την μίαν με την άλλην, αποδεικνύουν ότι 
αι ίδιαι αντιφάσκουν προς τον εαυτόν των δια τα ίδια 
ζητήματα, σχετικά με τα ίδια πράγματα, και υπό την 
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ίδιαν άποψιν. Αυτοί δε τα βλέπουν πλέον και οργίζονται 
με τον εαυτόν των, ενώ εμπρός εις τους άλλους γίνονται 
ήμεροι. Με αυτόν δε τον τρόπο απαλλάσσονται από τας 
μεγάλας και σκληροτραχήλους εγωϊστικάς ιδέας των, 
και αυτή η απαλλαγή και τους άλλους ευχαριστεί πε-
ρισσότερο από κάθε άλλην και εις τον ασθενή επέρχεται 
με μεγάλην ασφάλειαν.
Διότι, παιδί μου, όσοι τους καθαρίζουν νομίζουν, καθώς 
οι ιατροί των σωμάτων, ότι δεν μπορεί το σώμα προη-
γουμένως να λάβει την προσφερόμενην τροφήν, πριν να 
βγάλει κανείς όσα εμπόδια έχει εντός του.      
Το ίδιο λοιπόν απεφάσισαν κι εκείνοι δια την ψυχήν, 
δηλ. να μην απολαύσει προηγουμένως την ωφέλειαν, 
την οποίαν της παρέχουν τα προσφερόμενα μαθήματα, 
πριν με την εξέλεγξιν να φέρουν τον ελεγχόμενον εις θέ-
σιν να εντραπεί πολύ και να βγάλει από μέσα του τας 
ιδέας, αι οποίαι φέρουν προσκόμματα εις τα μαθήματα, 
και να γίνει καθαρός, και να νομίζει ότι γνωρίζει μόνο 
όσα γνωρίζει και όχι περισσότερα. Τουλάχιστον αυτή η 
υγιεινή είναι η ωφελιμοτέρα και η φρονιμοτέρα. Λοιπόν 
δι’ όλα αυτά, καλέ Θεαίτητε, πρέπει και την εξέλεγξιν 
να την θεωρούμεν ως τη μεγαλυτέραν και σπουδαιο-
τέραν κάθαρσιν, και πάλιν τον ανεξέλεγκτον, οποιοσ-
δήποτε και αν είναι, έστω και ο μεγαλύτερος βασιλεύς 
του κόσμου, πρέπει να τον θεωρούμεν ως πάρα πολύ 
ακαθάριστον, και ότι είναι απαίδευτος και άσχημος εις 
πράγματα, εις τα οποία θα έπρεπε να είναι καθαρώτα-
τος και ωραιότατος, όστις θέλει να είναι πραγματικώς 
ευτυχής”.

Ο σκληρός έλεγχος λοιπόν και η Μαιευτική του Σω-
κράτη, ο οποίος χρησιμοπούσε την πασίγνωστη “Σωκρα-
τική ειρωνεία” του, και η Διαλεκτική του Πλάτωνα έρχο-
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νται σε σύγκρουση με τα “σοφίσματα” των Σοφιστών.15 
Ακόμη, επειδή οι Σοφιστές “πουλούσαν τα μαθήματά 
τους” στους νέους, στον Πρωταγόρα γράφει: “Και πράγ-
ματι, ασφαλώς είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος εις την 
αγοράν των μαθημάτων, παρά εις την αγοράν των τροφί-
μων”. 

Για τον Πλάτωνα, ο στόχος είναι η καθαρή γνώση. 
Το να συλλάβει κανείς με τη νόηση εκείνο που είναι το 
καθαυτό αγαθό, να φθάσει στο ίδιο το τέρμα του νοητού 
κόσμου, όπως σημειώνει στην Πολιτεία, αναφέροντας 
την πορεία της Διαλεκτικής. Αυτή η Διαλεκτική πορεία 
μέσα στους Διαλόγους έχει καθαρά υπερβατικό χαρα-
κτήρα. Να μπορέσουν δηλ. οι συζητητές να περάσουν τα 
περιορισμένα όρια που θέτει η ανταλλαγή απόψεων και 
να φθάσουν στο να ακροαστούν στο τέλος το Μύθο -που 
κατά διαστήματα εμφανίζει ο Πλάτωνας ως πρωταγωνι-
στή στο Διάλογο- και την απόκρυφη Διδασκαλία που ο 
μύθος αποκαλύπτει.

Η ίδια η πρόθεση “δια” μπροστά στη λέξη διά-λογος, 
του δίνει το χαρακτηριστικό της κίνησης και του δυναμι-
σμού.16 Δια μέσου του λόγου πρόκειται να περάσουν οι 
συζητητές για να φθάσουν στη σιωπή. Και πρέπει να κα-
τασιγάσουν όχι μόνο τα λόγια, αλλά και τη σκέψη, γιατί: 
“...η σκέψις και ο λόγος είναι το ίδιον, με τη διαφοράν ότι ο 
εντός της ψυχής μας γινόμενος διάλογος χωρίς απαγγελίαν, 
έλαβε ακριβώς το όνομα σκέψις”.17 Ανάμεσα λοιπόν από 
το λόγο και τη σκέψη, μέσω του διαλόγου, θέλουν να πε-
ράσουν οι Πλατωνικοί συζητητές, για να οδηγηθούν στο 
Υπερβατικό τέρμα της Διαλεκτικής πορείας τους. 

Ο Διάλογος λοιπόν είναι ένα μέσον και όχι ένας σκο-
πός. Και όταν ξεπεραστεί ανοίγουν οι πύλες της Διαίσθη-
σης. 
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Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Έχει μεγάλη σημασία εδώ, παράλληλα με την αναφο-
ρά που κάναμε στο συγγραφικό έργο του φιλόσοφου, να 
δούμε και την τοποθέτησή του ως προς το γραπτό λόγο. 
Γιατί κυρίως οι διδασκαλίες του Πλάτωνα ήταν προφορι-
κές και πολλοί θεωρούν τους Διαλόγους σαν απλές ασκή-
σεις διαλεκτικής για τους μαθητές της Ακαδημίας.      

Για το φιλόσοφο οι ανώτερες διδασκαλίες δεν πρέπει 
να διατυπώνονται γραπτά. Μάλιστα, εμφανίζει το Σω-
κράτη στο Φαίδρο -όπου αναφέρεται ο μύθος της εύρε-
σης της γραφής- να λέει τα εξής:

“Αυτό το τρομερόν, Φαίδρε, έχει πράγματι η γραφή, 
όμοιον αληθώς προς ό,τι συμβαίνει με την ζωγραφικήν. 
Τω όντι και εκείνης (της ζωγραφικής) τα δημιουργήμα-
τα εμφανίζονται ως ζωντανά, εάν δε τα ερωτήσει κα-
νείς κάτι, σοβαρότατα σιωπούν. Το ίδιο και οι γραπτοί 
λόγοι. Θα ενόμιζε μεν κανείς ότι λέγουν ως φρονούντες 
κάτι, εάν δε ρωτήσεις, θέλων να μάθεις κάτι από τα 
λεγόμενα, αποκρίνονται μόνο το εν, το ίδιον πάντοτε. 
Όταν μάλιστα γραφεί άπαξ κάθε λόγος, κυλίεται πα-
ντού ομοίως και εις τους επιστήμονας, καθώς και εις 
εκείνους εις τους οποίους δεν αρμόζει καθόλου, και δεν 
γνωρίζει (ο λόγος) εις ποίους πρέπει να ομιλεί και εις 
ποίους να σιωπά. Κακώς δε πάσχων και όχι δικαίως 
περιπαιχθείς πάντοτε έχει ανάγκην της βοηθείας του 
πατρός, διότι αυτός δεν δύναται ούτε να υπερασπισθεί 
ούτε να βοηθήσει τον εαυτόν του.
- Και αυτά έχουν λεχθεί ορθότατα από σε.
- Τι δε; Βλέπομεν άλλον λόγον, γνήσιον αδελφόν του 
γραπτού, κατά ποιον τρόπον γεννάται και κατά πόσον 
είναι εκ φύσεως -καλύτερος και δυνατώτερος τούτου.
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- Ποίον λόγον λέγεις και πώς γεννάται;
- Ο λόγος που γράφεται μετ’ επιστήμης εις την ψυχήν 
του μανθάνοντος, είναι δε δυνατόν να υπερασπίσει τον 
εαυτόν του και γνωρίζει καλώς προς ποίους πρέπει να 
ομιλεί και προς ποίους να σιωπά.
- Εννοείς τον λόγον του επιστήμονος, τον ζώντα και έμ-
ψυχον, του οποίου δικαίως δύναται να κληθεί ομοίωμα 
ο γραπτός;

- Εντελώς αυτόν υπονοώ...”18

Ο ζωντανός λόγος λοιπόν έχει την κύρια σημασία και 
μάλιστα όταν υπάρχει η σχέση Δάσκαλου-Μαθητή. Αυ-
τός ο λόγος, που γράφεται και αποτυπώνεται στην ψυχή 
του μαθητή, είναι ο λόγος των διαλόγων του Μαιευτικού 
και Διαλεκτικού Πλάτωνα.

Για να κλείσουμε δε αυτό το θέμα, ας σημειώσουμε ως 
επιστέγασμα το εξής χαρακτηριστικό απόσπασμα από το 
βιβλίο “Πλάτων, η Ζωή και το Έργο του”.19 

“Δύο νεότεροι ειδικοί πλατωνιστές της σχολής του Σά-
ντελβαλτ, ο Κράμερ και ο Γκάιζερ, ασχολήθηκαν με 
αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα με μια παλιά παράδοση, την 
οποία ακολουθούν, διακρίνουν μια εξωτερική και μια 
εσωτερική Πλατωνική Φιλοσοφία.
Οι διάλογοι, σύμφωνα μ’ αυτά, ανήκουν στην εξωτερι-
κή φιλοσοφία και προορίζονται για την ευρεία δημο-
σιότητα. Η ειδική όμως Πλατωνική Φιλοσοφία είναι η 
εσωτερική, την οποία δίδαξε προφορικά ο Πλάτωνας, 
σε στενότατο κύκλο στην Ακαδημία”. 

Φαίνεται ότι ο φιλόσοφος, εκτός από την προφορική 
διδασκαλία στο στενό κύκλο των μαθητών του, έγραψε 
τους Διαλόγους για να φέρει σε επαφή κι ένα ευρύτερο 
κοινό με τη φιλοσοφία. Δεν υπάρχει πραγματική αντί-
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φαση σε αυτά που αναφέρει για το γραπτό λόγο και στη 
συγγραφή των Διαλόγων. Σίγουρα έβαλε -με καλυμμένο 
τρόπο- πολλές εσωτερικές γνώσεις μέσα σ’ αυτούς. 

Για να διακρίνει κανείς όμως τις εσωτερικές διδασκα-
λίες μέσα στο συγγραφικό του έργο, πρέπει να έχει ασχο-
ληθεί με τον Εσωτερισμό ή να ασχοληθεί. Διαφορετικά, 
θα τους τοποθετήσει ανάλογα με τις απόψεις του, χωρίς 
βέβαια να κάνει οπωσδήποτε λάθος μια και οι χροιές τους 
είναι τόσο πολύπλευρες, που καλύπτουν κάθε πλευρά της 
γνώσης και κάθε είδους προσέγγιση. 

Όμως η ουσία και το νόημα των Διαλόγων βρίσκεται 
στον εσωτερισμό που περιέχουν, κρύβουν αλλά και εξω-
τερικεύουν ταυτόχρονα. 
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1. Βλ. “Πλάτων”, Οργανικές Κλασσικές Εκδόσεις, σελ.181
2. Βλ. “Πλάτων, ο Άνθρωπος και το Έργο του”, εκδ. ΜΙΕΤ, 

σελ.30 Α.Ε.  Taylor
3. Βλ. “ Βίοι Φιλοσόφων”   Διογ. Λαέρτιου, βιβλ. Γ 48, εκδόσεις 

Πάπυρος
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Πάπυρος
5. “ Πλάτων” από τις Οργανικές Κλασσικές Εκδόσεις, σελ. 78
6. Διογ. Λαέρτιου “Πλάτων” Βιβλίο Γ 35, εκδόσεις Πάπυρος
7. Διογ. Λαέρτιου “ Πλάτων” Βιβλίο Γ.1.52, εκδόσεις Πάπυρος
8. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ “Αρχαία Μυστήρια”  σελ 106, εκδόσεις 

Ιάμβλιχος
9. Αυτό το θέμα αναπτύσσεται στο κεφάλαιο:”Η Πολιτεία του 

Πλάτωνα” στο σεμινάριο Εισαγωγής στην Εσωτερική Φιλοσοφία 
που γίνεται στη Νέα Ακρόπολη.

10. Βλ. Βασίλη Βιτσαξή “Πλάτων και Ουπανισάδ”,  εκδόσεις 
Εστία

11. Βλ. λήμα “Ουπανισάδ” στο Λεξικό της Ινδικής Φιλοσοφίας 
και του Γιόγκα σελ. 29  και το βιβλίο “Ουπανισάδες” από τη 
σειρά  “Κείμενα των Λαών” των εκδόσεων Καστανιώτης.

12. Η Κάθαρση (εσωτερική και εξωτερική) ανήκει στα 
πρώτα βήματα της Γιόγκα, τη συναντούμε στα Μυστήρια με το 
τελετουργικό λουτρό του υποψηφίου και στο Χριστιανισμό με το 
Βάπτισμα και την Τελετή του Νιπτήρος.

13. “Νίψον ανομήματα μή μόναν όψιν”  έλεγε η καρκινική 
επιγραφή που στόλιζε την κρήνη που βρισκόταν στο προαύλιο 
της Αγίας Σοφίας.

14. Βλ.Πλάτωνος “Σοφιστής”, σελ 33, εκδόσεις Φέξη, Αθήνα
15. Π.χ. μια απάντηση του Πλάτωνα στην πασίγνωστη φράση 

του Πρωταγόρα: “Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος” 
συναντούμε στους “Νόμους”. “Ο δή θεός ημίν πάντων   
χρημάτων μέτρον αν είη μάλιστα, και πολύ μάλλον ή πού τις, ως 
φάσιν, άνθρωπος”. 
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Δηλ. “Για μας μέτρον όλων των πραγμάτων πάνω από κάθε 
τι άλλο πρέπει να είναι ο θεός, και μάλιστα πολύ περισσότερο 
απ’ ότι είναι ο άνθρωπος, όπως υποστηρίζουν μερικοί, απ’ ότι 
ξέρω”.
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17. Βλ. Πλάτωνος  “Σοφιστής” ,  σελ. 114 εκδόσεις Φέξη, 

Αθήνα
18. Βλ. Πλάτωνος “Φαίδρος” 278Ε
19. Βλ. “Πλάτων, η Ζωή και το Έργο του”, Οργανικές 

Κλασσικές Εκδόσεις. 
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4

O ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

“Αλλ’ ω μακάριε, πειθόμενος εμοί τε και τω εν 
Δελφοίς γράμματι,
ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ” 1

 Η γνώση του εαυτού του, απ’ όλες τις πλευρές, πάντα 
απασχόλησε και προβλημάτισε τον άνθρωπο. Ο Παραδο-
σιακός εσωτερισμός, σε όλες τις εποχές, διδάσκει ότι ο 
άνθρωπος έχει επταπλή δομή.2 Και αυτό, γιατί βρίσκεται 
σε αναλογία με τη φύση όπου το επταπλό κλειδί έχει κυ-
ρίαρχο ρόλο.3 

 Ο άνθρωπος αποτελείται από επτά φορείς ή σώμα-
τα, τα οποία μάλιστα, ακολουθώντας μία δομή αυτοομοι-
ότητας “τύπου φράκταλ”, χωρίζονται σε υποσώματα, το 
καθένα επτά φορές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν 
θεωρήσουμε τη συνείδηση σαν τη γραμμή τομής δύο επι-
πέδων τότε -λόγω του ότι όλα αυτά τα σώματα και υπο-
σώματα διασταυρώνονται μεταξύ τους και διαπερνούν το 
ένα το άλλο- σε κάθε άνθρωπο θα έχουμε την ανώτερη 
συνείδηση, αλλά και πολλές άλλες μικρές συνειδήσεις 
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ή ”μικρά εγώ”, όπως τα ονομάζουν μερικοί συγγραφείς. 
Αυτά συγκρούονται μεταξύ τους και υπερισχύουν περισ-
σότερο ή λιγότερο, ανάλογα με το εξελικτικό στάδιο κάθε 
ανθρώπου. 

Για καλύτερη κατανόηση, αλλά και ακολουθώντας ένα 
φυσικό διαχωρισμό, μπορούμε να διακρίνουμε ακόμη την 
κατώτερη “τετράδα” ή Προσωπικότητα και την τριάδα ή 
Ανώτερο Εγώ. Πρόκειται για το γήινο και το θείο μέρος 
του ανθρώπου αντίστοιχα. 

Ακόμη έχουμε μία τριπλή διαίρεση του ανθρώπου 
-κάτι πολύ συνηθισμένο για τον άνθρωπο- σε Σώμα, 
Ψυχή και Νου ή Πνεύμα, όντας η Ψυχή κάτι ενδιάμεσο, 
ένας σύνδεσμος, μεταξύ του Σώματος και του Ανώτερου 
Εγώ ή Πνεύματος.4      

Προτού προχωρήσουμε στο πώς παρουσιάζει ο Πλά-
τωνας τον άνθρωπο, ας αναφέρουμε κάτι για το καθένα 
από αυτά τα σώματα.   

Το πρώτο σώμα είναι το λεγόμενο Αιθεροφυσικό ή Φυ-
σικό Σώμα. Είναι μία τέλεια ηλεκτρο-θερμοδυναμική μη-
χανή. Είναι ο υλικός φορέας-ένδυμα του ανθρώπου.

Δεύτερο είναι το λεγόμενο Ζωτικό ή Πρανικό Σώμα5, 
φορέας και μεταδότης της Ζωής. Χωρίς αυτόν το φορέα, 
το Φυσικό Σώμα δεν είναι “ζωντανό” και γρήγορα διαλύε-
ται. Χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια, το λεγόμενο Πρά-
να, για να λειτουργεί και να μεταδίδει ζωή στα υπόλοιπα 
σώματα.

Τρίτο είναι το Αστρικό Σώμα ή Φορέας των συγκινή-
σεων. Είναι αυτό το οποίο επιτρέπει τη συναισθηματική 
ζωή στον άνθρωπο.      

Τέταρτο είναι ο Κατώτερος Νους, γέφυρα μεταξύ του 
Εγώ και του κατώτερου ανθρώπου. Ονομάζεται και Νους 
Επιθυμιών, επειδή συνήθως είναι στραμμένος προς τις 
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επιθυμίες υπηρετώντας το Αστρικό Σώμα. Εδώ συμπλη-
ρώνεται η Κατώτερη Τετράδα, η οποία συμβολίζεται με 
το τετράγωνο και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψυχοσω-
ματικό ον. Είναι ο κατώτερος άνθρωπος. 

Η Τριάδα αποτελείται από τον αγνό, καθαρό και ανι-
διοτελή Νου ή Μάνας, από το Διαισθητικό Φορέα ή Βού-
δι και από τον ατομικό σπινθήρα Βούλησης ή Άτμα (στα 
σανσκριτικά) που είναι το πραγματικό ον του ανθρώπου, 
η αιτία όλων των άλλων, το ΑΤΟΜΟ, αυτό δηλαδή που 
δεν τέμνεται.   

Οι διδασκαλίες του Πλάτωνα για τη σύσταση του αν-
θρώπου συμπίπτουν με αυτές του Εσωτερισμού. 

“Νουν μεν εν ψυχή, ψυχή δε εν σώματι ξυνιστάς το παν 
ξυνετεκταίνετο”.6

Δηλαδή:
“Αφού έβαλε νου στην ψυχή και την ψυχή στο σώμα κα-
τασκεύασε το σύμπαν (ο Δημιουργός)”. 

Κατ’ αναλογία στη συνέχεια δημιουργείται ο άνθρω-
πος.

Γράφει η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ στο “Κλειδί της Θεοσοφίας”7: 
“Ο Πλάτων ήταν μύστης και γι’ αυτό δεν μπορούσε 
να αποκαλύψει λεπτομέρειες απαγορευμένες. Όποιος 
όμως γνωρίζει την Αρχαϊκή διδασκαλία, μπορεί να δια-
κρίνει τον αριθμό επτά στους διάφορους συνδυασμούς 
ψυχής και πνεύματος που δίδασκε”. Επίσης γράφει πα-
ρακάτω: “Τι διδάσκει ο Πλάτων; Μιλάει για δύο διαι-
ρέσεις του εσωτερικού ανθρώπου, από τις οποίες η μία 
είναι από την ίδια ουσία με τη θεότητα και η άλλη είναι 
θνητή, φθαρτή. Αυτά τα δύο μέρη βρίσκονται στην Ανώ-
τερη Τριάδα και στην Κατώτερη Τετράδα”. 

Ξεκινώντας με τη δελφική προτροπή “Γνώθι Σαυτόν”, ο 
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μεγάλος φιλόσοφος θέτει ερωτήματα και απαντά δείχνο-
ντας ένα δρόμο αυτογνωσίας για κάθε μαθητή που ανα-
ρωτιέται: Ποιος είμαι; Πού βρίσκομαι και προς τα πού 
πηγαίνω;

“Όντας φυτόν ουκ έγγειον αλλά ουράνιον, ορθότατα 
λέγοντες”8 δηλαδή: “λέγομεν και πολύ δικαιολογημένα, 
ότι είμαστε όχι γήινο αλλά ουράνιο πλάσμα”. Κατ’ εξοχήν 
υπερβατικός φιλόσοφος, ο Πλάτωνας συνεχώς υπενθυμί-
ζει στον άνθρωπο την ουράνια πατρίδα του.

Για το σώμα λέει ότι δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό 
εξεταζόμενο ως σώμα.9 Είναι ένα εργαλείο και όχημα για 
την ψυχή. Αναφέρει ακόμη την ορφική αντίληψη για το 
σώμα ως σαρκικό φορέα και σήμα (τάφος) της ψυχής. “Οι 
δημιουργοί θεοί10 εφιλοτέχνησαν γύρω από την αθάνατη 
αρχή της ψυχής το θνητό σώμα και της το έδωσαν ολόκλη-
ρον να το χρησιμοποιεί ως όχημα”.

Το σώμα ζει, κινείται και συγκρατείται από την ψυχή, 
όπως λέει στον Κρατύλο:

“Την φύση ολόκληρον του σώματος, ώστε να ζει και 
να κινείται, τι άλλο νομίζεις εσύ ότι τη συγκρατεί και την 
κατευθύνει, παρά η ψυχή;”11 Εδώ συναντούμε τη ζωή και 
την κίνηση, τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν το ζωντα-
νό από το νεκρό σώμα, το οποίο όμως διατηρεί ακόμα 
τη μορφή του (π.χ. ένα τέλεια μουμιοποιημένο σώμα).12 
Όμως εκτός από αυτά αναφέρει το ομοίωμα του φυσικού 
σώματος, το Αστρικό-Συγκινησιακό Σώμα, το οποίο δι-
απερνά το φυσικό σώμα και το κατευθύνει εδώ κι εκεί, 
ανάλογα με τις επιθυμίες του.

Λέγεται ότι, αν το φυσικό σώμα ακινητοποιηθεί και αν 
το αδρανοποιήσει κανείς, τότε το αστρικό σώμα μπορεί 
με κατάλληλες ασκήσεις να αποχωριστεί και να προβάλει 
μόνο του. Αυτό γίνεται ασυνείδητα στα όνειρα, τότε που 
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το σώμα αδρανεί με φυσικό τρόπο κι έτσι το αστρικό κινεί-
ται και διαπράττει κάθε είδους αδικίες, “χωρίς να υπάρχει 
τίποτε το οποίο δεν αποτολμά”, κατά το φιλόσοφο.13 Αυτό 
το “είδωλο” φαίνεται να κινείται κοντά στα νεκροταφεία, 
αναφέρει στο Φαίδωνα: “Ψυχαί είδωλα, ψυχών σκιοειδή 
φαντάσματα”.14 

Η θνητή ψυχή (το αστρικό σώμα-ψυχισμός) χωρίζε-
ται σε δύο μέρη: ένα ανώτερο και ένα κατώτερο. Αυτήν 
“έδωσαν τε άλλο τε είδος εν αυτώ ψυχής προσωκοδόμουν 
το θνητόν δεινά και αναγκαία παθήματα έχον”.15 Δηλαδή 
“μέσα σε αυτό το σώμα έβαλαν ακόμη και ένα άλλο είδος 
ψυχής, θνητόν, το οποίον έχει μέσα του φοβερά και ανα-
γκαία πάθη” και συνεχίζει αναφέροντας την ηδονή, τις 
λύπες, το θάρρος και το φόβο, τις επιθυμίες και την ελπί-
δα. Είναι ο συγκινησιακός μας κόσμος. 

Όμως και αυτή η θνητή ψυχή έχει δύο μέρη: “το μεν 
άμεινον το δε χείρον”16, ένα καλύτερο και ένα χειρότερο. 
Είναι το ανώτερο και το κατώτερο αστρικό σώμα. Αυτά τα 
δύο τα χώρισαν οι δημιουργοί θεοί και έβαλαν τις φρένες 
ανάμεσά τους. Οι φρένες (φρην) είναι ο κατώτερος νους, 
η φυσική νοημοσύνη.17 Ο κατώτερος ψυχισμός έχει σχέση 
με το συκώτι, κάτι που το επισημαίνει και ο Πλάτωνας. 
Μάλιστα είναι και έδρα των επιθυμιών και των φαντασι-
ώσεων και “υπό ειδώλων και φαντασμάτων νυκτός τε και 
μεθ’ ημέραν μάλιστα ψυχαγωγήσατο”18 (δηλαδή, “νύκτα 
και ημέρα θα ψυχαγωγείται με ψευδείς, φανταστικάς ει-
κόνας”).  

Το ανώτερο μέρος του ανθρώπου βρίσκεται στο κε-
φάλι.19 Σημειώνει ο Πλάτωνας: “Οι θεοί μιμηθέντες το 
κυκλικό σχήμα του σύμπαντος, ενέκλεισαν τας δύο θείας 
περιφοράς μέσα εις σφαιροειδές σώμα, αυτό ακριβώς το 
οποίον τώρα ονομάζομεν κεφαλήν, το οποίον είναι το θει-
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ότερον μέρος του σώματός μας και δεσπόζει εις όλα όσα 
είναι μέσα μας. Συνέδεσαν δε οι θεοί με την κεφαλήν το 
σώμα, δια να είναι υπηρέτης της, και εκανόνισαν να με-
τέχει η κεφαλή εις όλας τας κινήσεις που θα γίνονται. Της 
έδωσαν λοιπόν το σώμα ως όχημα...”20 

Στην κεφαλή λοιπόν βρίσκεται η Εσωτερική Ακρό-
πολη κάθε ανθρώπου. Γράφει ο μεγάλος φιλόσοφος: “Το 
μετέχον ουν της ψυχής ανδρείας και θυμού, φιλόνεικον ον, 
κατώκησαν εγγυτέρω της κεφαλής μεταξύ των φρενών τε 
και αυχένος, ίνα του λόγου κατήκοον ον κοινή μετ’ εκείνου 
βία το των επιθυμιών κατέχει γένος, οπότ’ εκ της ακροπό-
λεως τω επιτάγματι και λόγω μηδαμή πείθεσθαι εκόν εθέ-
λει”. Δηλαδή  “το μέρος λοιπόν της ψυχής που μετέχει της 
ανδρείας και της ορμητικότητας, επειδή είναι φιλόνικον, το 
ετοποθέτησαν πλησιέστερα εις την κεφαλήν, ανάμεσα στις 
φρένες και τον αυχένα, δια να συγκρατεί βιαίως τις επι-
θυμίες, σε συνεργασία με το λογικό, στο οποίο υπακούει, 
όσας φοράς αυτές δεν θέλουν με κανένα τρόπο να υπακού-
σουν στις διαταγές και τη λογική, που προέρχονται από την 
ακρόπολη”.21 Βρίσκουμε σε αυτό το απόσπασμα τη διατα-
γή -επιταγή- το “Πρέπει”, που έχει σχέση με την Ανώτερη 
Τριάδα. Το Άτμα-Βούδι είναι η αθάνατη Αρχή της ψυχής, 
που έδωσε ο δημιουργός στον άνθρωπο.22 

Πολύ σωστά παρατήρησε ο Πλάτωνας ότι ο άνθρω-
πος ζει, κινείται, εκφράζεται και σκέπτεται κάτω από την 
επίδραση του ψυχισμού, κάτι που το παρατηρούμε γενικά 
στους ανθρώπους. Ακόμη κι αν σκέφτονται και εξετάζουν 
τα πράγματα αρκετά καλά, αυτό το κάνουν με το Κάμα-
Μάνας, δηλαδή το μέρος του Νου που επηρεάζεται και 
χρωματίζεται από το αστρικό σώμα, των επιθυμιών. Έτσι 
αναπτύσσει στην Πολιτεία το περίφημο θέμα της Τριμέρειας 
της Ψυχής.
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Η Ψυχή έχει τρία μέρη: το Λογιστικό, το Θυμοειδές 
και το Επιθυμητικό. Ο άνθρωπος πρέπει να κυριαρχήσει 
και να αφήσει καθαρό το Λογιστικό να σκέφτεται, για 
να μπορέσει στο τέλος με τον καθαρό νου να φτάσει στο 
“όντως ον”.      

Τονίζει ότι σε κάθε μέρος της ψυχής αντιστοιχεί ένα 
είδος ηδονής, αλλά και μία αρετή και ένας τύπος ανθρώ-
που, καθώς και μία λειτουργία μέσα στην Πολιτεία. Έτσι 
έχουμε τον φιλοκερδή, τον φιλόνικο και τον φιλόσοφο. 
Έχουμε τη σωφροσύνη, την ανδρεία και τη φρόνηση (σο-
φία). Με επιστέγασμα τη Δικαιοσύνη, που την κατακτά 
ο Δίκαιος Άνθρωπος, ο οποίος κυριάρχησε και τα τρία 
μέρη της ψυχής. Είναι αυτός που με τη Διαλεκτική “άνευ 
πασών των αισθήσεων δια του λόγου επ’ αυτό ό έστιν έκα-
στον ορμάν”23, δηλαδή, “χωρίς να χρησιμοποιεί καμία αί-
σθηση, μονάχα με το λόγο, ορμά να γνωρίσει την ουσία του 
καθαυτού όντος”. 

Όμως βρίσκουμε και αλλού διδασκαλίες του Πλά-
τωνα που συμφωνούν και επιβεβαιώνουν την εσωτερική 
αντίληψη για τον επταδικό άνθρωπο. Έτσι στο Φαίδωνα 
γράφει: “Αυτή καθ’ αυτήν ειλικρινεί τη διανοία χρώμενος 
αυτό καθ’ αυτό ειλικρινές έκαστον επιχείρει θηρεύειν των 
όντων απαλλαγείς ότι μάλιστα οφθαλμών τε και ώτων και 
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ως έπος ειπείν ξύμπαντος του σώματος, ως ταράττοντος 
και ουκ εώντος την ψυχήν κτήσασθαι αλήθειαν τε και φρό-
νησιν”.24 

Δηλαδή: “Αυτήν καθ’ αυτήν τη διάνοια μεταχειριζόμε-
νος, επιχειρεί να εξετάζει καθεμία από τις ιδέες μόνη, ελεύ-
θερος, όσο το δυνατόν, από τα μάτια και τα αυτιά και για 
να το πω ακριβέστερα, από ολόκληρο το σώμα, γιατί αυτό 
ταράζει και δεν αφήνει την ψυχή να αποκτήσει την αλήθεια 
και την καθαρή γνώση”.

Αυτή καθαυτή η Διάνοια είναι ο Καθαρός, ο ανώτε-
ρος Νους ή Μάνας, είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα 
συγκέντρωσης και ενατένισης των ιδεών και των όντως 
όντων. Ο Πλάτωνας σημειώνει τη δυνατότητα που έχει ο 
φιλόσοφος να συγκεντρωθεί παραμερίζοντας το σώμα, 
το οποίο εμποδίζει αυτή τη λειτουργία στον αφιλοσόφη-
το άνθρωπο. 

Όσο για το διαισθητικό φορέα του ανθρώπου είναι χα-
ρακτηριστικό ότι τον αναφέρει επί λέξει -ως διαισθητική 
λειτουργία- όταν γράφει για τους δικαστές στην Ιδανική 
Πολιτεία,25 ότι πρέπει να διαισθάνονται την αδικία. Με 
ασκήσεις και συσσωρευμένη ικανότητα, ώστε να γίνονται 
“ενορατικοί” που θα βλέπουν την αύρα και θα μπορούν 
να διακρίνουν σ’ αυτήν τις κηλίδες που η αδικία αφήνει 
στην ψυχή όπως πολύ παραστατικά σημειώνει στο Γορ-
γία.26  

Όμως δεν τελειώνει εδώ η θεώρηση του ανθρώπου 
από τον Πλάτωνα. Ο συνδυασμός των μερών του και οι 
σχέσεις τους τον απασχολούν σε όλους σχεδόν τους Δια-
λόγους. Ιδιαίτερα στην Πολιτεία, το Φαίδωνα, το Φαίδρο, 
το Συμπόσιο και το Γοργία βρίσκουμε ένα ολόκληρο “φι-
λοσοφικό ευαγγέλιο” υπερβατικής ηθικής και ταυτόχρο-
να εσωτερικής ανθρωπογνωσίας.
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Όπως είδαμε και στη θεωρία του για την τριμέρεια της 
ψυχής ο στόχος είναι η υπερβατική λειτουργία του εσωτε-
ρικού ανθρώπου, επειδή ο Πλάτωνας όλες αυτές τις γνώ-
σεις τις μεταδίδει για να χρησιμεύσουν προς μία ανοδική 
πορεία κατάκτησης του υλικού κόσμου, του κόσμου της 
Σπηλιάς, και υπέρβασης στο Φως της Αλήθειας. 
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5

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

“Εμοί μεν γαρ ου φαίνεται, ο αν χρηστόν ή 
σώμα, τούτο τη αυτού αρετή ψυχήν αγαθήν 
ποιείν, αλλά τουναντίον ψυχή αγαθή τη αυτής 
αρετή σώμα παρέχειν ως οίον τε βέλτιστον”. 1

Δηλαδή: 

“Εγώ έχω την ιδέα ότι δεν είναι το γερό και 
καλό σώμα εκείνο που με την αξία του κάνει 
καλή και την ψυχή, αλλά το εναντίον, η καλή 
ψυχή είναι που με την αρετή της κάνει και το 
σώμα όσο γίνεται πιο καλό”. 

Με αυτά τα λόγια ο Πλάτωνας αρχίζει το κεφάλαιο, 
όπου πραγματεύεται τη γυμναστική εκπαίδευση των φυ-
λάκων της Ιδανικής Πολιτείας.

Ήδη από την Πυθαγορική Σχολή, η σημασία της δια-
τροφής, αλλά και η γνώση για τον τρόπο δίαιτας που πρέ-
πει να ακολουθεί κανείς, ήταν στοιχεία που φρόντιζαν οι 
μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πυθαγόρα. Ο 
Πυθαγόρας έλεγε ότι η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο 
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στην ψυχική και νοητική κατάσταση του ανθρώπου. Γι’ 
αυτό τόνιζε ότι πρέπει να προσέχει τι τρώει και τι πίνει 
κανείς. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι αυτή η επίδραση φαί-
νεται αμέσως, αν πιει κάποιος πολύ κρασί. Όμως παρό-
μοια επίδραση έχουν όλα τα ποτά και οι τροφές, αρκεί να 
παρατηρήσει κανείς τον εαυτό του και θα το αντιληφθεί. 
Έτσι οι Πυθαγόριοι, εκτός των άλλων, φρόντιζαν τη δίαι-
τά τους και το βράδυ άκουγαν μουσική πριν κοιμηθούν.2 

Αλλά και οι Αιγύπτιοι ιερείς, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, 
ήταν λιτοδίαιτοι, εφάρμοζαν αυστηρή διατροφή και επει-
δή πίστευαν ότι οι περισσότερες αρρώστιες προέρχονται 
από τις τροφές, έκαναν καθάρσεις του πεπτικού συστή-
ματος πολύ συχνά.

Φαίνεται λοιπόν ότι ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνας 
άντλησαν από την Αίγυπτο τις γνώσεις περί δίαιτας.3 Η 
διατροφή έπαιζε σημαντικό ρόλο επίσης στο λεγόμενο 
“Ορφικό Βίο”, στις κοινότητες των ορφικών.

Το όλο σκεπτικό, όσον αφορά τη διατροφή των φυ-
λάκων της Ιδανικής Πολιτείας, είναι ότι πρέπει και μέσω 
αυτής να ελέγξουν το θυμοειδές μέρος της ψυχής τους. Γι’ 
αυτό άλλωστε αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία τα όσα 
αναφέρει ο φιλόσοφος για τη δίαιτά τους. Ο Πλάτωνας 
τονίζει ότι μια διατροφή όπως των αθλητών της εποχής 
του προκαλεί υπνηλία και νωχέλεια. Ως παράδειγμα για 
τη διατροφή των φυλάκων αναφέρει τον Όμηρο. Ο με-
γάλος αυτός ποιητής δεν παρουσιάζει περίπλοκα φαγη-
τά με σάλτσες αλλά απλά, ψητά ως επί το πλείστον, που 
ακόμη και η παρασκευή τους είναι εύκολη. Επίσης, δεν 
κάνει καμία αναφορά σε γλυκά, γιατί τα αποκλείει από 
τη διατροφή των φυλάκων. 

Παρομοιάζει ο Πλάτωνας τη δίαιτα με τη μουσική 
και λέει ότι, όπως δεν πρέπει να μπερδεύει κανείς μετα-
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ξύ τους τούς διάφορους μουσικούς ρυθμούς έτσι και στη 
διατροφή πρέπει να αποφεύγει τα περίπλοκα “σικελικά 
τραπέζια”, που φημίζονταν στην εποχή του. Η μαλθακή 
ζωή και η πολυτελής διατροφή -κατά το φιλόσοφο- γεμί-
ζει το σώμα με αναθυμιάσεις, που το επηρεάζουν αρνη-
τικά. Και έρχονται ύστερα οι γιατροί, που με περίπλοκες 
θεραπείες θεραπεύουν παράξενες αρρώστιες.4 Μάλιστα 
τονίζει: “Ου γαν οίμαι σώματι σώμα θεραπεύουσιν -ου γαρ 
αν αυτά ενεχώρει κακά είναι ποτέ και γενέσθαι- αλλά ψυχή 
σώμα, η ουκ εγχωρεί κακήν γενομένην τε και ούσαν ευ τι 
θεραπεύειν”.5 Δηλαδή: “Γιατί δεν θεραπεύουν, νομίζω, οι 
γιατροί με το σώμα το σώμα (γιατί δεν θα ‘πρεπε τότε ποτέ 
ή να είναι ή να γίνουν αρρωστιάρικα τα σώματά τους), 
αλλά με την ψυχή θεραπεύουν το σώμα και η ψυχή ποτέ 
δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει τίποτα καλά, αν ήταν ή αν 
γινόταν η ίδια κακή”. 

Τονίζει, με λίγα λόγια, τις θεραπευτικές ικανότητες 
της καλής ψυχής και τη θεραπευτική εσωτερικού χαρα-
κτήρα.6 Στην εκπαίδευση τονίζει ότι δεν χρειάζεται να 
δώσει κανείς στην ψυχή την ικανότητα να βλέπει, γιατί 
τη διαθέτει, αλλά να την προσανατολίσει προς τα πάνω, 
προς το φως.7 Όμως σημειώνει: “Οι πολυφαγίες και οι πα-
ρόμοιες απολαύσεις και καταχρήσεις, τραβούν προς τα 
κάτω την όραση της ψυχής”.

Ακόμη αναφέρει στο κεφάλαιο της Πολιτείας για τον 
τυραννικό άνθρωπο, ότι όταν στον ύπνο ξυπνά ανεξέλε-
γκτος κατώτερος εαυτός, δεν απέχει από καμία αδικία 
και σ’ αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή. Όταν κά-
ποιος ρυθμίζει τη δίαιτά του με τους κανόνες της υγιεινής 
και της σωφροσύνης, τότε δεν υπάρχει αυτός ο επιβαρυ-
ντικός παράγοντας για άσχημο ύπνο και όνειρα. Σ’ αυτό 
το σημείο πάλι μας θυμίζει πολύ τους Πυθαγόριους, οι 
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οποίοι λέγεται ότι είχαν τέλεια γνώση για το θέμα αυτό. 
Όμως σχετικά θα αναφερθούμε στο κεφάλαιο για τα 
όνειρα.

Ανάμεσα στις επιθυμίες που δεσμεύουν την ψυχή και την 
αναγκάζουν να προσκολλάται στη γη είναι η γαστριμαργία 
και η φιλοποσία. “Μάλιστα δεσμεύονται γρήγορα ξανά στο 
σώμα οι ψυχές αυτών που πεθαίνουν, αλλά κυριαρχούνται 
από αυτές τις επιθυμίες, που τους μεταμορφώνουν σε ζώα, 
όπως η Κίρκη τους συντρόφους του Οδυσσέα”.8 Εδώ ας θυ-
μηθούμε ότι ένα από τα μαρτύρια που παρουσιάζονται στην 
Κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη είναι και αυτό του Τάντα-
λου:

“Τότε είδα και τον Τάνταλο πικρά να τυραγνιέται... δέ-
ντρα ψηλά από πάνω του κρεμούσαν τον καρπό τους... 
και όταν ο γέρος έκανε τα χέρια του ν’ απλώσει μες στα 
ισκιερά τα σύγνεφα τα ψήλωνε ο αγέρας...” 9

Εκτός από τους άλλους συμβολισμούς που έχει ο μύ-
θος, δείχνει την ψυχή που συνεχίζει να θέλει να ικανοποι-
ήσει τη λαιμαργία της, αλλά δεν μπορεί, επειδή ακριβώς 
δεν γίνεται αυτό όταν είναι χωρίς φυσικό σώμα.10

Στον Τίμαιο, όπου ο Πλάτωνας πραγματεύεται την από-
κρυφη σύνθεση του ανθρώπου, αναφέρει ότι η θνητή ψυχή, 
που δόθηκε στον άνθρωπο από τους δημιουργούς θεούς, έχει 
ένα κατώτερο μέρος που επιθυμεί τροφές και ποτά. Η έδρα 
του βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα. Μάλιστα, η δομή του πε-
πτικού συστήματος έγινε για να βοηθήσει στο ξεπέρασμα της 
απληστίας για τροφή πάνω από το μέτρο, που εκ των προτέ-
ρων γνώριζαν οι θεοί ότι θα επικρατήσει στον άνθρωπο. Η 
γαστριμαργία δε, θα έκανε τον άνθρωπο αφιλόσοφο, άμουσο 
και απείθαρχο στο θείο μέρος του, αφού αυτός θα κοιτούσε 
να ασχολείται με τροφές πάνω από τη μέτρια χρήση και την 
ανάγκη.11
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Το στόμα το χαρακτηρίζει ως είσοδο για τα αναγκαία 
και έξοδο για τα άριστα. Είσοδος για την αναγκαία τρο-
φή και έξοδος για λόγους, που ως νάμα ρέουν από το 
στόμα προς τα έξω, εξυπηρετούν τη φρόνηση και είναι το 
καλύτερο και ωραιότερο απ’ όλα τα νάματα.12

Η δίαιτα είναι ακόμη ο καλύτερος τρόπος για την αντι-
μετώπιση των ασθενειών, αντί τα φάρμακα.13

Στην Πολιτεία, όπου αναλύει ο μεγάλος φιλόσοφος δι-
εξοδικά τα μέρη της ψυχής, τονίζει ότι ο έλεγχος του επι-
θυμητικού είναι απαραίτητος. Για τους φύλακες θεωρεί 
απαραίτητο ότι θα πρέπει να τρώνε σε κοινά συσσίτια και 
το ίδιο τονίζει στους Νόμους, όπου τα συσσίτια θα γίνο-
νται με την επίβλεψη παρατηρητών, για να μη διαιτώνται 
αμέτρως.14

Γενικά η σωφροσύνη, ως αρετή που κυριαρχεί το Επι-
θυμητικό μέρος της ψυχής, αντιστοιχεί με την εγκράτεια 
ενάντια σε κάθε υπερβολή. Γιατί η υπερβολή κάθε είδους 
καταστρέφει και τον άνθρωπο και την πόλη.

Αυτά, εν περιλήψει, τονίζει ο φιλόσοφος για τη δια-
τροφή. Γενικά, ο πολύς κόσμος, στην προσπάθειά του για 
αυτοβελτίωση, πιστεύει ότι χρειάζεται να ξεκινήσει από 
τη διατροφή για να γίνει καλύτερος. Όμως δεν αρκεί η 
χορτοφαγία και η φροντίδα της δίαιτας, όταν παράλλη-
λα δεν υπάρχει και μία αφοσίωση σε ένα Ιδεώδες, όπως 
αυτό της Πλατωνικής Πολιτείας π.χ., που δίνει τα κίνητρα 
και τα μέσα εκπαίδευσης “προς το αγαθόν”.

ΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Με την ευκαιρία που μας δίνει το θέμα αναφέρουμε 
ότι τα Συμπόσια των αρχαίων κάθε άλλο παρά είχαν το 
χαρακτήρα που πολλοί νομίζουν σήμερα. Ότι, δηλαδή, 
επρόκειτο για συγκεντρώσεις όπου κατανάλωναν πο-
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σότητες φαγητού και κρασιού μέσα σε μια ανεξέλεγκτη 
ατμόσφαιρα.

Ο Διογένης ο Λαέρτιος στο βίο του Μενέδημου15 ανα-
φέρει τους στίχους του Λυκόφρονος, που έγραψε εγκώ-
μιο για το φιλόσοφο: “Ως εκ βραχείας δαιτός η βαιά κύλιξ 
αυτοίς κυκλείται προς μέτρον, τράγημα δε ο σωφρονιστής 
τοις φιληκόοις λόγοις”. Δηλαδή: “Ύστερα από ένα σύντομο 
γεύμα, μια μικρή κανάτα έκανε διακριτικά το γύρο και για 
φρούτο ήταν τα λόγια που εμπνέουν σωφροσύνη και που 
απευθύνονται σε ανθρώπους που ευχαριστούνται να ακού-
νε”. Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα των φιλοσοφικών συμποσί-
ων. Έτσι πρέπει να ήταν και τα “Ακαδημαϊκά Συμπόσια”, 
τα οποία γίνονταν με δαπάνες της Σχολής, πιθανόν κάθε 
εβδόμη του μήνα. Κατά την τελετή αυτή τηρούσαν μεγάλη 
ηθική αυστηρότητα, μετριότητα και ευκοσμία. Ο Αθήναι-
ος διασώζει και παραθέτει τη λιτότητα των φαγητών που 
χρησιμοποιούσαν.

Είχαν στόχο, τόσο τα παρατιθέμενα συσσίτια στην 
Ακαδημία όσο και τα Συμπόσια, να ενώσουν τους μαθη-
τές με το να συντρώνε, να είναι “σύντροφοι”, αλλά προ-
παντός να είναι “πνευματικοί σύντροφοι”, δηλαδή να 
έχουν τη δυνατότητα να είναι μαζί και να συζητούν φιλο-
σοφικά θέματα, εφαρμόζοντας το “Σωκρατικό Διάλογο”. 
Έχουμε το παράδειγμα στο παρεξηγημένο από πολλούς 
Συμπόσιο του Πλάτωνα, όπου όλοι οι συνδαιτημόνες συ-
ζητούν για το φιλοσοφικό έρωτα, ως τάση της ψυχής προς 
το θείο και στο τέλος, όταν το κύπελλο με το κρασί γυρ-
νούσε με τη σειρά, ο Σωκράτης συζητούσε, χωρίς να έχει 
μεθύσει αλλά διατηρώντας μια χαρά το νου του.16 Αυτός 
άλλωστε ήταν και ο στόχος τους πίνοντας κρασί: να προ-
καλέσουν το διονυσιακό πνεύμα, αλλά χωρίς να χάσουν 
το απολλώνειο μέτρο. Είχαν τη δύναμη να στρέφουν την 
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ενέργεια προς τα πάνω αντί προς τα κάτω. Έτσι το κρα-
σί ενεργοποιούσε τον ψυχισμό τους και αυτοί διοχέτευαν 
την ψυχική ενέργεια προς το πνευματικό και όχι προς το 
φυσικό μέρος του εαυτού τους, κάτι πολύ δύσκολο να το 
αντιληφθούμε σήμερα, κυρίως μετά τη λανθασμένη αντί-
ληψη που δημιουργούν τα κινηματογραφικά έργα για τα 
συμπόσια με τα ψεύτικα “λουκούλλεια γεύματα” που πα-
ρουσιάζουν.17

Έκαναν δε οι μαθητές συμπόσια κάθε 6 και 7 Θαρ-
γηλιώνος προς τιμήν του Σωκράτη και του Πλάτωνα. Ο 
ίδιος ο φιλόσοφος είχε δώσει το παράδειγμα όταν κάπο-
τε στις Συρακούσες ο Τύραννος είχε πιει και διέταξε να 
χορέψουν όλοι οι συνδαιτημόνες, αφού φορέσουν ένα 
πορφυρό φόρεμα. Όμως ο Πλάτωνας αρνήθηκε.18 Για τα 
θέματα που συζητιούνταν ο Πλούταρχος διέσωσε ποικί-
λα φιλοσοφικά και φιλολογικά ζητήματα.19
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ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

“Λέγεται δ’ ότι Σωκράτης όναρ είδε κύκνου 
νεοττόν εν τοις γόνασιν έχειν, ον και παραχρήμα 
πτεροφυήσαντα αναπτήναι ηδύ κλάγξαντα και 
μεθ’ ημέραν Πλάτωνα αυτώ συστήναι, τον δε 
τούτον ει θειν είναι τον όρνιν”. 
Δηλαδή: 
“Λέγεται επίσης ότι ο Σωκράτης είδε στο όνειρο 
του πως είχε στα γόνατα του ένα νεοσσό κύκνου, 
του οποίου ξαφνικά μεγάλωσαν τα φτερά και 
πέταξε, αφού έβγαλε μια δυνατή γλυκειά νότα 
και την άλλη μέρα του έφεραν τον Πλάτωνα για 
μαθητή, δήθεν ότι αυτός ήταν ο νεοσσός που 
είδε στο όνειρό του”. 

Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, Γ1 Πλάτων  

Τι είναι τα όνειρα; Πολλοί μελετητές και ερευνητές 
ασχολήθηκαν με το θέμα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
βρει πολλά και ποικίλα βιβλία πάνω σ’ αυτό. Ο εσωτε-
ρισμός έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα όνειρα: Πάνω 
σε ποια διαδικασία βασίζονται, πού οφείλεται η λειτουρ-
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γία αυτή και ποιο μέρος του ανθρώπου είναι εκείνο που 
“ονειρεύεται”. Χαρακτηριστικά, η Άννι Μπέζαντ, στην 
“Απόκρυφη ζωή του Ανθρώπου” αναφέρει: Υπάρχουν 3 
ειδών όνειρα: 

α) Αυτά που οφείλονται σε οργανικές αιτίες και ως επί 
το πλείστον είναι χωρίς συνοχή, ακατανόητα και ανεξή-
γητα. Αντιστοιχούν στο κατώτερο φυσικό σώμα και δεν 
έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία.

 β) Αυτά που προέρχονται επίσης από το φυσικό μας 
σώμα, αλλά ανήκουν ως επί το πλείστον στο αιθερικό 
τμήμα του.1 Και η κατηγορία αυτή των ονείρων δεν είναι 
πολύ σημαντική. 

γ) Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία ονείρων, 
που είναι οι αληθινές εμπειρίες του ανθρώπου, έξω από 
το φυσικό του εγκέφαλο, εμπειρίες του πραγματικού αν-
θρώπου, περιβεβλημένου με τη λεπτή αστρική ουσία και 
αφυπνισμένου μέσα στον αστρικό κόσμο. Είναι τα μόνα 
όνειρα που έχουν αξία και όταν ξυπνάμε μας φαίνονται 
“ζωντανά”. Μέσω των ονείρων αυτών μπορούμε να απο-
κτούμε γνώσεις τις οποίες δεν μας είναι εύκολο να συλ-
λάβουμε όταν είμαστε ξύπνιοι. Έτσι μπορεί στον ύπνο 
κανείς να λύσει προβλήματα, να βοηθήσει κάποιον ή να 
βοηθηθεί ο ίδιος. Μάλιστα, μπορεί κανείς στον ύπνο να 
συναντήσει αγαπημένα του πρόσωπα που έχουν πεθά-
νει.2

Λέγεται ότι κάποτε ο Πυθαγόρας ρωτήθηκε από κά-
ποιον τι σημαίνει το ότι συνάντησε στον ύπνο τον πατέ-
ρα του που είχε πεθάνει και μίλησαν. Ο Πυθαγόρας του 
απάντησε: Σημαίνει ότι τον συνάντησες και του μίλησες. 
Τίποτα περισσότερο... Οι Πυθαγόριοι είχαν αναπτύξει 
αρκετά την επιστήμη των ονείρων. Μπορούσαν ρυθμίζο-
ντας τον τρόπο ζωής τους και τη δίαιτά τους, καθώς και τη 
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μουσική που άκουγαν πριν κοιμηθούν -μαζί με κατάλλη-
λες ασκήσεις- να έχουν όνειρα χρήσιμα και να αποκομί-
ζουν γνώσεις. Λέγεται ακόμη ότι μπορούσαν με αυτό τον 
τρόπο να επικοινωνήσουν με τους πεθαμένους .3

Συνεχιστής της Πυθαγόριας Παράδοσης ο Πλάτωνας, 
ας δούμε τι αναφέρει πάνω στο θέμα.

“Όταν κοιμάται το μέρος της ψυχής που είναι λογικό, 
ήμερο και άξιο να άρχει, το άλλο δε το κτηνώδες και 
άγριο, αφού χορτάσει από φαγητό και μέθη, αρχίζει να 
σκιρτά και αφού αποδιώξει τον ύπνο, ζητάει να διαφύγει 
και να ικανοποιήσει τις ορέξεις του. Τίποτα δεν υπάρχει 
που να μην τολμά να το κάνει τότε, σαν να έχει λυθεί 
και αποτινάξει κάθε χαλινό ντροπής και φρόνησης. Δεν 
διστάζει να επιχειρεί, καθώς φαντάζεται, οποιαδήποτε 
βδελυρία, χωρίς να κάνει διάκριση μητέρας ή άλλου 
οποιουδήποτε ανθρώπου ή θεού ή ζώου, φόνους να δια-
πράττει αποτρόπαιους και από κανένα φαγητό να μην 
αποτραβιέται. Μ’ ένα λόγο δεν υπάρχει παραφροσύνη 
και αναισχυντία που να την αφήνει. Όταν όμως ένας 
άνθρωπος έχει ρυθμίσει τη δίαιτά του με τους κανόνες 
της υγιεινής και της σωφροσύνης, όταν πριν παραδοθεί 
στον ύπνο, ξυπνάει το λογιστικό μέρος της ψυχής του 
και το θρέφει με καλούς λόγους και σκέψεις και συγκε-
ντρώνει σ’ αυτές όλη τη διάνοια του, όταν, χωρίς ούτε 
να στερήσει ούτε να παραφορτώσει το επιθυμητικό, τού 
παραχωρεί όσο ακριβώς χρειάζεται για ν’ αποκοιμηθεί 
και να μην έρχεται να διαταράσσει το καλύτερο μέρος 
της  ψυχής με τη χαρά ή τη λύπη του, αλλά το αφήνει να 
νιώσει ό,τι δεν γνωρίζει ή από τα περασμένα ή από τα 
παρόντα ή από τα μέλλοντα. Όταν, επίσης, αυτός ο άν-
θρωπος κατευνάσει το θυμοειδές μέρος της ψυχής του 
και κοιμηθεί χωρίς να έχει την καρδιά του ταραγμένη 
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από οργή εναντίον άλλων. Όταν τέλος καθησυχάσει 
αυτά τα δύο μέρη της ψυχής, κρατώντας άγρυπνο4 μόνο 
το τρίτο, όπου εδράζει η φρόνηση, κι έτσι αναπαυθεί, 
ξέρεις βέβαια ότι τότε το πνεύμα του αγγίζει όσο γίνεται 
περισσότερο την αλήθεια και κάθε άλλο παρά φαντα-
σίες παράνομες του παρουσιάζονται στα όνειρά του”.5 
Και συνεχίζει: “... ακόμη κι εκείνοι που θεωρούνται πε-
ρισσότερο κύριοι των παθών τους, ένα είδος φοβερών, 
άγριων και παράνομων επιθυμιών γίνεται ολοφάνερο 
στον ύπνο τους”. Γράφει για τον τυραννικό άνθρωπο 
ότι κάνει, όταν είναι ξύπνιος, πράγματα που αρχικά τα 
έκανε μόνο στον ύπνο, στα όνειρά του.

Βλέπουμε εδώ πόσο μοιάζουν τα γραφόμενα του Πλά-
τωνα με τις διδασκαλίες του εσωτερισμού. Έχει πολύ 
μεγάλη σημασία το ότι ο φιλόσοφος τονίζει πώς μπο-
ρεί κανείς να αγγίξει την αλήθεια κατά τη διάρκεια του 
ύπνου. Ας σημειώσουμε κάτι που απαιτείται για εκείνον 
που ακολουθεί την ατραπό του εσωτερισμού: ότι, δηλα-
δή, όταν είναι ξύπνιος ίσως “φαίνεται” ότι είναι καλός, 
όμως χρειάζεται έλεγχος και κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
Πρέπει να ελέγχει τον ψυχισμό του όχι μόνο στις ώρες 
της εγρήγορσης, αλλά και κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
Δεν θεωρεί σημαντικό μόνο το χρόνο της εγρήγορσης, 
αλλά και του ύπνου. Αν υπάρχει αυτοέλεγχος και ηρεμία 
στη φάση της εγρήγορσης, είναι επειδή υπάρχει και στον 
ύπνο.

Aς έλθουμε τώρα στον Τίμαιο, όπου αναφέρεται στο 
μηχανισμό των ονείρων. Λέει ότι υπάρχει πυρ μέσα στον 
άνθρωπο (ο άνθρωπος επλάσθη με μείγμα 4 στοιχείων) 
και η δύναμη του πυρός την ημέρα κατευθύνεται προς τα 
έξω. Τη νύχτα κλείνεται μέσα στο σώμα και εξομαλύνει 
τις εσωτερικές κινήσεις. Ανάλογα με την ησυχία που θα 
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επιτευχθεί, θα έχει κανείς όνειρα διάφορων ειδών. Αν η 
ησυχία “είναι μεγάλη, τότε έρχεται ύπνος με μικρά όνειρα, 
αν όμως παραμείνουν εν δράσει μερικαί μεγαλύτεραι κι-
νήσεις, τότε προκαλούν τοιαύτα και τοσαύτα όνειρα, όπως 
είναι αυταί και οι τόποι που παρέμειναν, και όμοια προς 
τα εσωτερικά ή εξωτερικά αντικείμενα, όταν δε εξυπνήσω-
μεν, ενθυμούμεθα τα όνειρα αυτά”. 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι διακρίνει κανείς ένα 
είδος κατώτερων και ασήμαντων ονείρων και ένα είδος 
ανώτερων, όταν έχει αυτοέλεγχο και το βράδυ το πνεύμα 
του “αγγίζει όσο γίνεται περισσότερο την αλήθεια”. Όμως 
και το κατώτερο μέρος της θνητής ψυχής -σημειώνει στον 
Τίμαιο- προικίστηκε από τους δημιουργούς θεούς με τη 
μαντική δύναμη, την οποία συσχετίζει με το συκώτι: 

“Έτσι το τμήμα εκείνο της θνητής ψυχής που διαμένει 
γύρω από το ήπαρ το κάνει πράον και ήμερον, του απο-
δίδει ηρεμίαν και τάξιν κατά τη νύκτα και την ικανότη-
τα να χρησιμοποιεί κατά τον ύπνον του τη μαντείαν...” 
Ακόμη, “κανείς δεν αποκτά την ένθεον και αληθινήν 
μαντείαν, όταν έχει τον νουν του, παρά μόνον όταν 
κατά τον ύπνον είναι δεμένη η δύναμις της σκέψεώς του 
ή όταν γίνει έξω φρενών ένεκα νόσου ή ένεκα κάποιου 
ενθουσιασμού. Ίδιον όμως ανθρώπου έχοντος σώας τα 
φρένας είναι να ενθυμηθεί όσα είδεν εις τον ύπνον του 
και να τα σκεφθεί καλά, καθώς και όσα βλέπει, όταν 
δεν κοιμάται, ένεκα της μαντικής δυνάμεως και του εν-
θουσιασμού, και γενικώς όλα όσα φαντάσματα φανούν, 
να τα ξεχωρίζει με τη λογικήν του, τι σημαίνει το καθένα 
και δια ποίον άνθρωπο φανερώνουν κάτι το μελλοντι-
κόν ή παρελθόν ή παρόν ή καλόν ή κακόν”.6 

Στο Σωκράτη αποδίδει το χαρακτηριστικό των μαντι-
κών ονείρων. Έχουμε ήδη αναφέρει το όνειρο που είδε το 
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προηγούμενο βράδυ της γνωριμίας του με τον Πλάτωνα. 
Στον Κρίτωνα, παραμονές θανάτου, ο Σωκράτης αφηγεί-
ται ένα όνειρό του: “Μου φάνηκε πως κάποια γυναίκα, 
χαριτωμένη και όμορφη, λευκοντυμένη, βαδίζοντας ολόι-
σια καταπάνω μου, με εφώναξε με τ’ όνομά μου και μου 
είπε: - Σωκράτη, ήματι κεν τριτάτω Φθίην ερίβωλον ίκοιο”.7 
(Δηλ.: την τρίτη αυγή στην όμορφη πατρίδα σου θα αρά-
ξεις.) Είναι ολοφάνερο μετά από αυτό το όνειρο, ότι τρεις 
μέρες μετά θα επιστρέψει στην πατρίδα του, που σημαί-
νει ότι θα πεθάνει και η ψυχή του θα πάει στον ουράνιο 
τόπο.

Στο Χαρμίδη, ο Σωκράτης μιλάει για τις δύο πύλες των 
ονείρων, που αναφέρει ο Όμηρος στην Οδύσσεια (Τ 560-
565): 

“Δοιαί γαρ τε πύλαι αμεμηνών εισίν ονείρων αι μεν γαρ 
κεράεσι, τετεύχαται, αι δ’ ελέφαντι. Των οι μεν κ’ έλθωσι 
δια πριστού ελέφαντος, οι ρ’ ελεφαίρονται έπε ακράα-
ντα φέροντες οι δε δια ξεστών κεράων έλθωσι θύραζε, 
οι ρ’ έτυμα κραίνουσι, βροτών ότε μεν τις ίδηται”. Με-
τάφραση: “Γιατί είναι των απατηλών ονείρων δύο και οι 
πόρτες. Η μία είναι από κέρατο και η άλλη φιλντισένια 
και όσα απ’ το φίλντισι περνούν το καλοτροχισμένο όλα 
γελούν τον άνθρωπο, χαμένα φέρνουν λόγια, και πάλι 
όσα από το κέρατο το σκαλιστό περάσουν, βγαίνουν 
αλήθεια στους θνητούς εκείνους που τα βλέπουν”.

 Συμφωνεί ο Πλάτωνας με τον Όμηρο για τη διττότητα 
των ονείρων, αφού, όπως είδαμε στην Πολιτεία, λέει ότι 
οδηγούν σε αδικίες απατηλότερες και ψεύδη, αλλά και 
στην αλήθεια. Στην Απολογία8 παρουσιάζει το Σωκράτη 
να λέει στους δικαστές ότι η θέληση των θεών ανέθεσε σ’ 
αυτόν τον έλεγχο εκείνων που νομίζουν ότι είναι σοφοί, 
ενώ δεν είναι. Εκδηλώθηκε η επιταγή αυτή με χρησμούς 
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και με κάθε τρόπο που μπορεί να προτρέπει η θεία θέλη-
ση τον άνθρωπο. Ένας τέτοιος τρόπος, αναφέρει, είναι 
και τα όνειρα, τα οποία του έστελναν. Στο Φαίδωνα9 ακό-
μη ο Σωκράτης λέει ότι μερικά όνειρα τού εμφανίζονταν 
συχνά και με διάφορες μορφές, πάντα όμως του έλεγαν 
το ίδιο: “Σωκράτη να ασχολείσαι  με τη μουσική και να 
ασκείς αυτήν την τέχνη”. Θεωρώντας δε τη φιλοσοφία ως 
την κατ’ εξοχήν μουσική την καλλιεργούσε. Επίσης υπα-
κούοντας στην προτροπή του θεού -αφού  πίστευε ο Σω-
κράτης ότι το όνειρο ήταν σταλμένο από το θεό- σύνθεσε 
ύμνο προς το θεό και μετέτρεψε σε ποιήματα μύθους του 
Αισώπου.

Αν θέλουμε τώρα να συνοψίσουμε τα περί ονείρων, ο 
Πλάτωνας -κυρίως στον Τίμαιο- αναφέρεται τόσο στον 
τρόπο προέλευσης όσο και στη διαδικασία δημιουργί-
ας τους. Τονίζει ότι μπορούν να μεταβιβάσουν αληθινές 
γνώσεις στον άνθρωπο, όσο και θείες επιταγές, όπως πα-
ρουσιάζει το Σωκράτη να λέει. Και όλα αυτά είναι σύμ-
φωνα με την εσωτερική θεώρηση των ονείρων.10
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το φυσικό σώμα έχει και ένα αιθερικό μέρος, γι’ αυτό στον 
εσωτερισμό ονομάζεται συνήθως αιθερο-φυσικό σώμα. Βλ. 
“Εισαγωγή στη Μυστική Διδασκαλία” του Χ. Α. Λιβράγκα, σελ. 
166-167

2. Βλ. “Η απόκρυφη ζωή του ανθρώπου”, Άννι Μπεζάντ, Κεφ. 
II, για τη ζωή του ανθρώπου στον αστρικό κόσμο πριν και μετά 
το θάνατο.

3. Βλ. Πλουτάρχου “Περί Σωκράτους δαιμονίου”, 585 E.F
4. Εδώ ο Πλάτωνας τονίζει τη διατήρηση της συνείδησης 

κατά την ώρα του ύπνου, κάτι πολύ σημαντικό αφού ο ύπνος 
θεωρείται «νεκρός χρόνος», κάτι που δεν ισχύει από εσωτερική 
άποψη.

5. “Πολιτεία” Πλάτωνος, Βιβλίο Θ’ 571c.d. 572 a.b. Είναι 
σημαντικό να παρατηρήσουμε εδώ, ότι χιλιάδες χρόνια πριν 
από το Φρόυντ ο Πλάτωνας εκφράζει την αντίληψη ότι στα 
όνειρα εκφράζονται τα “απωθημένα” του ανθρώπου, αλλά και 
την αντίληψη του Γιούνγκ για την επαφή με τα Αρχέτυπα, αφού 
τονίζει ότι η συνείδηση μπορεί να ανυψωθεί προς την Αλήθεια 
κατά τη διάρκεια του ύπνου.

6. Βλ. “Τίμαιος” Πλάτωνος 45Ε. και 71,72
7. Στίχος από την “Ιλιάδα”, Ομήρου Ραψωδία Ι 363, που ο 

Αχιλλέας απειλώντας ότι θα φύγει από την Τροία, λέει ότι αν 
μπει με το στρατό του στα καράβια σε τρεις μέρες θα φθάσει 
στην πατρίδα του τη Φθία.

8. Βλ. “Απολογία Σωκράτους”, 533C. και Ξενοφώντος 
“Απομνημονεύματa” Α.α.3

9. Βλ. “Φαίδων” Πλάτωνος, 60D.Ε
10. Βλ. “Θεμελιώσεις Εσωτερισμού”, Γ .Α. Πλάνα, Α΄ 

τόμος,  Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα. Βλ. και παρακάτω 
στο κεφάλαιο για την εξέλιξη των αισθήσεων στον άνθρωπο, 
σημείωση 17.
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7 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ                               
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ*

Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του παγκόσμιου εσωτε-
ρισμού, μία από τις αρχές που διέπουν το σύμπαν και την 
εξέλιξη είναι η αρχή του Γένους.1 Έκφραση αυτής της αρ-
χής, μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπότητας, είναι η εμφά-
νιση των ανθρώπινων φυλών. Ακολουθώντας ένα επτα-
πλό κλειδί,2 και σύμφωνα πάλι μ’ αυτή την αρχή, κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξης της ανθρωπότητας πάνω στη γη 
αναπτύσσονται επτά φυλές. Η σημερινή ανθρωπότητα 
κυριαρχείται από την πέμπτη φυλή. Κάθε φυλή διαιρείται 
σε επτά υποφυλές. Κάθε υποφυλή σε επτά κλάδους πο-
λιτισμών και τέλος, σε κάθε κλάδο αναπτύσσονται επτά 
πολιτισμοί.

Κάθε φυλή αναπτύσσει γνώσεις και εμπειρίες σχετι-
κές με ένα από τα επτά επίπεδα ή φορείς, ως συνειδητή 
κατάκτηση και το ίδιο συμβαίνει σε ένα κατώτερο βαθμό 
με τις υποφυλές.3 Επίσης κάθε φυλή έχει μία κύρια ήπει-
ρο και αναπτύσσει μία νέα αίσθηση. Ακόμη, η αρχή του 
Γένους εφαρμοζόμενη στις ανθρώπινες φυλές διαφορο-
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ποιείται στην κάθε μια χωριστά, ακόμα και στο φυσικό 
επίπεδο, με διαφορετικούς τρόπους αναπαραγωγής.4 Οι 
φυλές ακολουθούν το ρυθμό εξέλιξής τους και μερικές 
φορές σε κατάσταση εκφυλισμού αφανίζονται με κάποια 
φυσική καταστροφή όπως, για παράδειγμα, ο κατακλυ-
σμός για τον οποίο υπάρχουν παραδόσεις στους περισ-
σότερους λαούς της γης.

Όλες αυτές οι γνώσεις στην αρχαιότητα διδάσκονταν 
στα Μυστήρια και ήταν απόκρυφες. Στα τέλη του περα-
σμένου αιώνα η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ μετέφρασε και έγρα-
ψε σχόλια πάνω στις περίφημες “Στάντζες των Ντζυάν” 
και τις δημοσίευσε στη Δύση, στο μνημειώδες έργο της, 
που αποτελεί σύνθεση του παγκόσμιου εσωτερισμού, τη 
“Μυστική Δοξασία”. Οι συγκεκριμένες γνώσεις για τις 
φυλές αναπτύσσονται στον τόμο της Ανθρωπογένεσης.

Ο Πλάτωνας, με διάφορους τρόπους, προσεγγίζει 
στους διαλόγους του αυτό το θέμα και είναι αρκετά ενδι-
αφέρον να παρακολουθήσουμε τις αναφορές του.

Η ΠΡΩΤΗ ΦΥΛΗ
Σύμφωνα με τον εσωτερισμό, η Πρώτη Φυλή ήταν αρ-

κετά διαφορετική από το σημερινό άνθρωπο και κάθε 
άλλο παρά του έμοιαζε. Σύμφωνα με την Ανατολική της 
ονομασία ήταν η φυλή των Τσάγιας, λέξη που σημαίνει 
σκιές, επειδή έμοιαζαν σαν άμορφες σακκούλες. Τότε η 
ανθρώπινη μορφή προσαρμοζόταν στη φυσική γη, που 
βρισκόταν επίσης σε κατάσταση διαμόρφωσης. Τα σώμα-
τά τους ήταν εντελώς αιθερικά και ανέπτυξαν την πρώτη 
αίσθηση, της Αφής, που ήταν ένα είδος ραντάρ.5

Στον Τίμαιο ο Πλάτωνας γράφει: 
“Οι ψυχές, αφού κλείστηκαν σ’ αυτό το μεγάλο ποτάμι 
-το σώμα- ούτε εκυριάρχουν επ’ αυτού ούτε εκυριαρ-
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χούντο υπό τούτου, αλλά δια της βίας παρεσύροντο και 
παρέσυρον, ώστε ολόκληρον το ζώον εκινείτο μεν αλλά 
επροχώρει ατάκτως προς οποιανδήποτε κατεύθυνσιν 
και ασυλλογίστως, αφού είχε όλας τας εξ κινήσεις, διότι 
αυτό επροχώρει και προς τα εμπρός και προς τα οπίσω 
και δεξιά και αριστερά και άνω και κάτω και γενικώς 
επλανάτο και προς τας εξ κατευθύνσεις. Διότι αν και το 
κύμα που επλημμύριζε το σώμα και το έτρεφε και κατό-
πιν εχύνετο πάλιν έξω απ’ αυτό ήτο πολύ, πολύ μεγαλυ-
τέραν ταραχήν επροξένουν εις τα διάφορα σώματα τα 
εξωτερικά αίτια, οσάκις δηλαδή προσέκρουεν εις αυτό 
ή στερεόν έδαφος γης ή την ολισθηράν επιφάνειαν των 
υδάτων ή οσάκις κατελαμβάνετο από ανεμοθύελλαν 
προκαλουμένην υπό του αέρος. Αι κινήσεις αι προκα-
λούμεναι απ’ όλα αυτά διερχόμεναι δια μέσω  του σώ-
ματος, επέπιπτον επί της ψυχής. Δι’ αυτόν τον λόγον αι 
κινήσεις αυταί ωνομάσθησαν όλαι μαζί αισθήσεις, και 
ακόμη και σήμερον έτσι ονομάζονται”.6

Ο “άνθρωπος” δηλαδή της εποχής εκείνης, εκινείτο 
προς όλες τις κατευθύνσεις, ωθούμενος από τα ενεργει-
ακά ρεύματα. Αισθανόταν τις “συναντήσεις” με ρεύμα-
τα αέρα, στερεά σώματα, πυρ κ.λπ. Ο άνθρωπος δεν είχε 
ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί μορφικά και σωματικά.7 Οι 
αντιδράσεις του σε όλες αυτές τις επιδράσεις ήταν στην 
αρχή συγκεχυμένες. Αργότερα διαμορφώθηκαν με τις δι-
άφορες αισθήσεις.

Οι άνθρωποι της Πρώτης Φυλής ανέπτυξαν το αιθερο-
φυσικό τους σώμα, για να προσαρμοστούν οι μορφές τους 
στη φυσική γη, αλλά η συνείδησή τους δεν ήταν μέσα στο 
σώμα τους, παρά στο επίπεδο Άτμα8. Γι’ αυτό ονομάστη-
καν “Γιοί της Γιόγκα” ή “Θεία Φυλή”.9 Είναι το Χρυσό 
Γένος του Ησιόδου.10 
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Αναφερόμενος σ’ αυτό το γένος -δηλ. φυλή- ο Πλά-
τωνας στον Κρατύλο11 γράφει: “Δεν γνωρίζεις ότι λέγει (ο 
Ησίοδος) πως το πρώτο γένος των ανθρώπων ήταν χρυσό;... 
Νομίζω ότι, όταν αυτός ομιλεί για χρυσό γένος, δεν εννοεί 
ότι έχει γεννηθεί αυτό από χρυσό, αλλ’ ότι ήτο ηθικό και 
ωραίο γένος. Απόδειξη δε ότι είναι ορθή η γνώμη μου αυτή, 
είναι ότι λέγει πως κι εμείς είμεθα σιδερένιο γένος”.

Η πρώτη αυτή φυλή θεωρείται ότι είχε τη συνείδηση 
πολύ υψηλά, όμως αυτό οφειλόταν στις συνθήκες και δεν 
ήταν μια κατάκτηση. Μια πρωταρχική “παραδείσια” κα-
τάσταση. Γι’ αυτό εμφανίζεται η φυλή αυτή στους αντί-
στοιχους στίχους του Ησιόδου ότι “τα εύρισκε όλα έτοι-
μα”. Τρεφόταν με τις αιθερικές ενέργειες “καρπούς” της 
γης της εποχής εκείνης.12 Περιφέρονταν σε ομάδες, σαν 
σκιές, όπως τους αναφέρει ο Αισχύλος στον “Προμηθέα 
Δεσμώτη”: “εκείνοι έβλεπαν, μα έβλεπαν του κάκου κι 
άκουαν, μα δεν άκουγαν καθόλου, αλλά ως θολές μορφές 
ονείρων σ’ όλο το  μάκρος της μακρόσυρτης ζωής των...”  
(Προμηθέας Δεσμώτης 459-462)                                         

Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεχώριζαν την ημέρα από τη 
νύκτα και δεν γνώριζαν τον ύπνο και το θάνατο. Έτσι 
γράφει ο Πλάτωνας αναφέροντας τους στίχους του Ησι-
όδου: “Αφ’ ότου η μοίρα εκάλυψε το γένος, αυτοί καλού-
νται πνεύματα γήιν’ αγνά αγαθοί και βοηθοί, φύλακες των 
ανθρώπων”.13 Δεν “πέθαναν”, αλλά πέρασαν σε άλλη δι-
άσταση με φυσικό τρόπο, μιας και από πριν είχαν επα-
φή μαζί της και μετατράπηκαν σε πνεύματα φύλακες των 
μελλοντικών ανθρώπων...

Στο τέταρτο βιβλίο των Νόμων σημειώνει “περί της 
ευτυχισμένης ζωής των ανθρώπων της παλιάς εποχής, τότε 
που η γη προσέφερε τα πάντα σε αφθονία και χωρίς εργα-
σία”. Ακόμη αναφέρει παρακάτω, ότι ο Κρόνος είχε το-
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ποθετήσει άρχοντες στους ανθρώπους, όχι ανθρώπους, 
αλλά όντα που ανήκαν σε θεϊκότερο, και συνεπώς ανώ-
τερο γένος, τους δαίμονες.14 Επίσης στον Κριτία γράφει: 
“Κάποτε οι θεοί  εχώρισαν τη γη σε τμήματα και την εμοί-
ρασαν μεταξύ τους... αφού επήραν ο καθένας τους ό,τι 
τους έδωκεν ο κλήρος εγκατέστησαν κατοίκους εις τας 
χώρας των”.15 Πρόκειται για τις “εξελιγμένες” οντότη-
τες, που σχημάτισαν και διοίκησαν τη μορφική εξέλιξη 
των κατώτερων φορέων της γήινης ανθρωπότητας στις 3 
πρώτες φυλές.16

Για την πρωταρχική αυτή εποχή γράφει ο φιλόσοφος 
και στον “αινιγματικό” μύθο, στο διάλογό του Πολιτικός. 
Την τοποθετεί “στην αρχαία περίοδο των μεταβολών και 
όχι σ’ αυτήν κατά την οποίαν ζώμεν”, δηλ. στο πέμπτο γέ-
νος-φυλή. Όταν αναφέρεται στις μεταβολές, εννοεί τις 
αλλαγές στην κλίση του άξονα της γης.17 

“Αλλ’ εκείνο που ερώτησες, περί του ότι όλα εγεννώ-
ντο αυτομάτως προς ωφέλειαν των ανθρώπων, δεν έχει 
καμμίαν σχέσιν με την σημερινήν πορείαν του ηλιακού 
κύκλου, αλλ’ ανήκει και αυτό εις τον προηγούμενον κύ-
κλον”.18 Ακόμη: “Τότε... όλα τα μέρη του κόσμου είχον 
κατανεμηθεί υπό την εξουσίαν και την κυβέρνησιν θε-
ών19... δεν υπήρχαν πολιτικά συστήματα ούτε απόκτη-
σις γυναικών και παίδων, διότι από τον κόλπον της γης 
ανήρχοντο εις την ζωήν όλοι, χωρίς να ενθυμούνται τί-
ποτα περί των προηγούμενων υπάρξεών των”.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΥΛΗ

Στο Συμπόσιο ο Πλάτωνας -με το στόμα του Αριστο-
φάνη- παρουσιάζει ένα μύθο για ένα άλλο είδος ανθρώ-
πων. Είναι οι “ανδρόγυνοι πτερωτοί” άνθρωποι. Μια μι-
κρή περίληψη αυτής της μυθικής διήγησης του μεγάλου 

fplato_2010.indd   89 6/12/2010   3:31:35 μμ



ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

90

ποιητή της κωμωδίας θα εκθέσουμε εδώ.20 Λέει λοιπόν ο 
Αριστοφάνης εν συντομία τα εξής: Η πανάρχαια φυσική 
κατάσταση του ανθρώπου δεν ήταν πάντα ίδια, αλλά δια-
φορετική. Αρχικά υπήρχαν τρία ανθρώπινα γένη. Το αρ-
σενικό, το θηλυκό και το ανδρόγυνο, το οποίο μετά εξα-
φανίστηκε. Αυτή η ανθρώπινη μορφή, η ανδρόγυνη, είχε 
όλα τα χαρακτηριστικά δύο ανθρώπων ενωμένων. Μπο-
ρούσε να κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις (μπρος 
και πίσω) και όταν έτρεχε ανέπτυσσε μεγάλη ταχύτητα. 
Έτσι έδιναν την εντύπωση, κινώντας γρήγορα τα χέρια 
και τα πόδια, ότι ήταν φτερωτοί. Λέει ακόμη ο Αριστοφά-
νης ότι αυτά τα αρχικά γένη είχαν σχέση το αρσενικό με 
τον ήλιο, το θηλυκό με τη γη και το μεικτό με το φεγγάρι. 
Αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε εσωτερικά:

- Αρσενικό - Ενεργητικό - Ήλιος
- Θηλυκό - Παθητικό - Γη
- Ανδρόγυνο - Μεικτό -  Σελήνη 21

Σ’ αυτήν τη μεικτή φύση -χαρακτηριστικό δείγμα ψυχι-
σμού με ανώτερο και κατώτερο μέρος- επικράτησε η υπε-
ρηφάνεια λόγω της μεγάλης δύναμης και αντοχής τους. 
Αυτούς, λέει ο Πλάτωνας με το στόμα του Αριστοφάνη, 
εννοεί ο Όμηρος όταν αναφέρεται στον Ώτο και τον Εφι-
άλτη, ότι αποπειράθηκαν να ανεβούν στον Όλυμπο και 
να πολεμήσουν τους θεούς.22 Τότε ο Δίας διχοτόμησε με 
τη συνεργασία του Απόλλωνα τους ανθρώπους αυτούς 
και έτσι η ανθρώπινη φύση μοιράστηκε στα δύο.23 Από 
τότε οι άνθρωποι ψάχνουν για το “έτερο ήμισύ” τους. Τότε 
επίσης άρχισε η αναπαραγωγή μέσω της συνουσίας των 
δύο φύλων, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ο τρόπος αναπα-
ραγωγής τους ήταν “ωοτόκος”, “ώσπερ οι τέττιγες” (τζιτζί-
κια), κάτι που συμφωνεί με τις εσωτερικές παραδόσεις 
και γνώσεις και θα το εξετάσουμε παρακάτω.
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Εδώ έχουμε την περίφημη αναφορά του Πλάτωνα για 
τις “δίδυμες ψυχές”, δηλαδή αυτές τις ψυχές που ήταν ζευ-
γάρια κάποτε και χωρίστηκαν. Από τότε ψάχνουν η μία 
την άλλη μέσα στις χιλιάδες χρόνων εξέλιξης. Λέει ο ποι-
ητής προς το τέλος του λόγου του ότι όταν ο άνθρωπος γί-
νει αγαπητός στο θεό και συνδιαλαγεί μαζί του -δηλ. όταν 
παύσει ν’ αντιμάχεται τον ανώτερο, θείο εαυτό του και επι-
κοινωνήσει μαζί του πραγματικά- τότε θα ανακαλύψει και 
θα συναντηθεί με το πραγματικό του “έτερον ήμισυ”, ενώ 
μέχρι τότε οι περισσότεροι κάνουν λανθασμένες προσπά-
θειες. Έτσι οι έλξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 
κατάλοιπο του αρχαίου αυτού “μοιράσματος” και μόνο 
μεταξύ αυτών που αποτελούσαν κάποτε ζευγάρι υπάρχει 
πραγματική “εκλεκτική συγγένεια” δηλαδή ένας εσωτε-
ρικός δεσμός, που υποκρύπτει τη δυνατότητα της τέλειας 
πνευματικής ένωσης.

Έτσι εξήγησε ο Αριστοφάνης την ύπαρξη και τη φύση 
του Έρωτα όταν είχε λάβει το λόγο. Τα λεγόμενά του κρύ-
βουν πολύ μεγάλη εσωτερική αλήθεια. Αναφέρεται εδώ ο 
Πλάτωνας στη δεύτερη ανθρώπινη φυλή, αλλά και στην 
τρίτη, μια και οι φυλές εν μέρει συνυπάρχουν.24 Ανδρόγυ-
νοι υπήρξαν τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη φυλή.25 

Η εξέλιξη και οι αλλαγές των φυλών τότε ήταν πολλές και 
γρήγορες, γιατί ακολουθούσαν και τις αλλαγές του πλανή-
τη. Βέβαια, ο μύθος περιέχει αρκετά περίπλοκα στοιχεία, 
όμως η αναφορά στις μυθικές αυτές φυλές είναι ξεκάθα-
ρη.

ΤΡΙΤΗ ΦΥΛΗ

Τη δεύτερη φυλή διαδέχθηκε η τρίτη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας η ανθρωπότητα προχώρησε στη δημιουργία 
των πρώτων πολιτισμών. Έκτισαν πόλεις και τείχη με κο-
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λοσιαία μεγέθη. Είναι αυτά που στις μυθικές παραδόσεις 
των αρχαίων Ελλήνων ονομάζονταν “Κυκλώπεια”. Οι μυ-
θικοί μονόφθαλμοι γίγαντες, που αναφέρει ο Όμηρος ότι 
ζούσαν στα βουνά και τους συνάντησε ο Οδυσσέας, ήταν 
εκφυλισμένα κατάλοιπα αυτής της τρίτης φυλής. Τους στί-
χους του τυφλού ποιητή για την κατάσταση και τον τρόπο 
ζωής τους αναφέρει ο Πλάτωνας στους Νόμους:26

“Τοίσιν δ’ ούτ’ αγοραί βουληφόροι ούτε θέμιστες, αλλ’ 
οι γ’ υψηλών ορέων ναίουσι καρήνα εν σπέεσι γλαφυροί-
σι, θεμιστεύει δ’ έκαστος παίδων ηδ’ αλόχων, ουδ’ αλλήλων 
αλέγουσιν”.27 Δηλαδή: “Σ’ αυτούς όμως, ούτε βουλευτικές 
συγκεντρώσεις (υπήρχαν) ούτε νόμοι, αλλ’ αυτοί, βέβαια, 
κατοικούν μέσα σε σπηλιές σκαμμένες πάνω στις κορφές 
των ψηλών βουνών και καθένας φτιάχνει τους δικούς του 
νόμους για τις γυναίκες και τα παιδιά του και ούτε νοιάζε-
ται ο ένας τι κάνει ο γείτονάς του”.

Πολύ χαρακτηριστικά τονίζει πιο κάτω ο Πλάτωνας: 
“Μέσω του μύθου περί Κυκλώπων μας ξαναφέρνει στην 

αρχαία εποχή με όλη της την αγριότητα”.

Στις πρωταρχικές αυτές ανθρώπινες φάσεις οι άνθρω-
ποι συγκεντρώνονταν, για να ικανοποιήσουν τις βιοτικές 
ανάγκες τους και άρχισαν να σχηματίζουν κοινωνικές 
ομάδες. Όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για 
Κράτος.28 Έλειπαν από τους ανθρώπους -κατά τον Πλά-
τωνα- “η Αιδώς και η Δίκη”29 που αποτελούν κατ’ αυτόν τα 
θεμέλια της Πολιτικής Τέχνης και της ύπαρξης Κράτους-
Πολιτείας.

Και φθάνουμε εδώ σε πολύ σημαντικά γεγονότα που 
συνέβησαν στην εξέλιξη της ανθρωπότητας κατά τη δι-
άρκεια της τρίτης φυλής, η οποία κατά την Ε.Π. Μπλαβά-
τσκυ είναι η πιο μυστηριώδης φυλή.30
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Διαχωρίστηκαν οριστικά τα φύλα, γενικεύτηκε η ανα-
παραγωγή με τη συνουσία των δύο φύλων, εμφανίστηκαν 
τα δύο μάτια και ατρόφησε το μοναδικό μάτι, που υπήρχε 
στις πρώτες υποφυλές της στο κέντρο του μετώπου. Μορ-
φικά έμοιασαν περισσότερο με το σημερινό άνθρωπο. 
Μιλούσαν μία μοναδική γλώσσα (αν και αποτελούνταν 
αυτή από απλές κραυγές).31 

Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι στην εποχή εκείνη 
δέχθηκε ο άνθρωπος το σπινθήρα του Νου. ΄Ηταν η εποχή 
της Καθόδου των “Κυρίων της Νοητικής Φλόγας”, για την 
οποία μυθικές παραδόσεις, σκόρπιες σ’ όλους τους πολι-
τισμούς, αναφέρονται. Αυτοί ταυτίζονται με θεούς στις 
διάφορες μυθολογίες, γιατί πράγματι, οι άνθρωποι τους 
θεώρησαν θεούς ή Τέκνα Απεσταλμένα του Θεού. 

Πραγματοποιήθηκαν δυο κάθοδοι, γι’ αυτό υπάρχουν 
κατηγορίες κειμένων στις διάφορες παραδόσεις, σε με-
ρικές από τις οποίες μπερδεύονται, ενώ σε άλλες -πιο 
εσωτερικές- γίνεται σαφής διάκριση. Τότε λοιπόν δόθη-
κε ο Νοητικός Σπινθήρας στους ανθρώπους. Όμως δεν 
τον δέχτηκαν όλοι και αυτό είχε αρνητικά αποτελέσματα 
για το ανθρώπινο γένος. Τελικά, ο Σπινθήρας αυτός έγινε 
δεκτός από όλους τους ανθρώπους στη δεύτερη Κάθοδο. 
Κατά την πρώτη ιδρύθηκε ο θεσμός των Μυστηρίων και 
στη δεύτερη εδραιώθηκε αποτελώντας την εσωτερική 
καρδιά κάθε πολιτισμού, που ονομάστηκε μυστηριακός 
ή μυητικός.

Εκτός από το Νοητικό Φως της Σοφίας -που συμβο-
λίζεται με την Προμηθεϊκή Φωτιά-έφεραν στους ανθρώ-
πους και άλλα δώρα που θα τους βοηθούσαν στην εκμά-
θηση των Τεχνών.32 “Όθεν δη τα πάλαι λεχθέντα παρά 
θεών δώρα ημίν δεδώρηται μετ’ αναγκαίας διδαχής και 
παιδεύσεως, πυρ μεν παρά Προμηθέως, τέχναι δε παρ’ 
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Ηφαίστου και της συντέχνου (Αθηνάς) σπέρματα δε αυ και 
φυτά παρ’ άλλων”. Δηλ. “Από τότε λοιπόν, σύμφωνα με τις 
παλιές παραδόσεις, εδόθηκαν σε μας δώρα από τους θεούς, 
συγχρόνως δε και η αναγκαία διδασκαλία και καθοδήγη-
σις: το Πυρ από τον Προμηθέα, οι τέχνες από τον Ήφαιστο 
και την σύντροφο στην τέχνη αυτού θεά, οι σπόροι δε και 
τα φυτά από άλλες θεότητες”, γράφει ο φιλόσοφος στον 
Πολιτικό.33

Η Τρίτη φυλή αναμίχθηκε με τις υποφυλές της επόμε-
νης φυλής και δημιούργησαν λαμπρούς πολιτισμούς με 
κυκλώπεια αρχιτεκτονική.34 Υπολείμματά τους υπάρχουν 
μέχρι σήμερα και αποτελούν μεγάλα αρχιτεκτονικά αι-
νίγματα, όπως π.χ. οι Γίγαντες του Νησιού του Πάσχα.35

Ο Πλάτωνας -με αλληγορικό αλλά και φανερό τρόπο- 
παρουσιάζει αυτά τα “κοσμοϊστορικά” γεγονότα. Έτσι 
στον Πρωταγόρα εμφανίζει το μύθο του Προμηθέα, ο 
οποίος αποτελεί την ελληνική εκδοχή της καθόδου της νο-
ητικής φλόγας στον άνθρωπο και είναι ινδικής προέλευ-
σης.36 Ταυτόχρονα εμφανίζει τον Ερμή να φέρνει στους 
ανθρώπους την Αιδώ -το να σέβονται και να ντρέπονται 
ηθικά ο ένας τον άλλον- και τη Δικαιοσύνη, όπως αναφέ-
ραμε παραπάνω, για να έρθει τάξη στις πόλεις και να συ-
νενωθούν οι άνθρωποι με τα δεσμά της Αγάπης. Ακόμη, 
δώρα και τέχνες προσφέρουν η Αθηνά και ο Ήφαιστος, 
όπως είδαμε.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι πρώτοι ανθρώπινοι πολιτι-
σμοί. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει αναρίθμη-
τοι, αλλά το ίδιο ίσχυε και ως την εποχή του Πλάτωνα. 
Γι’ αυτό γράφει: “Μπορείς να λογαριάσεις πόσος ακριβώς 
χρόνος έχει περάσει από τότε που υπάρχουν άνθρωποι ορ-
γανωμένοι σε πολιτείες; - Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό 
βέβαια. - Το ότι όμως ο χρόνος αυτός είναι πελώριος και 
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αμέτρητος, μπορείς βέβαια να το φανταστείς. - Αυτό, του-
λάχιστον, μπορώ και πολύ μάλιστα. - Δεν θα πρέπει, λοι-
πόν, καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα να εδημιουργή-
θηκαν μυριάδες επί μυριάδων πόλεις, κατά το ίδιο δε αυτό 
διάστημα να καταστράφηκαν όχι λιγότερες, από απόψεως 
αριθμού πόλεις;”37

Συνεχίζοντας ο Πλάτωνας μας φέρνει σε ένα ακόμη 
σημαντικό θέμα, που έχει σχέση με την εποχή αυτής της 
αρχέγονης ανθρώπινης φυλής. Είναι η καταστροφή των 
πολιτισμών μέχρι τον ολοκληρωτικό αφανισμό της κε-
ντρικής ηπείρου της φυλής εκείνης.38 Αρχικά οι άνθρωποι 
ζούσαν σύμφωνα με τις επιταγές των θείων οδηγών τους.39 

Όμως κάποια στιγμή εκφυλίστηκαν. Ο Πλάτωνας στους 
Νόμους40 αναφέρει ότι ο άνθρωπος εκφυλίζεται όταν μι-
μείται τα καμώματα εκείνων των μυθικών Τιτάνων.41

Όμως όπως συνυπήρξε μέρος της δεύτερης φυλής με 
την τρίτη φυλή, έτσι συνυπήρξε και μέρος της τρίτης φυ-
λής με την τέταρτη. Έτσι συγχέονται οι αναφορές. Για 
παράδειγμα, οι κάτοικοι της μυθικής Τροίας -όπως και 
οι πολιορκητές τους- ανήκουν στην επόμενη, την τέταρτη 
φυλή.42 Οι προηγούμενοι από αυτούς είναι κατάλοιπα της 
τρίτης φυλής και είναι εκείνοι που σημειώνει ο Πλάτωνας 
ότι, ενθυμούμενοι τους προηγούμενους κατακλυσμούς 
-αυτούς που γίνονταν διαδοχικά και είχαν καταστρέψει 
σχεδόν την τρίτη φυλή- έχτιζαν τις πόλεις τους στα ψηλά 
βουνά. Επικαλείται ξανά τον Όμηρο λέγοντας με το στό-
μα του Αθήναιου: “- Αυτό που και ο Όμηρος επεσήμανε 
μετά το δεύτερο λέγοντας ότι το τρίτο έτσι πρέπει να ήταν. 
“Έκτισε δε την Δαρδανία”, λέγει πράγματι κάπου. “Επειδή 
το Ιερόν Ίλιον δεν είχε ακόμη κτιστεί στην πεδιάδα σαν πό-
λις θνητών ανθρώπων, αλλ’ αυτοί κατοικούσαν ακόμη στις 
υπώρειες της Ίδης που έχει πολλές πηγές”.43
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Αυτούς τους στίχους, και τους άλλους, εκείνους που 
είπε περί Κυκλώπων, τους είπε χωρίς άλλο εμπνευσμέ-
νος από το θεό και από τη φύση. “Διότι οι ποιητές είναι 
θεϊκή γενιά, που όταν συνθέτουν ύμνους υπό την επήρεια 
έμπνευσης με τη  βοήθεια των Χαρίτων και των Μουσών, 
θίγουν κάθε φορά πολλά από εκείνα που πραγματικά συμ-
βαίνουν”.44 Και παρακάτω σημειώνει: “ Είδαμε μια πρώτη, 
έπειτα μια δεύτερη και κατόπιν μια τρίτη πόλη, που οι κτί-
σεις τους, όπως υποθέτουμε, διαδέχθησαν η μία την άλλη 
σε μία απέραντη χρονική περίοδο, τώρα δε πράγματι ήλθε 
η σειρά αυτής της τέταρτης πόλεώς μας”.45

Όμως στο θέμα του κατακλυσμού και των κατακλυ-
σμών θα αναφερθούμε περισσότερο στην ιστορία της 
επόμενης φυλής, της τέταρτης46, για την οποία ο Πλάτω-
νας είναι ένας πραγματικός ιστορικός και μάλιστα ο πρώ-
τος -με την πραγματική έννοια του όρου- για τον Δυτικό 
Πολιτισμό.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΥΛΗ 
ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ

Δύο διάλογοι του Πλάτωνα αναφέρονται στην τέταρ-
τη φυλή και στον κατακλυσμό που την εξαφάνισε: ο Τί-
μαιος και ο Κριτίας. Θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε 
περιληπτικά τα πλατωνικά στοιχεία, συσχετίζοντάς τα με 
τις παγκόσμιες εσωτερικές παραδόσεις. Πρέπει οριστικά 
να πάψουν να είναι αίνιγμα και παραμύθι, καθώς αντι-
προσωπεύουν μια πραγματική σελίδα της ανθρώπινης 
Ιστορίας. Όλα τα παραπάνω τονίζει η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 
στη “Μυστική Δοξασία”, χαρακτηρίζοντας εξαιρετική 
την παρουσίαση του θέματος από τον Πλάτωνα, με έναν 
τρόπο επαναστατικό για την εποχή του.
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Σύμφωνα με τις  διδασκαλίες του παγκόσμιου εσω-
τερισμού, η Ατλαντίδα υπήρξε. Χιλιάδες βιβλία έχουν 
γραφτεί γι’ αυτό το θέμα. Πρωτοπόρος ο Πλάτωνας, πε-
ριγράφει στον Κριτία τον πολιτισμό της Ατλαντίδας και 
την πρωτεύουσά της, την Ποσειδωνία. Γράφει ότι ήταν 
μεγαλύτερη από τη Λιβύη (Αφρική) και την Ασία μαζί. 
Βρισκόταν κάτω από την προστασία του Ποσειδώνα. Η 
περίφημη πρωτεύουσα διαμορφώθηκε από αυτόν με πε-
ριμετρικές ζώνες ξηράς και θάλασσας αλλεπάλληλα. Μια 
παρόμοια δομή φαίνεται να είχε και η αρχαία πρωτεύου-
σα των Αζτέκα, Τενοτσιτλάν. Σημειωτέον ότι στους λα-
ούς αυτούς υπήρχε η παράδοση ότι προέρχονταν από μια 
νήσο που ονομαζόταν Αζτλάν και βρισκόταν στο σημερι-
νό Ατλαντικό Ωκεανό. Η βασιλική γενιά της Ατλαντίδας 
εμφανιζόταν να κατάγεται από τον Ποσειδώνα.

Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε την εποχή της Ατ-
λαντίδας από τεχνολογική άποψη ήταν αρκετά υψηλός. 
Στην αρχιτεκτονική, τη μεταλλουργία, τη βιογενετική, 
την ψυχολογία είχαν μεγάλες γνώσεις και επιτεύγμα-
τα.47 Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι είχαν ορυχεία, έλιωναν 
τα μέταλλα και ότι υπήρχε σε αφθονία ένα μέταλλο, το 
οποίο αγνοούμε σήμερα, τον ορείχαλκο,48 τον οποίο μόνο 
ο χρυσός ξεπερνούσε σε αξία. Είχαν τεράστιες γνώσεις 
Αστρονομίας49  και Αλχημείας. ΄Ηταν ανεπτυγμένη η γε-
ωργία και η κτηνοτροφία. Είχαν αξιόλογο σύστημα πολε-
οδομίας, ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Ο Πλάτωνας περιγράφει τα καταπληκτικά αρχιτεκτο-
νικά έργα που είχαν πραγματοποιήσει διαδοχικά στην 
πρωτεύουσά τους. Τονίζει μάλιστα ότι τα τείχη τα είχαν 
καλύψει με χαλκό, κασσίτερο και ορείχαλκο. Στο ναό του 
Ποσειδώνα, που βρισκόταν στην πρωτεύουσα, είχαν χρη-
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σιμοποιήσει όλα τα πολύτιμα μέταλλα, για να καλύψουν 
τα διάφορα μέρη. Υπήρχαν ναύσταθμοι και ιππόδρομος, 
ενώ χιλιάδες κόσμος ημέρα και νύκτα δημιουργούσε με 
τους θορύβους την εικόνα που συναντάμε σε μια σύγχρο-
νη πόλη.

Οι βασιλιάδες δίκαζαν και τελούσαν τις ταυροθυσίες. 
Ο ταύρος -ιερό ζώο του Ποσειδώνα- που προοριζόταν για 
θυσία, συλλαμβανόταν με δίχτυα και βρόχους. Κατά περί-
εργο τρόπο, το αρχαίο ελληνικό κύπελο του Βαφειού πε-
ριγράφει μια τέτοια σύλληψη ταύρου. Ακόμη, ως γνωστό, 
στην Αρχαία Κρήτη εκτελούσαν τα αγωνίσματα με τους 
ταύρους και στην Ισπανία -αλλά και σε άλλα μέρη- έχει 
παραμείνει το αγώνισμα της ταυρομαχίας. Πολύ πιθανό 
όλα αυτά να έχουν σχέση με κατάλοιπα από αυτήν την 
κατεστραμμένη ήπειρο, μια και υπήρχαν πολλές αποικί-
ες, πέρα από την Ατλαντίδα, που δεν καταστράφηκαν. 
Είχαν επίσης οργανωμένο στρατιωτικό σύστημα και κά-
ποια στιγμή -σύμφωνα πάντα με όσα γράφει ο Πλάτω-
νας- έκαναν μια μεγάλη εκστρατεία κατά των χωρών της 
Μεσογείου.

Όμως, σιγά σιγά και αυτός ο πολιτισμός έφθασε σε 
εκφυλισμό. Άφησαν την άσκηση της αρετής και έδωσαν 
περισσότερη σημασία στον πλούτο, τονίζει ο Πλάτωνας. 
Επικράτησε το ανθρώπινο στοιχείο του θείου. Έτσι ο 
Δίας αποφάσισε την καταστροφή τους. Και ερχόμαστε 
στο θέμα του κατακλυσμού, τον οποίο αναφέρει ο φιλό-
σοφος στον Τίμαιο και ο οποίος καταβύθισε το Ατλαντι-
κό νησί. 

Τις γνώσεις για το θέμα της άλλοτε θαυμαστής ηπεί-
ρου τις αποδίδει στο Σόλωνα, ο οποίος με τη σειρά του 
τις είχε πάρει από τους Αιγύπτιους Ιερείς.50 Είναι εύκολο 
να καταλάβουμε ότι ο μεγάλος φιλόσοφος τα είχε μάθει 
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αυτά στην Αίγυπτο, αλλά καλύπτεται με επιμέλεια χρη-
σιμοποιώντας άλλα ονόματα. Έχει μείνει περίφημη η 
φράση των Αιγυπτίων Ιερέων στο Σόλωνα: “Σόλων, Σό-
λων, εσείς οι Έλληνες είσθε αιωνίως παιδιά... όλα όσα είπες 
προηγουμένως... ελάχιστα διαφέρουν από παιδικά παρα-
μύθια, διότι εσείς ενθυμείστε μόνο έναν κατακλυσμό της 
γης μολονότι προηγουμένως έχουν γίνει πολλοί”. Οι Ιερείς 
είπαν στο Σόλωνα ότι είχαν αρχεία για γεγονότα που έγι-
ναν χιλιάδες χρόνια πριν. Του αφηγούνται αυτά που έγι-
ναν, επικαλούμενοι όσα ήταν αρχειοθετημένα στα Ιερά 
Βιβλία. 

Αυτό μας θυμίζει τις “Στάντζες των Ντζιάν”, που με 
παρόμοιο τρόπο, στον περασμένο αιώνα, η Ε.Π. Μπλα-
βάτσκυ μελέτησε στο Θιβέτ και σχολιάζει στο έργο της 
“Μυστική Δοξασία”. Οι στίχοι του θιβετανικού κειμένου 
ήταν περιληπτικοί και συμβολικοί. Μετά τους ανέλυσε. 
Το ίδιο και ο Σόλωνας, λέει ότι οι Αιγύπτιοι είχαν μετα-
φράσει από τη γλώσσα των Ατλάντων τα ονόματα στη 
γλώσσα τους και ο Σόλωνας τα μετέφρασε κατόπιν στα 
Ελληνικά. Παρεπιπτόντως να αναφέρουμε ότι η Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ σημειώνει ότι όσον αφορά την πραγμα-
τική ονομασία, ο Πλάτωνας βρίσκεται πιο κοντά από 
οποιονδήποτε άλλο συγγραφέα, αφού η ονομασία του 
είναι μια μετάφραση του αληθινού ονόματος του νησιού 
-κομματιού της ηπείρου το οποίο βρισκόταν πάνω από 
τα νερά- πριν 11.500 χρόνια περίπου.51

Συνεχίζοντας την αφήγησή τους στο Σόλωνα, οι ιε-
ρείς του είπαν ότι οι δυνάμεις των Ατλάντων ήταν τερά-
στιες. Εκτός από την κυρίως Ατλαντίδα εξουσίαζαν και 
την Αφρική, μέχρι την Αίγυπτο και την Ευρώπη, μέχρι 
την Τυρρηνία. Και συγκεντρώνοντας όλη αυτή τη δύνα-
μη, οι Άτλαντες επιτέθηκαν κατά των άλλων χωρών της 
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Ευρώπης και της Ασίας, που συνόρευαν με αυτούς. Τότε, 
η Αθήνα της εποχής εκείνης, πρωτοστάτησε στον πόλεμο 
και στην εκδίωξη των εισβολέων πέρα από τις Ηράκλειες 
Στήλες, δηλαδή πέρα από το σημερινό Γιβραλτάρ.

Τελειώνοντας την αφήγηση -που περιέχεται στον Τί-
μαιο- οι ιερείς αναφέρονται στον κατακλυσμό: “Υστέρω 
δε χρόνω σεισμών εξαισίων και κατακλυσμών γενομένων, 
μιας ημέρας και νυκτός χαλεπής επελθούσης, τό τε παρ’ 
υμίν μάχιμον παν αθρόον έδυ κατά γης, η τε Ατλαντίς νή-
σος ωσαύτως κατά της θαλάσσης ηφανίσθη, διο και νυν 
άπορον και αδιερεύνητον γέγονε το εκεί πέλαγος, πηλού 
κάρτα βραχέος εμποδών όντος, ον η νήσος ιζομένη παρέ-
σχετο”. Δηλ.: “Μετά την παρέλευση αρκετού χρόνου όμως 
έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και εντός ενός 
τρομερού ημερονυκτίου ολόκληρος ο στρατός σας ετάφη 
στη γη και εξαφανίστηκε επίσης βυθισθείσα στη θάλασσα 
η νήσος Ατλαντίς, γι’ αυτό και άπορο και αδιερεύνητο έγινε 
το πέλαγος εκεί...”.52

Επίσης οι ιερείς περιέγραψαν την οργάνωση και το 
φυσικό, γεωγραφικό πλαίσιο, στο οποίο βρισκόταν η 
Αθήνα της εποχής εκείνης. Η αναφορά του φιλόσοφου 
για την Ατλαντίδα και τον κατακλυσμό σταματά απότομα 
-ως γνωστό ο διάλογος Κριτίας είναι ημιτελής- όμως έδω-
σε την αφορμή για αμέτρητα σχόλια. Σε όλες τις εποχές, 
με αφετηρία τα γραπτά του Πλάτωνα, οι διάφοροι ερευ-
νητές υποστήριζαν την ύπαρξη της Ατλαντίδας.

Ας προσπαθήσουμε τώρα, με βάση τον εσωτερισμό, να 
σχολιάσουμε τα γραπτά του Πλάτωνα. Κατ’ αρχάς ανα-
φέρει την ύπαρξη της ηπείρου. Όπως έχουμε ήδη αναφέ-
ρει κάθε ανθρώπινη φυλή κατοικεί μια κύρια ήπειρο.53 Η 
ήπειρος της τέταρτης φυλής ήταν η προαναφερόμενη, με 
κέντρο το σημερινό Ατλαντικό Ωκεανό. Η Ε.Π. Μπλαβά-
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τσκυ, στη “Μυστική Δοξασία” γράφει: “Ατλαντίς είναι το 
όνομα που δίνουμε στην τέταρτη ήπειρο. Θα ήταν η πρώτη 
ιστορική γη, αν δίναμε περισσότερη προσοχή στις παρα-
δόσεις των αρχαίων, από όσο κάνουμε μέχρι σήμερα. Το 
περίφημο νησί του Πλάτωνα, που είναι γνωστό με το όνο-
μα αυτό, αποτελούσε μόνο ένα κομμάτι της μεγάλης αυτής 
ηπείρου”.54 Επίσης: “Ο Πλάτωνας, όταν επαναλαμβάνει 
τη διήγηση, όπως τη διηγήθηκαν στο Σόλωνα οι ιερείς της 
Αιγύπτου, μπερδεύει σκόπιμα -όπως θα έκανε κάθε μυη-
μένος- τις δύο ηπείρους και αποδίδει στο μικρό νησί που 
καταβυθίστηκε τελευταίο όλα τα συμβάντα που συνδέο-
νται με τις δύο τεράστιες προϊστορικές και εκ παραδόσε-
ως γνωστές ηπείρους”. (Δηλαδή Λεμουρία και Ατλαντίδα, 
ήπειροι της τρίτης  και τέταρτης φυλής αντίστοιχα). Και 
συνεχίζει η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ: “Περιγράφει το πρώτο 
ζευγάρι, που κατοίκησε σ’ ολόκληρο το νησί, λέγοντας ότι 
σχηματίστηκε από γη.55 Μιλώντας έτσι δεν έχει την πρόθε-
ση να υπαινιχθεί ούτε τον Αδάμ και την Εύα, ούτε και τους 
δικούς του προγόνους, τους Έλληνες. Απλώς, η γλώσσα 
του είναι αλληγορική  και μιλώντας για “γη” υπαινίσσεται 
την Ύλη, δεδομένου ότι οι Ατλάντιοι αποτέλεσαν, πραγμα-
τικά, την πρώτη καθαρά ανθρώπινη και γήινη φυλή, αφού 
εκείνοι που είχαν προηγηθεί απ’ αυτούς, ήταν περισσότερο 
θείοι και περισσότερο αιθερικοί παρά ανθρώπινοι και στε-
ρεοί”.

Εδώ αξίζει να θυμηθούμε όσα αναφέρθηκαν προηγου-
μένως για την τρίτη φυλή και τους εκπροσώπους της στο 
Συμπόσιο του Πλάτωνα, που ο Όμηρος ονομάζει Ώτο 
και Εφιάλτη. “Οι άνθρωποι εκείνοι (δηλ. της τρίτης φυλής) 
δεν είχαν ακόμα σκληρά κόκαλα. Μπορούσαν όμως να 
σταθούν όρθιοι, γιατί οι συνθήκες βαρύτητας εκείνης της 
εποχής ήταν  διαφορετικές… Η Οντογενετική εξέλιξη, που 
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κάνει το μωρό να έχει στην αρχή χόνδρινα κόκαλα, είναι 
μια αντανάκλαση σε μικρογραφία της όλης φυλογενετικής 
εξέλιξης του είδους, από τη γέννηση αυτών των φυλών... 
Το ανάστημά τους ήταν πελώριο: έφτανε τα 7-8 μέτρα στις 
πρώτες υποφυλές και σταθεροποιήθηκε στα 4-5 μέτρα στις 
τελευταίες... Τα σώματά τους είχαν τεράστια φυσική δύνα-
μη...”. 56 

Γι’ αυτόν το λόγο λοιπόν ο Όμηρος γράφει: “Εννιά 
χρονών σαν έγιναν, πήχες εννιά είχαν πλάτος κι οργιές εν-
νιά το μάκρος τους που κάμανε είχε φθάσει και τους θεούς 
φοβέρισαν...”. 57

Οι άνθρωποι λοιπόν της 3ης φυλής ήταν αρκετά διαφο-
ρετικοί από τους Άτλαντες, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστι-
κά εντελώς ανθρώπινα, αν και διατηρούσαν το γιγάντιο 
ανάστημα, το οποίο όμως ήταν αρκετά μικρότερο από 
αυτό των προγόνων τους. Είχαν σταθεροποιηθεί τα οστά 
και γι’ αυτό ο Πλάτωνας τους αναφέρει τώρα γεννημένους 
από τη γη.

Ας επανέλθουμε στην Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. και στις δι-
αφωτιστικές επεξηγήσεις της: “Ο Πλάτων θα εγνώριζε, 
όπως και κάθε άλλος μυημένος, την ιστορία της τρίτης 
φυλής... αν και δεσμευμένος από το λόγο του να τηρήσει 
σιγή, δεν είπε ποτέ ούτε μια λέξη, σχετικά με εκείνο που 
ήξερε”.58

Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. σημειώνει ακόμη, ότι είναι ανώ-
φελο να μιλήσουμε για την πρώτη, δεύτερη και ακόμη για 
την τρίτη φυλή, κατά τη διάρκεια των πρώτων φάσεων. 
Μόνο από τη στιγμή κατά την οποία η τελευταία, αυτή, 
έφθασε στην εντελώς ανθρώπινη περίοδό της μπορούμε 
να μπούμε σε λεπτομέρειες... Εντελώς παράδοξα και ο 
Πλάτωνας κάνει το ίδιο: Υπαινίσσεται τις πρώτες δύο φυ-
λές, ενώ με τη διήγηση-μύθο του Συμποσίου και την αφή-
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γηση των ιστορικών γεγονότων της Ατλαντίδας μπαίνει 
στην ανθρώπινη ιστορία.

Το νησί λοιπόν που αναφέρει ο Πλάτωνας ήταν το τε-
λευταίο κατάλοιπο της Ηπείρου. Η κυρίως ήπειρος είχε 
καταποντιστεί χιλιάδες χρόνια πριν. Άλλωστε και η χρο-
νολογία την οποία χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας είναι μια 
παραλλαγή της χρονολογίας κατά την οποία βυθίστηκε 
ένα μεγάλο μέρος της ηπείρου. Και αυτή η χρονολογία 
είναι πολλαπλάσιο αυτής που μας δίδεται από τον Πλά-
τωνα. Δηλ. 850.000 χρόνια περίπου. 

Η εσωτερική παράδοση αναφέρει ότι οι Άτλαντες επι-
χείρησαν να αλλάξουν την κλίση του άξονα της γης59 και 
με τις τεράστιες δυνάμεις που διέθεταν -εφάμιλλες των 
σημερινών πυρηνικών- το κατόρθωσαν. Όμως σ’ αυτό δεν 
υπολόγισαν τις φοβερές αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε 
αυτό για τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη, εκτός από 
τη δική τους, όπου θα πετύχαιναν με το εγχείρημά τους 
αυτό ένα είδος αιώνιας άνοιξης. “Αλλά ο θεός των θεών ο 
Ζευς, που βασιλεύει τηρών τους νόμους, επειδή είχε τη δύ-
ναμη να βλέπει καλά αυτά που έκαμαν εκείνοι, κατενόησε 
ότι ένας καλός λαός είχε πάρει πολύ κακές κατευθύνσεις 
και θέλησε να τους τιμωρήσει, για να σωφρονιστούν και να 
γίνουν  τακτικώτεροι. Συνεκάλεσε λοιπόν όλους τους θεούς 
εις τα πολύ σεβαστά ανάκτορά τους, που βλέπουν καθαρά 
όλα όσα γίνονται επειδή βρίσκονται εις το κέντρο ολοκλή-
ρου της οικουμένης και αφού συγκεντρώθηκαν όλοι τους 
είπε...” .60 

Εδώ κόβεται η αφήγηση στον Κριτία του Πλάτωνα. 
Όμως, όπως αναφέρουμε προηγουμένως, βρίσκουμε τη 
συνέχεια στον Τίμαιο: “Εντός ενός τρομερού ημερονυκτί-
ου ολόκληρος ο στρατός σας ετάφη εις τη γην, και εξηφα-
νίσθη επίσης βυθισθείσα εις τη θάλασσαν η νήσος Ατλα-
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ντίς”.61 Φαίνεται ότι οι θεοί αποφάσισαν στη “συνέλευσή” 
τους την καταστροφή της “αμαρτωλής” ηπείρου. Εδώ ας 
θυμηθούμε τα Σόδομα και Γόμορα της Βίβλου.

Διαβάζουμε στις “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”: 
“Αυτή τη φορά ο κατακλυσμός δεν έγινε από φυσικούς, 
γεωλογικούς μηχανισμούς, αλλά προκλήθηκε καθαρά 
από το ανθρώπινο χέρι. Ο Ωδουάρπα62 ήθελε να χρη-
σιμοποιήσει το Μάρμας63 για να αλλάξει την κλίση του 
άξονα της γης, ώστε η Ατλαντίδα να έχει συνεχή άνοι-
ξη και να μεταβάλλει σε γόνιμη γη τις τεράστιες έρημες 
εκτάσεις του βορείου τμήματος της ηπείρου, προκαλώ-
ντας το λυώσιμο των πάγων. Δεν πέτυχε όμως, γιατί τον 
εμπόδισαν οι Λευκοί Μύστες, που είχαν επικαλεσθεί 
το Σιωπηλό Παρατηρητή και το Πνεύμα της Γης, για 
ν’ αποφευχθεί το κακό. Έτσι όπως λένε οι αρχαίες πα-
ραδόσεις, στη διάρκεια μιας μέρας και μιας νύκτας, ο 
άξονας της γης κινήθηκε δύο φορές, δηλ. έγειρε και ξα-
ναπήγε στη θέση του απότομα, παγώνοντας ακαριαία, 
για παράδειγμα, εκατοντάδες μαμούθ, που έβοσκαν 
ανυποψίαστα στην τότε ζεστή περιοχή, που σήμερα εί-
ναι η Σιβηρία”.64

Έτσι έχουμε την καταβύθιση της μεγάλης ηπείρου 
850.000 χρόνια πριν, λόγω ενός τεράστιου κατακλυσμού 
και την πρόσκαιρη αναταραχή που προκάλεσε ο ίδιος ο 
άνθρωπος την εποχή εκείνη -αφού προτίμησε τον πλού-
το από την αρετή- κατά τον Πλάτωνα. Ο κατακλυσμός 
όμως αυτός είχε  καταστρεπτικά αποτελέσματα και για 
τον Πλανήτη. Θεωρείται ότι έγινε σε μία ημέρα και μία 
νύκτα, κάτι που το τονίζει ο Πλάτωνας. Ο Σιωπηλός Πα-
ρατηρητής και το Πνεύμα της Γης65 δεν είναι άλλοι από 
το Δία και τους άλλους θεούς, που είναι ανθρώπινες 
προσεγγίσεις των Ουρανίων Πνευμάτων, τα οποία επο-
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πτεύουν την εξέλιξη του Πλανήτη. Με αυτό το σκεπτικό 
παρουσιάζει την Αθηνά και τον Ήφαιστο να φροντίζουν 
για την “προκατακλυσμιαία” εκείνη Αθήνα, η οποία είχε 
νικήσει τους Άτλαντες εισβολείς.

Όσον αφορά τώρα την περίφημη σύγκρουση Ατλά-
ντων και Αθηναίων, την οποία αναφέρει ο Πλάτωνας, δεν 
είναι παρά μία παραλλαγή ενός άλλου γεγονότος, που 
συνέβαινε την εποχή εκείνη. Σε κάποια δηλαδή χρονική 
στιγμή, οι κάτοικοι της Ατλαντίδας είχαν χωριστεί σε δύο 
στρατόπεδα: του Βορρά και του Νότου66, των Λευκών και 
των Σκοτεινών κυρίων, αντίστοιχα. Οι Βασιλείς του Βορ-
ρά -με το απαστράπτον πρόσωπο- ήταν Λευκοί Μύστες, 
δηλ. χρησιμοποιούσαν τις δυνάμεις και τις γνώσεις που 
αποκτούσαν μέσω των μυστηρίων για το καλό του λαού 
τους. Αντίθετα, οι Σκοτεινοί κύριοι του Νότου εξυπηρε-
τούσαν εγωιστικούς σκοπούς. 

Οι διαμάχες τους κράτησαν αιώνες και διάφορους από-
ηχούς τους βρίσκουμε στα μυθικά έπη των αρχαίων λαών, 
όπου πάντα “δύο στρατόπεδα” βρίσκονται αντιμέτωπα. 
Τα πιο χαρακτηριστικά έπη είναι η “Μαχαμπάρατα” και 
η “Ραμαγιάνα” των Ινδιών. Ιδιαίτερα στη “Ραμαγιάνα” ο 
εγωιστικός, πονηρός βασιλιάς της Λάνκα, που απαγάγει 
τη Σίτα, είναι ένας απόηχος των σκοτεινών κυρίων της Ατ-
λαντίδας που συγκρούονταν μεταξύ τους, αλλά και με τη 
νέα φυλή, την 5η, που είχε ξεκινήσει και την εκπροσωπεί 
ο ηλιακός ήρωας Ράμα.67 Τα έπη του Ομήρου είναι επί-
σης μια απήχηση εκείνων των αρχέγονων συγκρούσεων... 
άσχετα αν ίσως κάποια μεταγενέστερα πολεμικά γεγονό-
τα χρησίμευσαν σαν πυρήνας στον οποίο στηρίχθηκε ο 
ποιητής για να ενσωματώσει πιο παλιές ιστορίες. 

Το στοιχείο της Μαγείας, που είναι πάντα παρόν στις 
διάφορες αυτές συγκρούσεις, αντικατοπτρίζει μια υπαρ-
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κτή πραγματικότητα της εποχής της Ατλαντίδας. Σύμφω-
να με τις εσωτερικές παραδόσεις, η επιστήμη της Μαγεί-
ας ήταν τότε πολύ ανεπτυγμένη στη μεγάλη ήπειρο και 
στα νησιά που τη διαδέχθηκαν.68

Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια παρεμβολή και να ανα-
φέρουμε περιληπτικά το μύθο του Γύγη, που αναφέρει ο 
μεγάλος φιλόσοφος στο βιβλίο της Πολιτείας.69 

Σύμφωνα με αυτόν το μύθο:
“Ο Γύγης ο πρόγονος του Λυδού, ήταν βοσκός στην υπη-
ρεσία του βασιλιά της Λυδίας και μια φορά, ύστερ’ από 
μια μεγάλη μπόρα και σεισμό, σκίστηκε η γη κι έγινε ένα 
χάσμα στο μέρος ακριβώς που έβοσκε τα πρόβατά του. 
Αυτός, από περιέργεια κατέβηκε μέσα, όπου βλέπει, 
καθώς διηγούνται, και άλλα θαυμάσια πράγματα, κι 
ένα άλογο, που είχε στα πλευρά του κάτι παραθυράκια. 
Σκύβει λοιπόν και βλέπει μέσα από κει ένα νεκρό, μα 
φαινόταν πολύ μεγαλύτερος από συνηθισμένο άνθρωπο 
και  που τίποτε άλλο δε φορούσε παρά ένα χρυσό δα-
κτυλίδι στο χέρι, που του το πήρε και βγήκε έξω. Όταν 
κατόπιν μαζεύτηκαν οι βοσκοί, όπως συνήθιζαν κάθε 
μήνα, να δώσουν αναφορά στο βασιλέα για τα κοπάδια 
του, ήρθε κι εκείνος με το δακτυλίδι στο χέρι. Καθώς 
λοιπόν κάθονταν με τους άλλους, έτυχε να στρέψει την 
πέτρα του δακτυλιδιού από το μέσα μέρος κι αμέσως 
έγινε άφαντος στους άλλους που βρίσκονταν εκεί κι άρ-
χισαν να μιλούν γι’ αυτόν σαν να ήταν φευγάτος. Εκεί-
νος παραξενεύτηκε και ψηλαφητά γύρισε πάλι το δα-
κτυλίδι προς το έξω μέρος κι αμέσως έγινε φανερός. Κι 
αφού το παρατήρησε αυτό ξαναδοκίμασε το δακτυλίδι, 
αν έχει πραγματικά αυτή τη δύναμη, όταν το στρέφει 
από τη μια μεριά να χάνεται από τα μάτια των άλλων 
και όταν προς τα έξω να παρουσιάζεται πάλι, αφού το 
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βεβαιώθηκε ενήργησε να πάει κι αυτός με τους άλλους 
βοσκούς, που ήταν να δώσουν λογαριασμούς στο βασι-
λέα και εκεί κατάφερε να τα ψήσει με τη βασίλισσα κι 
αφού μαζί οι δυο τους σκοτώνουν το βασιλιά, παίρνει 
αυτός το θρόνο”.

Σ’ αυτόν το μύθο του Πλάτωνα συναντούμε πολύ έντο-
νο το στοιχείο της Μαγείας. Το χάσμα που ανοίγεται στη 
γη φέρνει το βοσκό σε επαφή με μια προηγούμενη εποχή, 
αυτήν της Ατλαντίδας. Ο τάφος-μαυσωλείο περιέχει μέσα 
“άλλα τε δη α μυθολογούσιν θαυμαστά και ίππον χαλκούν” 
(πολλά θαυμαστά που τα αποσιωπά και ίππο χάλκινο).70 
Ο νεκρός που βρίσκεται μέσα είναι “μείζων ή κατ’ άνθρω-
πον”. ( Δηλαδή ανήκε σ’ ένα γίγαντα.) 

Παρόμοιους “υπερφυείς” ανθρώπους αντιμετωπίζει ο 
Θησέας71 αλλά και ο Οδυσσέας (Λαιστρυγόνες-Κύκλωπες 
κ.λπ.).  

Τόσο ο Θησέας όσο και ο Οδυσσέας είναι ηλιακοί 
ήρωες, εκπρόσωποι της νέας φυλής και συναντούν και 
αποκρούουν κατάλοιπα της προηγούμενης. Έτσι κι αυ-
τός ο “πολύ μεγαλύτερος από συνηθισμένο άνθρωπος” εί-
ναι ο άνθρωπος της προηγούμενης φυλής (μια και η φυλή 
του βοσκού είναι των συνηθισμένων γι’ αυτόν ανθρώπων, 
δηλ. της 5ης φυλής που είχε πλέον κανονικό ανάστημα). 
Ακόμη και το ότι δεν λέει σκελετό αλλά νεκρό, δημιουργεί 
την υπόνοια ότι ο νεκρός ίσως ήταν μουμιοποιημένος. 

Στο ηθικό κλειδί, το δακτυλίδι στο χέρι του νεκρού γί-
γαντα έχει τη μαγική ιδιότητα να κάνει αόρατο αυτόν που 
το φορά.72 Ο βοσκός γίνεται θύμα της δύναμης του δα-
κτυλιδιού και της “Ατλάντειας” επιθυμίας για πλούτο και 
δύναμη, αλλά τη χρησιμοποιεί για εγωιστικούς σκοπούς. 
Έτσι η παλιά δύναμη που επανεμφανίζεται έχει ξανά ως 
αποτέλεσμα το έγκλημα. Ο νόμιμος βασιλιάς σκοτώνε-
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ται από τον κάτοχο μιας παράξενης, ανεξέλεγκτης δύνα-
μης.73

Και επανερχόμαστε στη μάχη των “δύο στρατοπέδων” 
η οποία, όπως είπαμε, απηχείται στα μεγάλα έπη και 
γι’ αυτό επίσης συναντούμε σ’ αυτά ένα πλήθος αφηγή-
σεις για μαγικές δυνάμεις, μαγικά όπλα, όπως τα όπλα 
του Αχιλλέα που συν τοις άλλοις είναι και άτρωτος. Στη 
σχέση των επών με τη διαμάχη των Ατλάντιων στρατοπέ-
δων, μας οδηγεί ακόμη και αυτό που σημειώνει πιο πριν ο 
Πλάτωνας, στην αρχή της διήγησης του Τίμαιου. Ότι δηλ. 
αν ο Σόλωνας, που ασχολιόταν με την ποίηση,74 μετέτρεπε 
αυτή την παράδοση που ήξερε -δηλ. της σύγκρουσης των 
Ατλάντων με τους προϊστορικούς Αθηναίους- σε έπος, 
τότε θα γινόταν ανώτερος από τον Ησίοδο και τον Όμη-
ρο, που είχε γράψει το έπος του Τρωικού Πολέμου. 

Στον πόλεμο λοιπόν των δύο στρατοπέδων, ο Πλάτω-
νας τοποθετεί τους τότε Αθηναίους -ευνοούμενους και 
ευνομούμενους από τη θεά Αθηνά- επικεφαλής του στρα-
τοπέδου των λευκών μυστών, που δέχονται την άδικη επί-
θεση. Μάλιστα, σαν πιο ειλικρινής, γράφει ότι η θάλασσα 
κατάπιε και το στρατό των Αθηναίων, ενώ στην Έξοδο, 
όπου περιγράφεται η Βιβλική εκδοχή του ίδιου θέματος, 
η θάλασσα που έχει ανοίξει με “μαγικό τρόπο” καταπίνει 
μόνο τους Αιγυπτίους διώκτες.75

Έτσι λοιπόν έφερε στο φως ο μυημένος φιλόσοφος 
την ξεχασμένη ιστορία76 της Ατλαντίδας, που, όπως ση-
μειώνει στον Τίμαιο,77 αποτελεί “μη πλασθέντα μύθον, 
αλλ’ αληθινόν λόγον είναι παμμέγα που”. Δηλ. δεν είναι 
πλασμένος μύθος, αλλά αληθινή και πολύ σημαντική 
ιστορία. Μπορούμε να πούμε ότι ο Πλάτωνας γίνεται 
επίκαιρος για μια ακόμη φορά78, μια και σήμερα ο άν-
θρωπος-Γύγης έχει στα χέρια του παρόμοιες δυνάμεις με 
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αυτές της εποχής εκείνης και από τον ίδιο εξαρτάται το 
πώς θα τις χρησιμοποιήσει. Κατά παράξενο τρόπο, η ση-
μερινή ανθρωπότητα αναπτύσσει ξανά τις επιστήμες της 
βιογενετικής, της παραψυχολογίας και χειρίζεται τις κο-
σμικές ενέργειες με ένα σύγχρονο, μαγικό τρόπο, αφού η 
τεχνολογία μας  είναι ο σύγχρονος τρόπος Μαγείας. 

Οι πνευματικές διδασκαλίες του μεγάλου φιλοσόφου 
είναι το πραγματικό αντίδοτο γι’ αυτόν το νέο κίνδυνο 
που διατρέχει η ανθρωπότητα, να ξαναρχίσει δηλαδή 
πάλι από την αρχή την πορεία της, όπως σημειώνει στους 
Νόμους: “Πολλάς ανθρώπων φθοράς γεγονέναι κατακλυ-
σμοίς τε και νόσοις και άλλοις πολλοίς, εν οίς βραχύτι των 
ανθρώπων λείπεσθαι γένος”. Δηλ.: “Πολλές φορές έχει κα-
ταστραφεί το ανθρώπινο γένος από κατακλυσμούς, από 
αρρώστιες και από άλλα πολλά, μετά από τα οποία δεν 
απέμεινε παρά ελάχιστος αριθμός από το γένος των αν-
θρώπων”.79 

Δεν είναι καθόλου απίθανο, μετά από έναν τρίτο πα-
γκόσμιο πόλεμο και μια πυρηνική καταστροφή, η ανθρω-
πότητα να επανέλθει σε μια πρωτόγονη φάση και ένας 
πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων να ξεκινήσει “από την 
αρχή” τον πολιτισμό.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

* Τονίζουμε ότι η διδασκαλία των φυλών, που αναφέρουμε 
εδώ, εκφράζει μια θεώρηση, την οποία μπορεί οποιοσδήποτε 
να ερευνήσει προτού υιοθετήσει οτιδήποτε. Ο ρατσισμός 
όμως, είναι μια εντελώς λανθασμένη έννοια από κάθε άποψη. 
Στηρίζεται δε σε εντελώς επιφανειακά και ασήμαντα κριτήρια 
( φυσικές διαφορές στα μάτια, στο δέρμα, στα μαλλιά, κ.α.). 
Ο πραγματικά εσωτεριστής φιλόσοφος είναι αντίθετος σε 
οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού.

1. Αρχή του Γένους: Η έβδομη από τις επτά αρχές που 
αναφέρει το ερμητικό κείμενο Kυμβάλειον. Κυκλοφορεί στα 
ελληνικά από τις Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη.

2. Βλ. “Μυστική Δοξασία”, της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, τόμος 3 
Ανθρωπογένεση, εκδ. Παναγόπουλου, σελ. 588-589

3. Για εκτενέστερη ανάπτυξη του θέματος βλ. “Θεμελιώσεις 
του Εσωτερισμού”, Γ.Α. Πλάνα, τόμος 1, σελ. 212 κι εξής, & 
τόμος 2.

4. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”,  τόμος 1, σελ, 221-223
5. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2, σελ. 114-117
6. Βλ. Πλάτωνος “Τίμαιος” 43A.C.
7. Βλ. Χ.Α. Λιβράγκα, “Εισαγωγή στη Μυστική Διδασκαλία”, 

σελ. 42
8. “Άτμα” ονομάζεται στην φιλοσοφία της Ανατολής ο φορέας 

αυτός του ανθρώπου όπου δεν υπάρχουν τομές (α-τομο), εκεί 
που βρίσκεται το “κατ’ εικόνα και ομοίωσιν” του ανθρώπου με 
το Θεό, ο Σιωπηλός Παρατηρητής, η αιώνια και άφθαρτη πηγή 
του.

9. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2, σελ. 115
10. Βλ. Ησιόδου “Έργα και Ημέραι” 109-126
11. Βλ. Πλάτωνος “Κρατύλος” 397C 398 a.b
12. Βλ. Ομραάμ Μιχ. Αϊβανχώφ ,“Η Μαγική και Αλχημική 

έννοια της Διατροφής”, σελ. 131: “Όταν ο Ζωροάστρης ρώτησε 
τον Αχούρα Μάζδα με τι τρεφόταν ο πρώτος άνθρωπος, του 
απάντησε: Έτρωγε φωτιά και έπινε φως”.
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13. Πλάτωνος “Κρατύλος” 398. Σ’ αυτό το σημείο ο Πλάτωνας, 
εξετάζοντας την έννοια της λέξης “δαίμονες” αναφέρει τους 
στίχους του Ησιόδου.

14. Βλ. Πλάτωνος “Νόμοι” βιβλίο Δ, 713 B,C,D,E
15. Βλ. Πλάτωνος “Κριτίας” 109 Β.C
16. Βλ. Γ.Α. Πλάνα, “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2, 

σελ 119
17. Βλ. Περιοδικό “Νέα Ακρόπολη” τεύχος 25, άρθρο με τίτλο: 

“Μετακινήθηκε ποτέ ο άξονας της Γης;”
18. Βλ. Πλάτωνος “Πολιτικός” 271D,  272Α
19. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, τόμος της 

Ανθρωπογένεσης, σελ. 21 και “Στάντζες των Ντζυάν”, στροφή 
ΙΙΙ

20. Ολόκληρος ο Μύθος αναφέρεται στο XIV, XV και XVI του 
“Συμποσίου” του Πλάτωνα.

21. Σε σχέση με γη και ήλιο ταυτόχρονα, που “μετέχει” λέει ο 
Αριστοφάνης και του ήλιου και της γης.

22.“ Ομήρου Οδύσσεια”, Λ 320-326
23. Είναι κάτι παρόμοιο μ’ αυτό που αναφέρεται στη 

Βίβλο για τη δημιουργία της Εύας από το πλευρό του Αδάμ, 
ο οποίος ήταν ανδρόγυνος κατά την εσωτερική αντίληψη, η 
οποία επιβεβαιώνεται αν αποκρυπτογραφήσουμε τους στίχους 
της Γένεσης, που είναι γραμμένοι με συμβολικό τρόπο. Βλ. 
“Μυστική Δοξασία” της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, τόμος 4 σελ. 6 κ.εξ., 
εκδ. Παναγόπουλος.

24. Για τη χρονική διάρκεια των φυλών βλ. Γ.Α .Πλάνα, 
“Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 1,  σελ. 214-221

25. Για την δεύτερη και τρίτη φυλή βλ. Γ.Α. Πλάνα, 
“Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος Β σελ.117-138  Τόμος Α΄

26. Βλ. Πλάτωνος “Νόμοι” 680 B.C.D
27. Βλ. Ομήρου “Οδύσσεια” Ι 112-115
28. Ο Πυθαγόρας, στο μαθηματικό-γεωμετρικό συμβολισμό 

που χρησιμοποιούσε, συσχέτιζε το Άτομο με το σημείο, την 
κοινωνία με το επίπεδο και το κράτος με τον όγκο. Ο Πλάτωνας 
αναφέρεται στις Αρετές. Έτσι η ύπαρξη της Αιδούς (ντροπής) 
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-στην οποία αναφέρεται ο Όμηρος- και της Δικαιοσύνης 
χαρακτηρίζουν την ύπαρξη του κράτους.

29. Βλ. Πλάτωνος “Πρωταγόρας” 322C
30. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ “Μυστική Δοξασία”, τόμος 

Ανθρωπογένεσης, σελ. 264, εκδόσεις Ν. Παναγόπουλου σε 
μετάφραση Ανδρ. Κνιθάκη 

31. Για περισσότερη ανάπτυξη όλων αυτών των στοιχείων βλ. 
Γ.Α. Πλάνας, “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2, σελ. 
120-131

32. Έτσι βλέπουμε στα Ελευσίνια Μυστήρια, το Άροτρο 
να το χρησιμοποιεί πρώτος ο Τριπτόλεμος, καλλιεργώντας 
ταυτόχρονα το σιτάρι, δώρο της Δήμητρας στους ανθρώπους.

33. Βλ. Πλάτωνος “Πολιτικός” 274 C.D
34. Οι άνθρωποι της τρίτης φυλής ονομάστηκαν Λεμούριοι και 

η ήπειρός τους Λεμουρία υπήρχε στον Ειρηνικό Ωκεανό. 
35. Όλα τα παραπάνω είναι περίληψη από τις σελ. 132 ως 138 

του 2ου Τόμου του βιβλίου “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, 
όπου καλείται ν’ ανατρέξει ο αναγνώστης.

36. Το όνομα “Προμηθεύς” έχει σχέση με το σανσκριτικό 
Πραμάνθα, που σημαίνει παράγω πυρ δια τριβής. Βλ. 
Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, τόμος 3ος, εκδ. 
Παναγόπουλος.

37. Βλ. Πλάτωνος “Νόμοι” 676B.C
38. Σύμφωνα με τις εσωτερικές παραδόσεις, υποθαλάσσιες 

εκρήξεις εξαφάνισαν την ήπειρο της τρίτης φυλής, που 
ονομαζόταν Λεμουρία, όπως προαναφέραμε.

39.”Οι λαοί αυτοί εκυβερνώντο από Θείες Δυναστείες, δηλ. 
από βασιλείς και αρχηγούς, οι οποίοι είχαν μόνο τη φυσική 
όψη του θνητού ανθρώπου”... Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ  “Μυστική 
Δοξασία”, τόμος Ανθρωπογένεσης σελ. 446 και πιο κάτω, στο 
κεφάλαιο: “Οι Θείοι Βασιλείς”.

40. Βλ. Πλάτωνος “Νόμοι” βιβλίο Γ 700-701
41. Tο Τιτανικό μέρος του ανθρώπου, σύμφωνα με τις ορφικές 

παραδόσεις, είναι το χθόνιο, το κατώτερο μέρος του, ενώ το 
ανώτερο είναι το Διονυσιακό.

fplato_2010.indd   112 6/12/2010   3:31:36 μμ



Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

113

42. Τόσο τα έπη των Ινδών -Ραμαγιάνα, Μαχαμπάρατα- όσο 
και τα ομηρικά, αναφέρονται, όπως θα δούμε παρακάτω, 
στις διαμάχες των ανθρώπων της 4ης φυλής. Επίσης  βλ. Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, τόμος Ανθρωπογένεσης σελ. 
367., Εκδ. Παναγόπουλος.

43. Βλ. Ομήρου “Ιλιάς” Υ 215-218
44. Βλ. Πλάτωνος “Νόμοι”, βιβλίο Γ 681Ε  682Α
45. Παρουσιάζοντας μορφές πόλεων στους “Νόμους” ο 

Πλάτωνας κάνει ταυτόχρονα υπαινιγμούς για τις φυλές.
46. Επειδή κανονικά η τέταρτη φυλή καταστράφηκε με 

κατακλυσμό (στοιχείο νερό), ενώ η τρίτη από υποθαλάσσιες 
εκρήξεις κυρίως ηφαιστειακές (στοιχείο φωτιά).

47. Βλ. Ουίλιαμ Σκοτ-Έλιοτ, “Ατλαντίδα και Λεμουρία”, 
Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος

48. Με τον σημερινό όρο “ορείχαλκος” δεν εννοούμε το ίδιο 
μέταλλο με αυτό που αναφέρει ο Πλάτωνας ότι υπήρχε στην 
Ατλαντίδα.

49. Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ στη “Μυστική Δοξασία” έχει ένα 
ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στους “προκατακλυσμιαίους” 
αστρονόμους Ναράντα και Ασουραμάγια.

50. Βλ. Πλάτωνος “Τίμαιος” 21, 22, 23
51. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, τόμος 

Ανθρωπογένεση, σελ.440
52. Βλ. Πλάτωνος “Τίμαιος” 25D
53. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, εκδ. 

Παναγόπουλος, τόμος Ανθρωπογένεση στο κεφάλαιο: 
Προεισαγωγικές σημειώσεις για τις Αρχαϊκές στροφές και τις 4 
προϊστορικές ηπείρους σελ. 4-17

54. Βλ. περιοδικό “Νέα Ακρόπολη” ,τεύχη 20, 33 και 41
55. “ Εις το μέσον της νήσου (Ατλαντίδας) υπήρχε μια 

πεδιάς... πλησίον αυτής της πεδιάδος... εις το μέσον της νήσου 
υπήρχε ένας πολύ μικρός λόφος. Εις τον λόφον αυτόν διέμενεν 
ένας από τους πρώτους κατοίκους που εγεννήθησαν από την 
γην, ονομαζόμενος Ευήνωρ, μαζί με τη γυναίκα του Λευκίππην. 
Πλάτωνα “Κριτίας”, 113C.D.
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56. Βλ. Γ.Α. Πλάνα, “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2, 
σελ. 131

57. Βλ. Ομήρου “Οδύσσεια” Λ 317-318
58. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, τόμος 

Ανθρωπογένεση, σελ. 360
59. Βλ. Περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 25 το άρθρο με 

τίτλο: “ Μετακινήθηκε ποτέ ο άξονας της γης;”
60. Βλ. Πλάτωνος “Κριτίας” 121 c 
61. Βλ. Πλάτωνος “Τίμαιος” 25 d
62. Ωδουάρπα: Μυθικός βασιλιάς της Ατλαντίδας. 
63. Μάρμας: Η μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούσαν οι 

Άτλαντες ισοδυναμεί με τη σημερινή πυρηνική, αλλά ήταν 
πιο απλή στην παραγωγή και τη χρήση της. Απ’ ό,τι φαίνεται 
χρησιμοποιούσαν τη διαδικασία της σύντηξης. Βλ. και 
παραπομπή  67.

64. Βλ. Γ.Α. Πλάνα, “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2, 
σελ. 153

65. Στο ίδιο σελ. 153
66. Βλ. Χ.Α .Λιβράγκα, “Επιστροφή στην Ατλαντίδα” όπου 

αναφέρονται πολλά στοιχεία για τη θαυμάσια τεχνολογία της 
Ατλαντίδας, τη σχέση της με την Αίγυπτο και κυρίως τη μυητική 
εκπαίδευση που δινόταν στα κέντρα των Μυστηρίων. Επίσης, 
βλ. “Μυστική Δοξασία” , εκδ. Παναγόπουλος, τόμος 3ος, σελ. 
578 κ.εξ.

67. Βλ. Γ.Α. Πλάνα, “Ο Ζωδιακός Κύκλος στην Παγκόσμια 
Μυθολογία”

68. Βλ. Γ.Α. Πλάνα, “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, σελ. 150, 
151

69. Βλ. Πλάτωνος “Πολιτεία”, βιβλίο B 359 d-e 360 a.b.
70. Εδώ ας θυμηθούμε τη χρήση του χαλκού στην Ατλαντίδα.
71. Βλ. Πλουτάρχου “Θησεύς” 6. “Κατά την εποχήν εκείνην 

υπήρχον άνθρωποι υπερφυείς, όπως λέγουν και ακούραστοι 
τόσον εις τα έργα των χειρών όσον και εις την ταχύτητα των 
ποδιών και εις την ρώμην του σώματος”.

72. Βλ. Τόλκιν “Ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών”, εκδόσεις 
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Κέδρος. Σ’ αυτό το έργο μια ολόκληρη μυθική ιστορία 
ξετυλίγεται για τη μάχη ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα, που 
πολεμούν για την κατοχή των μαγικών δακτυλιδιών, που εκτός 
των άλλων ιδιοτήτων τους, κάνουν αόρατο αυτόν που τα φορά. 
Επίσης βλ. Περιοδικό “Νέα Ακρόπολη” τεύχος  26  το άρθρο με 
τίτλο: “Ο άρχοντας των δακτυλιδιών”, του Γ,.Α. Πλάνα

73. Πρβλ. με τον Άμλετ του Σαίξπηρ.
74. Ως γνωστόν ο Σόλων είχε ασχοληθεί με την ποίηση πριν 

γίνει διάσημος ως νομοθέτης. Βλ. Διογένους Λαερτίου “Βίοι 
φιλοσόφων” και Πλουτάρχου “Παράλληλοι βίοι-Σόλων”.

75. Η αφήγηση της Εξόδου είναι μια παραλλαγή της 
ίδιας ιστορίας με πρόσθετο το στοιχείο της φυγής από την 
καταραμένη ήπειρο προς μια άλλη περιοχή του πλανήτη (τα 
ονόματα και οι περιοχές είναι συμβατικά και αποτελούν απλά 
μια προσαρμογή της πανάρχαιας παράδοσης στην ιστορία 
ενός συγκεκριμένου λαού, όπως κάνει και ο Πλάτωνας με τους 
Αθηναίους).  

76. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο σύγχρονος κινηματογράφος, 
που “χειρίζεται το μύθο” για το σημερινό άνθρωπο, στο 
κινηματογραφικό έργο “Κόναν ο Βάρβαρος” εμφανίζει τον 
πρωταγωνιστή να πέφτει μέσα σ’ έναν τάφο, όπου βρίσκεται ο 
σκελετός ενός γίγαντα, ο οποίος στο χέρι του κρατά ένα ξίφος. 
Με το ξίφος αυτό- σύμβολο της βούλησης και της δύναμης- θα 
σκοτώσει τον “κακό” βασιλιά-μαύρο μάγο. Εδώ, αντίθετα με το 
μύθο του Γύγη, ο ήρωας χρησιμοποιεί τη δύναμη του ξίφους με 
θετικό τρόπο “εξοντώνοντας το κακό” όπως το απαιτεί και το 
σύγχρονο έργο, όπου πάντα νικούν οι “καλοί”. 

77. Βλ. Πλάτωνος “Τίμαιος” 26Ε
78. Βλ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 11/1/87(Διάλογος για τον 

Πλάτωνα) 
79. Βλ. Πλάτωνος “Νόμοι”, βιβλίο Γ’ 677Α
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

Θα έχουμε πάντα τις ίδιες αισθήσεις; ΄Ηταν στο πα-
ρελθόν οι αισθήσεις ίδιες με τις σημερινές; Η απάντηση 
βρίσκεται στην εξέλιξη. Σήμερα ο άνθρωπος κατέχει βα-
σικά πέντε αισθήσεις, αλλά η ανάπτυξη κάθε μίας από 
αυτές δεν βρίσκεται στην ίδια εξελικτική διαβάθμιση. 
Ούτε ο πρωτόγονος άνθρωπος είχε και τις πέντε, ούτε και 
ο άνθρωπος του μέλλοντος θα έχει μόνο αυτές. Με την 
πάροδο του χρόνου, μέσω της εξέλιξης, αναπτύσσονται 
νέες αισθήσεις που τελειοποιούνται και συμπληρώνουν 
τις ήδη αποκτημένες, σε μια προοδευτική επταπλή κλι-
μάκωση αισθητικών αντιλήψεων, με επτά υποαισθήσεις. 
Αυτά περιέχονταν στις εσωτερικές γνώσεις των αρχαίων 
μυητικών πολιτισμών, που φυλάγονταν στην Ανατολή και 
η σύγχρονη ψυχολογία βρίσκεται στο δρόμο της ανακά-
λυψής τους.

Οι αισθήσεις είναι οι οδοί που επιτρέπουν την είσοδο 
στην αισθητή πραγματικότητα. Τα αντικείμενα ερεθίζουν 
ορισμένα όργανα, μέσω ενεργειακών δονήσεων και αυτά 
τα όργανα ονομάζουμε αισθητήρια. Είναι ένα είδος ερ-
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γαλείων που μας επιτρέπουν να συλλάβουμε τη φυσική 
πραγματικότητα. Τα πράγματα, τα αντικείμενα του φυσι-
κού μας κόσμου εκπέμπουν και αντανακλούν πολλά είδη 
δονήσεων, που όμως δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε 
όλα, ούτε και όταν τα συλλαμβάνουμε το κάνουμε με την 
ίδια τελειότητα. Συλλαμβάνουμε τόσο περισσότερα, όσο 
περισσότερα και τελειότερα αισθητήρια όργανα έχουμε.

Η Ανατολική μυστική, εσωτερική γνώση στο βιβλίο 
“Οι Στροφές του Ντζυάν” μας λέει ότι η ανθρωπότη-
τα, εκατομμύρια χρόνια πριν, ανέπτυξε βαθμιαία τις 
αισθήσεις της. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέλιξης 
των αισθήσεων εμφανίστηκαν διαδοχικά η αφή (αφε-
τηριακή αίσθηση), η ακοή, η όραση, η γεύση και τέλος 
η όσφρηση, που είναι η πιο πρόσφατη και ατελέστερη 
από όλες. Πρέπει να έχει υπόψιν ο αναγνώστης όσα 
αφορούν την εξέλιξη των αισθήσεων, για να ξεκινήσει 
την έρευνά του πάνω στο θέμα.1 Ούτε είχε ούτε θα έχει 
ο άνθρωπος τις ίδιες αισθήσεις πάντα. Ο Πλάτωνας με 
διάφορους τρόπους εκθέτει και αναπτύσσει το θέμα 
των αισθήσεων. Τόσο στον Τίμαιο, όπου παρουσιάζει 
την απόκρυφη ανθρωπογονία και φυσιολογία του, όσο 
και στους υπόλοιπους διαλόγους του, όπου μάλιστα 
αντιπαραθέτει τις αισθήσεις  -ως μέρος του κατώτε-
ρου σαρκικού ανθρώπου- με τις ανώτερες ψυχικές και 
νοητικές “αισθήσεις”, οι οποίες είναι ικανότητες των 
λεπτότερων, υψηλότερων μερών του ανθρώπου, όπως 
είδαμε όταν αναφερθήκαμε στο Εγώ και στην Τετράδα 
της Προσωπικότητας.  Έτσι γράφει στο Φαίδωνα:

“Παρόμοια και εγώ εσκέφθην και εφοβήθην μήπως 
ήθελον εντελώς τυφλωθεί εις την ψυχήν μου, εξετάζων 
τα πράγματα δια των οφθαλμών και επιχειρών να τα 
γνωρίσω με κάθε μίαν από τις αισθήσεις. Ενόμισα λοι-
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πόν ότι πρέπει καταφεύγων εις τους συλλογισμούς να 
εξετάζω δι’ εκείνων την αλήθειαν”.2

Έχουμε αναφέρει ήδη το απόσπασμα του Τίμαιου, 
όπου ο φιλόσοφος μας αναφέρεται στην αφετηρία των 
αισθήσεων, όταν υλοποιήθηκε ο άνθρωπος και η ψυχή -ο 
αιθερικός φορέας- εγκλείστηκε στο σώμα.3 Τότε... “πολύ 
μεγαλυτέραν ταραχήν επροξένουν εις τα διάφορα σώματα 
τα εξωτερικά αίτια, οσάκις δηλ. το σώμα ή κάποιου ζώου 
συνήντα ξένον πυρ και προσέκρουε εις αυτό ή στερεόν 
έδαφος γης ή την ολισθηράν επιφάνειαν των υδάτων ή κα-
τελαμβάνετο από ανεμοθύελλαν προκαλουμένην υπό του 
αέρος. Αι κινήσεις αι προκαλούμεναι από όλα αυτά, διερ-
χόμεναι δια  μέσου του σώματος, επέπιπτον επί της ψυχής. 
Δι’ αυτόν τον λόγον αι κινήσεις αυτές ονομάσθησαν όλαι 
μαζί αισθήσεις, και σήμερον ακόμη έτσι ονομάζονται”.4 
Σ’ αυτό το σημείο, έχουμε την πιο χαρακτηριστική  πε-
ρικοπή του Πλάτωνα, που μας δίνει να καταλάβουμε τις 
περιπέτειες του “αισθαντικού” ανθρώπου, που “εκινείτο 
ατάκτως και αλόγως, όπη τύχοι”.5

Ο πρωταρχικός άνθρωπος, μη έχοντας αναπτύξει τις 
αισθήσεις δεν κυριαρχούσε το σώμα του και χρειάστηκαν 
εκατομμύρια χρόνια για να φθάσει στο συνειδητό έλεγ-
χο του φυσικού σώματος ή μάλλον των τριών κατώτερων 
φορέων του, δηλ. του φυσικού, του ζωτικού και του συ-
γκινησιακού. 

Σ’ αυτούς τους μακρινούς χρόνους έχει την αρχή της η 
Χάθα Γιόγκα.6 Με το πέρασμα των αιώνων, οι διάφορες 
λειτουργίες του σώματος έγιναν αυτόματες, οι αισθήσεις 
εξελίχθηκαν και σήμερα ορισμένες από τις πρακτικές της 
Χάθα Γιόγκα είναι περιττές ή και επικίνδυνες, κυρίως 
όταν τα αποτελέσματά τους θεωρηθούν σαν δείγμα “εξε-
λιγμένου” ανθρώπου ή σαν αυτοσκοπός. 
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Αυτό που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος να χρησι-
μοποιεί το συλλογισμό -όπως σημειώνει ο Πλάτωνας στο 
Φαίδωνα- και να μη νομίζει ότι ελέγχοντας τις περισταλ-
τικές κινήσεις των εντέρων ή κατορθώνοντας να αιωρεί-
ται για λίγο στον αέρα, εξελίσσεται.7 Πολλοί συγγραφείς 
του εσωτερισμού το τονίζουν αυτό.8

Στον Τίμαιο λοιπόν, ο Πλάτωνας παρουσιάζει τον τρόπο 
επαφής που είχε ο υλοποιημένος άνθρωπος με το “ρευστό” 
κόσμο των πρώτων γεωλογικών περιόδων. Η πρωταρχική 
ανάπτυξη της αφής, ήταν βασική αίσθηση, με την οποία 
“ακουμπούσε” το περιβάλλον. Αργότερα, αναπτύσσονται οι 
άλλες αισθήσεις, σαν ειδικεύσεις συγκεκριμένων μερών του 
σώματος, οι οποίες εκτελούν τις λειτουργίες που μια ολιστι-
κή αφή θα μπορούσε να κάνει, χωρίς αυτά τα όργανα. Έτσι 
εξηγείται και το ότι υπήρξαν άνθρωποι που “βλέπουν” τα 
χρώματα με τα χέρια ή “γεύονται” ήχους χωρίς τη μεσολά-
βηση των αυτιών ή βλέπουν τους ήχους και ακούν τα χρώ-
ματα. 

Είναι χαρακτηριστική και εδώ η ομοιότητα και η σχέ-
ση του τρόπου γραφής και σκέψης του Πλάτωνα με τη 
“Μυστική Δοξασία”. 

Έτσι, αφού θέτει υπόψιν το θέμα των αισθήσεων με 
το απόσπασμα που αναφέραμε, στη συνέχεια αναπτύσσει 
το θέμα των 4 στοιχείων (γης, νερού, αέρα και φωτιάς) με 
αναλυτικό τρόπο και περνά ξανά στις αισθήσεις. 

Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ στη “Μυστική Δοξασία” αναφέ-
ρει: 

“Κάθε στοιχείο προσθέτει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά του αυτά του προηγούμενου, όπως και κάθε μητέρα 
φυλή προσθέτει την αίσθηση που χαρακτηρίζει την προ-
ηγούμενη φυλή”.
Εκθέτει δε τον παρακάτω πίνακα:9
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1. Αιθέρας  Ακοή  Ήχος
2. Αέρας  Αφή  Ήχος και αφή
3. Φωτιά ή φως  Όραση  Ήχος-αφή-χρώμα
4. Νερό   Γεύση  Ήχος-αφή-χρώμα- γεύση                                      
5. Γη                Όσφρηση Ήχος-αφή-χρώμα-γεύση-   
                                                                  όσφρηση  

Ο Πλάτωνας δεν αναφέρει τον αιθέρα στο σημείο αυτό 
του Τίμαιου, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω στο Φαίδωνα, 
τον αναφέρει και μάλιστα τον συσχετίζει με τα στοιχεία και 
τις αισθήσεις. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπερδεύει 
τα πράγματα.  Όμως και πάλι η αντιστοιχία των αισθήσεων 
με τα στοιχεία, όπως βγαίνει από τη μελέτη των γραπτών του, 
προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική διδασκαλία. 

Για την όραση αναφέρεται στο πυρ και μάλιστα χρη-
σιμοποιεί την απόκρυφη διδασκαλία  ότι δηλαδή από τ’ 
αντικείμενα εκπέμπονται ακτίνες προς τα μάτια και από 
τα μάτια προς τ’ αντικείμενα.10 Είναι η απόκρυφη διδα-
σκαλία της επιστήμης των δονήσεων και του μαγνητι-
σμού, εκτός από την καθαρά μηχανιστική αντίληψη της 
λειτουργίας της αίσθησης της όρασης, την οποία επίσης 
εκθέτει. 

Στην όλη του θεωρία για την όραση αναφέρει και 
την ύπαρξη των Κυκλώπων. Αυτοί, όπως είδαμε, εκπρο-
σωπούν την Τρίτη ανθρώπινη φυλή και τους αναφέρει 
ο Πλάτωνας στους Νόμους11 Παραπέμπει στον Όμηρο, 
για τον οποίο μάλιστα αναφέρει παρακάτω ότι “είναι ο 
ανώτερος των ποιητών του είδους αυτού”. Έμμεσα κάνει 
υπαινιγμό για τη φυλή αυτή μια και δεν θα αγνοούσε την 
ύπαρξή της. Η φυλή λοιπόν αυτή, σύμφωνα με τις εσω-
τερικές διδασκαλίες, είχε ένα μάτι στο μέτωπο. Το μάτι 
αυτό με τον καιρό ατρόφησε και αποσύρθηκε στο εσωτε-
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ρικό του κεφαλιού, αποτελώντας τον αδένα της επίφυσης. 
Το αντικατέστησαν τα δύο φυσικά μάτια.12

  Την ακοή τη συσχετίζει με τον αέρα, ενώ την αφή και 
την όσφρηση με τις κινήσεις των σωμάτων που έρχονταν 
σ’ επαφή με τον άνθρωπο. Σημαντικό ρόλο επίσης έχουν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η σύνθεση των στοι-
χείων που συνέθεταν το κάθε σώμα. Έτσι η ιδιομορφία  
κάθε υλικού και ο τρόπος κίνησής του κατά την επαφή 
με τον άνθρωπο, προκαλεί τις αισθήσεις της αφής και της 
όσφρησης. Ας παρατηρήσουμε τον παρακάτω πίνακα, 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των αισθήσεων:13

Οι αισθήσεις έχουν ακολουθήσει μια πορεία στην εξέ-
λιξή τους και σιγά-σιγά χωρίστηκαν σε υποαισθήσεις με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως τα βλέπουμε στον πα-
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ραπάνω πίνακα. Ο Πλάτωνας κάνει αυτή την παρουσί-
αση. Έτσι σημειώνει: Για τη γεύση το στυφό, τσουχτερό 
(πικάντικο) πικρό, αλμυρό, δριμύ, οξύ, γλυκύ, και καλή, 
κακή, χαρακτηρίζονας επίσης όλες τις προηγούμενες αι-
σθήσεις. Για την ακοή αναφέρει τους ήχους οξείς, βαρείς, 
ομαλούς, λείους, τραχείς, ισχυρούς, ασθενείς. Στην αρμο-
νία, τη σημασία, τα χαρακτηριστικά και τα είδη της δεν 
παύει να αναφέρεται συνεχώς, με διάφορους τρόπους, 
όπως και να κατηγορεί τη δυσαρμονία και το θόρυβο. Για 
την αφή αναφέρει τη θερμότητα, τι είναι ψυχρό, σκληρό, 
μαλακό, βαρύ, ελαφρό, λείο, τραχύ. Κάνει αναφορά και 
στον προσανατολισμό, σημειώνοντας τόσο τη μετακίνηση 
του ανθρώπου μέσα στο χώρο, όσο και στο ότι το πάνω 
και το κάτω είναι σχετικά (δεν υπάρχει πάνω-κάτω). Για 
την όραση σημειώνει τα χρώματα: λευκό, μαύρο, κόκκινο, 
φαιό, ωχρό, κυανούν, γλαυκό και πράσινο.

Έχει λοιπόν υπόψιν του ο μεγάλος φιλόσοφος την 
εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά των αισθήσεων. Γι’ αυτό 
ακριβώς είναι σημαντικό να δούμε όλα τα παραπάνω, 
δηλ. ότι δεν εκθέτει τις αισθήσεις απλώς με τα ονόματά 
τους, αλλά αναφέρει τα αίτια της δημιουργίας και της λει-
τουργίας τους, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους, που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε υποαισθήσεις. 

Καλό είναι να μελετήσει ο αναγνώστης όλο το τμήμα 
του Τίμαιου που αναφέρεται στο θέμα μας. Οι πιο παλιές 
και συνεπώς πιο αναπτυγμένες αισθήσεις είναι η αφή, η 
ακοή και η όραση. Η γεύση είναι νεότερη και η όσφρηση 
είναι η πιο νέα αίσθηση, σύμφωνα με τις διδασκαλίες του 
εσωτερισμού, αλλά και τις επιστημονικές έρευνες και πα-
ρατηρήσεις. Στον πίνακα των υποαισθήσεων της όσφρη-
σης παρατηρούμε ότι είναι μια αίσθηση “ανεξέλικτη” 
ακόμα. Αναφέραμε παραπάνω ότι “είναι η πιο πρόσφατη 
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και ατελέστερη απ’ όλες”. Ακόμη “δεν έχουμε κάποια αφη-
ρημένη έννοια, έναν ορισμό που να μας δείξει την ταυτό-
τητα της μυρωδιάς, χωρίς να την αναφέρουμε ή να τη συ-
σχετίσουμε με κάποιο πράγμα. Τότε βέβαια, η αίσθησή μας 
δεν είναι και πολύ τελειοποιημένη, ούτε καν ανεπτυγμένη... 
Ίσως είναι η μυρωδιά της σαπίλας η μόνη στην οποία πετύ-
χαμε κάποια ανεξαρτητοποίηση...”.14

Αλλά, ας έρθουμε στον Πλάτωνα, ο οποίος αποδίδει 
με δικά του λόγια το ίδιο θέμα.15 “Προκειμένου δε περί 
των ιδιοτήτων της ρινός διαπιστώνομεν ότι δεν υπάρχουν 
είδη (υποαισθήσεις). Διότι αι οσμαί γενικώς είναι κάτι το 
μισοτελειωμένο... κανείς ποτέ δεν ησθάνθη καμμίαν οσμήν 
από κανένα άλλο στοιχείον, παρά από μερικά σώματα 
που βρέχονται ή σαπίζουν ή λυώνουν ή εξαερούνται... δι’ 
αυτό λοιπόν αι ποικιλίαι οσμών είναι ανώνυμοι, διότι δεν 
προέρχονται ούτε από πολλά ούτε από απλά είδη, τα μόνα 
φανερά είδη οσμών είναι δύο: το ευχάριστον και το δυσά-
ρεστον όπως λέγονται...” Όπως βλέπουμε, ο Πλάτωνας 
ανεξάρτητα από όλα τα άλλα τα οποία σημειώνει για τις 
διάφορες αισθήσεις, τη σχέση τους με τα 4 στοιχεία και 
την επίδρασή τους στον άνθρωπο, έχει υπόψιν την εξέ-
λιξη των αισθήσεων και σημειώνει ότι η όσφρηση με τις 
οσμές “βρίσκεται στη μέση” ακριβώς γιατί, σύμφωνα με 
τον εσωτερισμό, είναι η πιο νέα αίσθηση. Μένει να ολο-
κληρωθεί χωρισμένη στις διάφορες υποειδικεύσεις της, 
καθώς και να αναπτυχθούν οι νέες αισθήσεις, ακολουθώ-
ντας τη γενικότερη εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Όμως υπάρχουν λεπτότερες αισθήσεις; Σύμφωνα με 
τον εσωτερισμό, τα λεπτότερα σώματα του ανθρώπου 
έχουν και αυτά “αισθήσεις”. Μάλιστα, σε μια λεπτότερη 
διάσταση, που έχει περιγραφεί και ονομαστεί με διάφο-
ρους τρόπους μέσα στους αιώνες, όπως Ουρανός, Δεβα-
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χάν, Αιθέρας, Αστρικό Πεδίο κ.λπ. υπάρχουν και ζουν 
άνθρωποι,16 οι οποίοι εφόσον ζουν σ’ ένα επίπεδο λεπτό-
τερο, έχουν και αισθήσεις λεπτότερες. Οι δυνατότητες 
των ανθρώπων που “ζουν” στα λεπτότερα επίπεδα είναι 
πολύ μεγαλύτερες, αφού δεν έχει το περιοριστικό βάρος 
του υλικού σώματος.17 Γράφει γι’ αυτούς στον Φαίδωνα: 
“Και όψει και ακοή και οσφρήσει και πάσι τοις τοιούτοις 
ημών αφεστάναι τη αυτή αποστάσει, ήπερ αήρ τε ύδατος 
αφέστηκε και αιθήρ αέρος προς καθαρότητα”. Δηλ. “και 
κατά την όραση και κατά την ακοή και πάντα τα τοιαύ-
τα (αισθήσεις και ψυχικές δυνάμεις) απέχουν από μας 
(δηλ.  τους κατοίκους της φυσικής γης) την αυτήν απόστα-
σιν, κατά την οποίαν ο αήρ απέχει του ύδατος και ο αιθήρ 
από του αέρος, εν σχέσει προς την καθαρότητα”. Εδώ ο 
φιλόσοφος μας αναφέρει τον αιθέρα και τονίζει ότι είναι 
λεπτότερος από τον αέρα και “διάμεσο” λεπτότερων αι-
σθήσεων. 

Όμως, πέρα απ’ όλα αυτά που σημειώνει για τις αι-
σθήσεις ο φιλόσοφος, πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι: “Εάν 
η νόησις και η αληθινή γνώμη είναι δύο ξεχωριστά γένη, 
τότε αυτά υπάρχουν οπωσδήποτε αυτά καθεαυτά και ημείς 
δεν δυνάμεθα να τα αισθανθώμεν, αλλά μόνον να τα σκε-
φθώμεν”.18 Επίσης, στην Πολιτεία (βιβλ. Ζ 523) γράφει: “... 
από κείνα που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις, μερικά 
δεν έχουν ανάγκη να προσκαλέσουν και τη νόηση για να 
τα εξετάσει... ενώ άλλα, απεναντίας, ζητούν μ’ επιμονή να 
κάνει την επέμβασή της η νόηση, γιατί η αίσθηση τίποτα το 
σωστό δεν καταφέρνει μαζί τους”. Η καθαρή σκέψη είναι 
το μόνο μέσο για τη γνώση του εαυτού μας και του κό-
σμου.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Βλ. Περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, Τεύχος 19, άρθρο Γ.Α. 
Πλάνα: “Η εξέλιξη των αισθήσεων στον άνθρωπο”

2. Βλ. Πλάτωνος “Φαίδων” 99Ε
3. Βλ. Γ.Α. Πλάνα, “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος β, 

σελ.118
4-5. Βλ. Πλάτωνος “Τίμαιος” 43 C, 43 Β
6.Η Χάθα Γιόγκα είναι το πρώτο από τα στάδια της Γιόγκα. 

Τα επόμενα είναι: Κάρμα Γιόγκα, Μπάκτι Γιόγκα, Γνιάνα 
Γιόγκα, Ράτζα Γιόγκα. Δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να 
ελέγχει το φυσικό του σώμα.

7. Οι ασκούμενοι της Χάθα Γιόγκα μέσω της συνεχόμενης 
άσκησης μπορούν να ελέγξουν -και να αντιστρέψουν μερικές 
φορές- τις λεγόμενες αυτόματες λειτουργίες του οργανισμού ή 
να επιτύχουν υπερφυσικά φαινόμενα, όπως το σταμάτημα της  
καρδιάς και την αιώρηση. Αυτό θεωρείται από πολλούς στη 
Δύση σαν “υπερανθρώπινες δυνάμεις”, ενώ  είναι αποτέλεσμα 
άσκησης πάνω σε τεχνικές. Οι “δυνάμεις” αυτές δεν πρέπει να 
επιδιώκονται, είναι αποτελέσματα και μέσα και όχι σκοποί. Οι 
πραγματικοί σκοποί είναι οι αρετές, όπως τονίζει ο Πλάτωνας.

8. Βλ. π.χ. Σαραϊνταριάν, “Ο κόσμος μέσα στον άνθρωπο”, 
σελ. 136 και Άννι Μπέζαντ, “ Μελέτη επί της συνειδήσεως”, σελ. 
144

9. Βλ. Ε.Π .Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, τόμος 3ος 
Ανθρωπογένεση, σελ. 144, εκδόσεις Παναγόπουλος

10. Βλ. “Τίμαιος” 45 BDCE
11. Βλ. Πλάτωνος “Νόμοι”, βιβλίο Γ 680Β
12. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, τόμος 3ος 

Ανθρωπογένεση, σελ. 391  κ.εξ. στο κεφ. με τίτλο: “Φυλές 
εφοδιασμένες με το τρίτο μάτι”

13. Περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 19, σελ.24 άρθρο του 
Γ.Α. Πλάνα με τίτλο: “Η εξέλιξη των αισθήσεων στον άνθρωπο”

14. Ομοίως (υποσημ.13)
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15. Βλ. Πλάτωνος “Τίμαιος” 66D.E
16. Βλ. Γ.Α. Πλάνα, “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 

1περί της μεταθανάτιας ζωής, σελ. 156-163
17.Βλ. Άννυ Μπεζάντ, “Η απόκρυφη ζωή του ανθρώπου”. 

Επίσης ο Αισχύλος στις “Ευμενίδες” γράφει: “...γιατί μέσα 
στον ύπνο πιο ξάστερα η ψυχή θωρεί. Τη μέρα των θνητών 
αφανέρωτη ’ναι η τύχη”.

18. Βλ. Πλάτωνος “Φαίδων” 111Β
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9

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

“Τώρα μεν κατ’ αυτόν τον τρόπον, άλλοτε δε 
κατ’ άλλον, ζώμεν και γεννώμεθα”

Πλάτωνος Πολιτικός 274 D 

 “Η Αρχή του Γένους1 εφαρμοζόμενη στις Ανθρώπινες 
φυλές, διαφοροποιείται στην κάθε μια χωριστά, ακόμα 
και στο αιθεροφυσικό επίπεδο, σε διαφορετικούς τρό-
πους αναπαραγωγής του είδους, που παραλληλίζονται 
μ’ αυτούς που ενεργούν σε ολόκληρη τη φύση. Σύμφωνα 
με την Παραδοσιακή Εσωτερική Γνώση, κάθε ανθρώπινη 
φυλή ανέπτυσσε και διαφορετικό τρόπο αναπαραγωγής, 
ξεκινώντας από αυτόν της αμοιβάδας έως των ανώτερων 
θηλαστικών”.2

 Ο τρόπος αναπαραγωγής των ανθρώπων δεν ήταν 
πάντα ίδιος. Οι διάφοροι μύθοι με τους διαφορετικούς 
-αλλά και παράξενους για μας- τρόπους γέννησης, απη-
χούν αυτή την παγκόσμια εσωτερική διδασκαλία. Ο 
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Πλάτωνας στους διαλόγους του, όχι μόνο υπαινίσσεται, 
αλλά και αποκαλύπτει αυτή την εσωτερική γνώση. Είναι 
δε εντελώς σύμφωνος με τις εσωτερικές δοξασίες και μά-
λιστα με τις διδασκαλίες που παρουσιάζονται στον τόμο 
της Ανθρωπογένεσης  στη “Μυστική Δοξασία” της Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ. 

Η συγγραφέας αφιερώνει ένα πολύ μεγάλο μέρος σχο-
λίων στην ανάπτυξη του θέματος για τον τρόπο αναπαρα-
γωγής των φυλών. Έτσι π.χ. σχολιάζει το μύθο των Διό-
σκουρων, του Κάστορα και Πολυδεύκη, που γεννήθηκαν 
“από το αυγό” αποδεικνύοντας την κοσμογονική, αλλά 
και ανθρωπογονική σημασία του.3 Στο έργο της χρησι-
μοποιεί ως συνήθως παραδείγματα από τις παγκόσμιες 
εσωτερικές παραδόσεις, μυθολογίες και μυητικές γνώ-
σεις. Μπορούμε να συνοψίσουμε τους αναφερόμενους 
τρόπους:

- Παρθενογένεση 
- Εφίδρωση 
- Εκβλάστηση 
- Ωοτοκία 
- Μέσω της συνουσίας των δύο φύλων 
Το αν συμπίπτουν αυτά με τον Πλάτωνα θα το δούμε 

παρακάτω.
Γράφει ο φιλόσοφος: “Τι δε; το τους έμπροσθεν φύ-

εσθαι γηγενείς και μη εξ αλλήλων γεννάσθαι;” Δηλ. “Τι 
δε λέγεις; έχομεν ακούσει και ότι οι προηγούμενοι ημών 
άνθρωποι εγεννώντο από την γης και όχι ο ένας από τον 
άλλον;”4 Ακόμη: “Έτικτον ουκ εις αλλήλους αλλ’ εις γην, 
ώσπερ οι τέττιγες”. Δηλ. “εγεννούσαν όχι ο ένας στον άλλο, 
παρά στη γη, όπως τα τζιτζίκια”.5  Συνεχίζει: “... Την γένε-
σιν εν αλλήλοις εποίησε δια του άρρενος εν τω θήλει, των δε 
ένεκα, ίνα εν τη συμπλοκή άμα μεν ει ανήρ γυναικί εντύχοι, 
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γεννώεν και γίγνοιτο το γένος...” Δηλ. “εκανόνισε ακόμα να 
γίνεται το γεννοβόλημά τους αναμεταξύ τους, σερνικό και 
θηλυκό, για τους εξής λόγους, από τη μια μεριά δηλ. αν 
σμίξει άνδρας με γυναίκα, με το αγκάλιασμά τους να γονι-
μοποιούνται και να διαιωνίζεται το ανθρώπινο γένος...”. 6

Ακόμη, ο Πλάτωνας επαναλαμβάνει πολλές φορές το 
μύθο του Ησιόδου για τα γένη των ανθρώπων7 και την 
πρώτη Χρυσή Εποχή. Έτσι παραδέχεται τα γένη που 
αναφέρει ο μεγάλος ποιητής, τα οποία, σύμφωνα με την 
εσωτερική διδασκαλία, όπως σημειώσαμε ήδη, αντιστοι-
χούν στις φυλές. Όμως με την παραδοχή και την επιμονή 
του, μας παραπέμπει κατά κάποιον τρόπο στη “Θεογο-
νία”. Ας εξετάσουμε λοιπόν τους στίχους που αναφέρο-
νται στο τρίτο, “χάλκινο” γένος των ανθρώπων: “Ζευς δε 
πατήρ τρίτον άλλον γένος μερόπων ανθρώπων χάλκειον 
ποίησ’ ουκ αργυρέω ουδέν όμοιον, εκ μελιάν δεινόν τε και 
όβριμον...” 8 Δηλ. “... κι ο Δίας πατέρας, έπειτα τρίτο θνητών 
ανθρώπων γένος έπλασε, το χάλκινο. Σε τίποτε δεν έμοιαζε 
με το ασημένιο τούτο, μα ήταν πλασμένο από τα κονταρό-
ξυλα, πολεμικό και φοβερό περίσσια...” Όπως γράφει στο 
αρχαίο κείμενο, στο σημείο αυτό αναφέρει ότι το τρίτο 
γένος-φυλή το έπλασε ο Ζευς “εκ μελιάν”, δηλαδή από 
ξύλο μελιάς, με το οποίο έφτιαχναν τα κοντάρια. Εδώ, 
εκτός από το ότι θέλει να δείξει ο Ησίοδος ότι το γένος 
αυτό ήταν πολεμικό, κάνει υπαινιγμό και για τον τρόπο 
αναπαραγωγής του.

Στο βιβλίο του Πόπολ Βου των Μάγιας φαίνεται ότι 
η Τρίτη ανθρώπινη φυλή βγήκε από το δέντρο Τζιτά και 
από την εντεριώνη του καλαμιού, που ονομάζεται Sibok, 
αναφέρει η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ στη  Μυστική Δοξασία, 
προαναφέροντας και το γένος από τις Μελιές της ελλη-
νικής παράδοσης.9 Ακόμα, αναφέρει και πολλές άλλες 
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παραδόσεις, από άλλα μέρη του κόσμου, που δείχνουν 
ότι υπήρξε κάποτε ένας τρόπος αναπαραγωγής “δι’ εκ-
βλαστήσεως” όπως στα φυτά. Γιατί, πριν το συνηθισμένο 
τρόπο αναπαραγωγής, υπήρξαν διάφοροι άλλοι τρόποι, 
τονίζει. Αυτό, σύμφωνα με τα παραπάνω αποσπάσματα, 
αλλά και σε συνδυασμό με όλα τα άλλα περί δημιουργί-
ας του ανθρώπου, φυλών, αισθήσεων κ.λ.π., όχι μόνο δεν 
το αγνοούσε ο Πλάτωνας, αλλά και το παρουσιάζει έστω 
και με συγκαλυμμένο τρόπο μερικές φορές και άλλες πιο 
καθαρά, όπως στην περίπτωση της Ωοτοκίας, που το το-
νίζει ρητά στο Συμπόσιο, με το στόμα του Αριστοφάνη. 
Στο Συμπόσιο τονίζει το λόγο ύπαρξης της Αναπαραγω-
γής. Μέσω αυτής κατορθώνει το θνητό να είναι, όσο το 
δυνατό, αθάνατο. Με αυτήν αφήνει πάντα κάτι νέο στη 
θέση του παλιού.10

Ας εξετάσουμε λοιπόν αναλυτικά τις δύο από τις πιο 
βασικές αναφορές του Πλάτωνα για τον τρόπο γέννησης 
των ανθρώπων. Είναι αυτές που συναντούμε στον Πολιτι-
κό και στο Συμπόσιο. 

Στον περίφημο μύθο των Θείων Ποιμένων στον Πολι-
τικό, λέει ότι οι αλλαγές στην κίνηση του πλανήτη φέρ-
νουν αναπόφευκτα αποτελέσματα για τα όντα που ζουν 
επάνω του και βέβαια για τον άνθρωπο. Τότε ο τρόπος 
ζωής των ανθρώπων ήταν διαφορετικός, αλλά τίθεται 
και το ερώτημα: “Γένεσις δη τις τότ’ ήν, ω ξένε ζώων; Και 
τίνα τρόπον εξ αλλήλων εγεννώντο;”11  Δηλ.:  “Και ποιος 
ήτο λοιπόν τότε, ξένε μου, ο τρόπος γεννήσεως των ζώων; 
και κατά ποίον τρόπον εγεννώντο το εν από το άλλο;” Και 
συνεχίζει: “Προφανώς, Σωκράτη, το να γεννώνται, καθώς 
λέγεις, το εν από το άλλο δεν ήτο καθόλου δυνατόν εις την 
τότε φύσιν, αλλ’ αυτό που διηγούνται περί ενός γένους γεν-
νηθέντος πάλαι ποτέ από τη γην, συνέβη όταν οι άνθρωποι 
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του χρόνου εκείνου εξήρχοντο πάλι από τον κόλπον της γης, 
και η ανάμνησις περί αυτού μεταδόθη από τους πρώτους 
προγόνους μας, οι οποίοι εγειτνίαζον αμέσως με το τέρμα 
της αρχαίας αυτής κυκλικής περιφοράς και εγεννήθησαν 
κατά την αρχήν της σημερινής περιφοράς. Ούτοι πράγματι, 
υπήρξαν εις ημάς οι κήρυκες των παραδόσεων τούτων, δια 
τας οποίας πολλοί άνθρωποι της σημερινής εποχής αμφι-
βάλλουν αδικαιολογήτως”.

Αναμφίβολα εδώ πρόκειται για τις πανάρχαιες αυτές 
εποχές που η κλίση του άξονα της γης ήταν διαφορετική. 
΄Ηταν η εποχή της πρώτης φυλής. Όμως υπάρχει άλλο ένα 
σημείο που δείχνει την πλήρη συμφωνία και αντιστοιχία 
των γραπτών του Πλάτωνα με τις παγκόσμιες εσωτερικές 
παραδόσεις. 

Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι της “Χρυσής Εποχής” του 
Ησιόδου και της εποχής του Κρόνου του Πλάτωνα δεν 
εγνώριζαν το φυσικό θάνατο. Ο φιλόσοφος αναφέρει ότι 
κατά κάποιο τρόπο ανακυκλώνονταν “βυθιζόμενοι” και 
“επανερχόμενοι” από τη γη (“πάλιν συνισταμένους και 
αναβιωσομένους”). Ο θάνατος δεν υπήρχε εκείνη την επο-
χή, που ήταν η ευτυχισμένη “Χρυσή Εποχή”, αλλά η πρώ-
τη Ύλη ή η Μητέρα Ύλη χρησιμοποιόταν για να σχημα-
τιστεί το καινούριο Ον.12 Εδώ μάλιστα βρισκόμαστε στο 
σημείο όπου πρέπει ν’ αναφέρουμε το πέρασμα από τη 
μία φυλή στην άλλη. Τότε: “ η παλιά φυλή ή πρωταρχική 
φυλή, συγχωνεύτηκε με τη δεύτερη φυλή και αποτέλεσαν 
στο εξής μία”. Πρόκειται για τη μυστηριώδη πορεία με-
τασχηματισμού και εξέλιξης της Ανθρωπότητας.  “Η ύλη 
που αποτελούσε τις πρώτες Μορφές -νεφελώδης, αιθερι-
κή και αρνητική- ελκύστηκε από τις Μορφές της Δεύτερης 
Φυλής... η Πρώτη Φυλή δεν πέθανε ποτέ”.13 Ακριβώς το 
ίδιο γράφει ο Πλάτωνας, όταν σημειώνει: “Κατ’ ανάγκην 
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εγεννώντο εκ του κόλπου της γης και έτσι δεν ανηρπάγη-
σαν από κάποιον θεόν προς άλλα πεπρωμένα”.

Όμως αυτή η χρονική περίοδος έμελλε να έχει ένα τέ-
λος και έτσι έγινε μεταβολή στον άξονα της γης, που έφε-
ρε αλλαγή και στον τρόπο γέννησης. Όταν ήρθε γαλήνη, 
μετά την αναταραχή, είχε ξεκινήσει ένας καινούριος κύ-
κλος: “Προ πάντων δε η γέννησις, η εγκυμοσύνη και η τρο-
φή14 απεμιμήθησαν και ηκολούθησαν την γενική πορείαν 
κατ’ ανάγκην, διότι δεν ήτο πλέον δυνατόν να γεννάται 
μέσα εις τα σπλάχνα της γης ζώον με την συνδρομήν ξέ-
νων στοιχείων, αλλά καθώς εις τον κόσμον ήτο καθωρισμέ-
νον να είναι απόλυτος κυρίαρχος της ιδικής του πορείας, 
(αφού τον εγκατέλειψε ο “θεϊκός Τιμονιέρης”) έτσι τώρα 
όφειλον τα ίδια τα μέρη του, με τον ίδιο νόμο, μόνα τους, 
καθ’ όσον ήτο δυνατόν να κυοφορούν και να γεννούν και 
να τρέφουν”.15 

Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ακολουθώντας τη γενική πο-
ρεία του κόσμου άλλαξε τρόπο γέννησης αλλά και ύπαρ-
ξης γενικότερα. Και επειδή οι άνθρωποι της εποχής του 
ανήκουν στη νέα τάξη πραγμάτων, ο Πλάτων κλείνει το 
μύθο σημειώνοντας: “Τώρα μεν κατ’ αυτόν τον τρόπον, 
άλλο τε δε κατ’ άλλον ζώμεν και γεννώμεθα”. Ο τρόπος 
ζωής και γέννησης λοιπόν του ανθρώπου δεν ήταν ίδιος 
σε παλαιότερες εποχές με αυτόν που επικρατεί στην επο-
χή μας. Κατ’ αναλογίαν, σε μελλοντικές εποχές -χιλιάδες 
χρόνια μετά- θα υπάρξουν πάλι αλλαγές και διαφορές.

Στο δεύτερο σημαντικό μύθο των “ανδρόγυνων” αν-
θρώπων, στο Συμπόσιο -στο ανθρωπολογικό κλειδί της 
θεώρησής του- έχουμε πάλι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση 
του φιλοσόφου. Εκτός από τα σημαινόμενα για τις αν-
θρώπινες φυλές -που αναφέρουμε σε άλλο κεφάλαιο- συ-
ναντάμε και ό,τι έχει σχέση με τον τρόπο γέννησης, που 
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αλλάζει και αυτός, σύμφωνα με τον περίφημο λόγο του 
Αριστοφάνη για τα “παθήματα” της μεταβαλλόμενης 
ανθρώπινης φύσης. Έτσι όταν χωρίστηκε ο ανδρόγυνος 
άνθρωπος στα δύο από το Δία16 έπρεπε να ρυθμιστεί το 
θέμα της αναπαραγωγής: “Τότε ο Ζευς σοφίζεται άλλη μη-
χανή: τους μεταθέτει τα αιδοία στο μπροστινό μέρος, γιατί 
τότε και τούτα τα είχανε κατά όξω και σποροβολούσαν και 
εγεννούσαν όχι ο ένας στον άλλον, παρά στη γη, σαν τα 
τζιτζίκια. Έτσι λοιπόν, τους τα μεταθέτει στο μπροστινό 
μέρος και κανόνισε ακόμα να γίνεται το γεννοβόλημά τους 
αναμεταξύ τους...”.17

Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην παρουσίαση δύο φά-
σεων. Στην πρώτη, που οι άνθρωποι ήταν ανδρόγυνοι και 
αυξάνονταν με ωοτοκία, κάτι που συνέβαινε στις τελευ-
ταίες υποφυλές της Δεύτερης Φυλής και στις πρώτες της 
Τρίτης, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με τον 
παγκόσμιο εσωτερισμό, χωρίστηκαν τα φύλα και έχουμε 
τον πρώτο άνθρωπο έτσι όπως τον εννοούμε σήμερα.18 
Μάλιστα, η δημιουργία της Εύας μεταγενέστερα από τον 
Αδάμ, δεν δείχνει -όπως νομίζουν μερικοί που παίρνουν 
το κείμενο της Βίβλου κατά γράμμα- ότι η γυναίκα δημι-
ουργήθηκε από τον άνδρα, αλλά δείχνει το χωρισμό του 
πρωταρχικού, ανδρόγυνου Αδάμ, σε δύο ανθρώπους.

Τι γινόταν τώρα με το “Ωόν” το οποίο “έτικτον” οι 
πρώτοι αυτοί ανδρόγυνοι άνθρωποι; Φαίνεται ότι απο-
θέτονταν στη γη και με την επίδραση του ήλιου και της 
σελήνης επωάζονταν, όπως γίνεται με τ’ αυγά της χελώ-
νας. Τότε έβγαινε μέσα από το αυγό το νεογνό και έκανε 
τα πρώτα του βήματα στη γη, η οποία είχε  παραδείσιο 
κλίμα και βλάστηση. Λόγω του ότι αυτοί οι πρωταρχικοί 
άνθρωποι εμφανίζονταν έτσι και φαίνονταν παιδιά της 
γης, ονομάζονταν γηγενείς και αυτόχθονες. Μάλιστα, οι 
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Αθηναίοι πίστευαν ότι ήταν αυτόχθονες στη χώρα τους 
και παρατηρώντας τα τζιτζίκια που αφήνουν τ’ αυγά τους 
στο χώμα -η επώαση και εκκόλαψη γίνεται με τη θερμό-
τητα του ήλιου απ’ όπου “ξεφύτρωναν” τα μικρά τους- υι-
οθέτησαν τον “τέττιγα” σαν σύμβολό τους.19

Αφού χωρίστηκαν τα φύλα έχουμε την πραγματική 
ανάπτυξη του ανθρώπινου είδους, όπως την εννοούμε σή-
μερα, παρόλο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι -πρώτης, δεύ-
τερης και τρίτης φυλής- είχαν ακόμη πολύ ανεπτυγμένα τα 
αιθερικά χαρακτηριστικά και μάλιστα μπορούμε να πού-
με ότι αυτά υπερείχαν των παχυλών φυσικών στοιχείων. 

Σιγά σιγά, άρχισε ο άνθρωπος να κυριαρχεί το φυσι-
κό σώμα, όπως αναφέρουμε στο κεφάλαιο των αισθήσε-
ων. Ενώ όμως εξελισσόταν αυτή η φυλή, εμφανίστηκε η 
Τέταρτη, η φυλή των Ατλάντων, η οποία είναι αυτή που 
έφθασε στο καθαρά υλικό στάδιο. Θα μπορούσαμε να 
σημειώσουμε μάλιστα ότι ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο 
“φασματικός Τσάγια” των Ανατολικών παραδόσεων,20 
αλλά μια και κάθε φυλή εξαφανίζεται βαθμιαία έχουμε 
και για κάθε επόμενη φυλή που εμφανίζεται έναν “πρώ-
το” άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος βέβαια, εκπροσωπεί 
την ομάδα των ανθρώπων που ξεκινούν τον πρωταρχικό 
πυρήνα-φυλή, μια και πάντα οι φυλές ξεκινούν από ένα 
σύνολο ανθρώπων και όχι από ένα μόνο άνθρωπο. 

Αυτό φαίνεται και στον Πλάτωνα, επειδή όταν γράφει 
για την Ατλαντίδα περιγράφοντάς την σαν μια τεράστια 
ήπειρο που δεσπόζει στη γη και χαρακτηρίζει τον Ευήνω-
ρα και τη Λευκίππη σαν τους πρώτους ανθρώπους, κατοί-
κους της Ατλαντίδας. “Εις το μέσον της νήσου, (Ατλαντί-
δος) υπήρχε ένας πολύ μικρός λόφος. Εις τον λόφον αυτόν 
διέμενε ένας από τους πρώτους ανθρώπους που εγεννήθη-
σαν από τη γην, ονομαζόμενος Ευήνωρ, μαζί με τη γυναί-
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κα του Λευκίππην”21 Αυτοί οι δύο λοιπόν άνθρωποι, από 
τους πρώτους που “εγεννήθηκαν από τη γη” αντιπροσω-
πεύουν την αρχή της “Ατλάντειας” ανθρωπότητας. Μάλι-
στα, κάνουν μια κόρη μόνο, η οποία μετά γίνεται σύζυγος 
του Ποσειδώνα, γεγονός που κρύβει πολλές εσωτερικές 
σημασίες, μια και ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός-προστάτης 
αυτής της φυλής. Οι Αθηναίοι “αυτόχθονες” πάλι, επολέ-
μησαν αυτήν τη φυλή, σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα στον 
Τίμαιο και στον Κριτία. Η αναφορά σ’ αυτούς από τον 
Πλάτωνα είναι επισήμανση για την Πέμπτη Φυλή και οι 
Αθηναίοι του Πλάτωνα πίστευαν ότι είναι απόγονοι τώρα 
πάλι των “πρώτων” ανθρώπων που εμφανίστηκαν στην 
περιοχή τους (αλλά τώρα των “πρώτων” της πέμπτης φυ-
λής). 

Σύμφωνα με την εσωτερική παράδοση, ενώ η κύρια 
ήπειρος της Ατλαντίδας είχε χαθεί, ξεκίνησε την πορεία 
της η νέα φυλή -η πέμπτη- η οποία θα είχε και αυτή τους 
“πρώτους” της ανθρώπους. Έτσι, παρουσιάζει ο Πλά-
τωνας τους αρχικούς Αθηναίους σαν τέκνα της Γης-ύλης, 
αλλά και του Ηφαίστου, ο οποίος αντιπροσωπεύει τη φω-
τιά-νοητικό στοιχείο, χαρακτηριστικό της Πέμπτης Φυλής.  
Γεννούνται δε με τη μεσολάβηση της Αθηνάς-Σοφίας, η 
οποία είναι η προστάτιδα της πόλης της Αθήνας. Παρου-
σιάζεται η ανθρωπότητα (μετά από την καταστροφή των 
“υδάτινων” ανθρώπων της Ατλαντίδας) να περνά από το 
Ποσειδώνιο στοιχείο της υλιστικότητας και των παθών, 
στο ανοδικό τόξο της εξέλιξης, που το εκφράζει το Πύρινο 
στοιχείο του Ηφαίστου, το οποίο κρύβει μέσα του ο “νέος 
άνθρωπος” και προστατεύεται από την Αθηνά-Σοφία. 

Είναι χαρακτηριστικό στο Μύθο, ότι ο ίδιος ο Ήφαι-
στος νικά κατά κάποιο τρόπο το Ποσειδώνιο στοιχείο, 
αφού πέφτει στη θάλασσα και κατορθώνει ν’ απελευθε-
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ρωθεί απ’ αυτό χάρη στην τέχνη του. Πρόκειται για την 
απελευθέρωση της “αιχμάλωτης φωτιάς” από τη ύλη, που 
συμβολίζεται από τη θάλασσα. Η ένωση θα γίνει, αφού 
διατρέξει ο άνθρωπος την πορεία των επόμενων φυλών, 
της 6ης και 7ης,22 όπως μας αφήνει να εννοήσουμε ο μεγά-
λος φιλόσοφος. Μάλιστα, και αυτές θα έχουν το δικό τους 
τρόπο αναπαραγωγής.

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, πρέπει ν’ αναφέρουμε 
ότι ναι μεν ισχύει στη δική μας ανθρωπότητα -την πέμπτη- 
αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής, αλλά πρέπει και να υπα-
κούει σε κάποιους κανόνες, επειδή μέσω της διαδικασίας 
της αναπαραγωγής δεσμεύεται κάποια ψυχή σε ενσάρκω-
ση. Έτσι στην Πολιτεία και στους Νόμους, όπου αναφέρε-
ται ο Πλάτωνας στη δημιουργία και τον τρόπο λειτουργίας 
της Ιδανικής Πολιτείας, γράφει για τη διαδικασία της τε-
κνοποίησης. Κατ’ αρχάς παρουσιάζει τον περίφημο “γεω-
μετρικό αριθμό”23 ο οποίος έχει γίνει θέμα αναρίθμητων 
σχολίων και ερευνών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
και έχει δεχθεί πολλές κριτικές. Όμως κρύβει μια βαθιά 
εσωτερική γνώση. 

Σήμερα, που η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά στο 
μεγάλο πρόβλημα της δημογραφικής αύξησης, μπορούμε 
να καταλάβουμε καλύτερα την αντίληψη του Πλάτωνα 
για τον αριθμό των κατοίκων της Πολιτείας του. Ότι, δη-
λαδή, πρέπει να παραμένει σταθερός. Ακόμη, αναφέρει 
για το ζευγάρωμα των φυλάκων μεταξύ τους, που θα το 
κανονίζουν οι Άρχοντες, αλλά και γενικά υποστηρίζει ότι 
οι γεννήσεις θα είναι κάτω από την εποπτεία της Πολιτεί-
ας. 

 Θεωρεί ότι υπάρχουν χρονικές περίοδοι κατάλληλες 
για την τεκνοποίηση. Αυτές ρυθμίζονται βάσει του “γε-
ωμετρικού αριθμού”. Αν αυτό δεν ληφθεί υπόψιν, “από 
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άγνοια του αριθμού αυτού, οι άρχοντες θα φέρουν σε γά-
μου κοινωνία τους άντρες και τις γυναίκες σε ακατάλληλη 
εποχή, τότε θα γεννηθούν παιδιά όχι με καλά φυσικά χα-
ρακτηριστικά ούτε ευτυχισμένα”.24 Η τεκνοποίηση δηλα-
δή, δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται όποτε και όπως 
τύχει.

Στους Νόμους25 σημειώνει ότι “το παιδί που θα γεννη-
θεί πρέπει να συλληφθεί από γονείς που είναι νηφάλιοι”, 
δηλαδή δεν πρέπει να συλλαμβάνονται παιδιά όταν οι 
γονείς βρίσκονται κάτω από την επίδραση πιοτού, αλλά 
“το έμβρυον πρέπει να συλλαμβάνεται σε κατάσταση στα-
θερότητος, ησυχίας και μακριά από κάθε είδους επιρροή”. 
Διαφορετικά, τα παιδιά θα γεννηθούν με κάθε είδους σω-
ματικά και ψυχικά προβλήματα.

Ο Πλάτωνας λοιπόν, όχι μόνο πραγματεύεται το θέμα 
των τρόπων αναπαραγωγής που υπήρξαν έως σήμερα, 
αλλά και θέτει κανόνες ευγονίας, που ίσως αν οι άνθρω-
ποι κατανοούσαν και εφάρμοζαν, η κατάσταση του κό-
σμου θα ήταν διαφορετική. 
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 9ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μία από τις 7 παγκόσμιες αρχές της Ερμητικής Επιστήμης, 
οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του εκδηλωμένου κόσμου. Βλ. 
“Κυμβάλιον” εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα.

2. Βλ. Γ.Α.Πλάνα, “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 1, 
σελ. 221-222, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα

3. Βλ. Ε.Π.Μπλαβάτσκυ,”Μυστική Δοξασία”, τόμος 3ος 
Ανθρωπογένεση, σελ. 163 κ.εξ. εκδόσεις Παναγόπουλος

4. Βλ. Πλάτωνος, “Πολιτικός” 269 Β, εκδόσεις Πάπυρος, 
Αθήνα

5. Βλ. Πλάτωνος, “Συμπόσιον” 191C. Επίσης σημείωση 184 
στη σελ. 142: “Βλέποντας τα νέα τζιτζίκια να βγαίνουν από 
τη γη τα ονόμασαν γηγενή. Επειδή οι Αθηναίοι εκαυχώντο ότι 
ήσαν αυτόχθονες είχαν για σύμβολό τους τον τέττιγα, που ήταν 
αυτόχθων, γηγενής”, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα.

6. Βλ. Πλάτωνος, “Συμπόσιον” 191C, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, 
Αθήνα

7. Στην Πολιτεία, τον Κρατύλο, το Μενέξενο, τους Νόμους κ.ά.
8. Βλ. Ησιόδυο,” Έργα και Ημέραι”, σελ. 16-17, εκδόσεις 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα Βλ. επίσης τη σημείωση 34 στην ίδια 
έκδοση.

9. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, τόμος 3ος, σελ. 
243

10. Βλ. Πλάτωνος, “Συμπόσιο” 207D, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, 
Αθήνα

11. Βλ. Πλάτωνος, “Πολιτικός” 271Ε, εκδόσεις Πάπυρος, 
Αθήνα

12. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ “Μυστική Δοξασία”, τόμος 3ος 
Ανθρωπογένεση, σελ. 162, εκδόσεις Παναγόπουλος, Αθήνα

13. Ομοίως, σελ. 162
14. Πρβλ. με την  Έξωση των Πρωτοπλάστων από τον 

Παράδεισο: “...με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα βγάζεις τον 
άρτο σου”, λέει ο Θεός. Ενώ πριν και η τροφή δινόταν έτοιμη 
από τη γη.
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15. Βλ. Πλάτωνος “Πολιτικός” 274Α.Β., εκδόσεις Πάπυρος, 
Αθήνα

16. Στην ελληνική εκδοχή του μύθου που έχουμε εδώ. Σ’ 
άλλους πολιτισμούς είναι διαφορετικό το όνομα, αλλά η ουσία 
του μύθου παραμένει η ίδια.

17. Βλ. Πλάτωνος, “Πολιτικός” 274 Α.Β., εκδ. Πάπυρος, Αθήνα
18. Το δίφυλο σύστημα αναπαραγωγής εμφανίστηκε 

στις τελευταίες υποφυλές της  γ΄ φυλής. Βλ. Γ.Α. Πλάνα, 
“Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος Β, σελ. 222, εκδόσεις 
Νέα Ακρόπολη, Αθήνα.

19. Όπως σωστά αναφέρεται στο “Συμπόσιο” του Πλάτωνα, 
σελ.142 σημείωση 184, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα.

20. Βλ. “Εισαγωγή στη Μυστική Διδασκαλία”, σελ. 42
21. Βλ. Πλάτωνος “ Κριτίας” 113D
22. Βλ. Γ.Α. Πλάνα, «Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος Β, 

σελ. 173-174, εκδ. Νέα Ακρόπολη, Αθήνα
23. Βλ. Πλάτωνος, “Πολιτεία” 546 a, b, c, d, όπου αναφέρεται 

ο “μυστικός αριθμός” βάσει του οποίου κανονίζεται η αύξηση 
των πολιτών της Ιδανικής  Πολιτείας, ώστε να παραμείνει 
σταθερή. 

24. Βλ. “Πολιτεία”, βιβλίο Η 546q-d, 547a, εκδ. 
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 

25. Βλ. Πλάτωνος, “Νόμοι”, βιβλίο ΣΤ 775b,c,d,e                           
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ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Σε πάρα πολλά κείμενα διάφορων λαών συναντούμε 
αναφορές για κάποιες εποχές κατά τις οποίες, ανώτεροι 
άνθρωποι ή τα ίδια τα θεία όντα, κυβέρνησαν τους αν-
θρώπους. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις 
των αποκαλούμενων Θείων Δυναστειών της Αιγύπτου1 
και των πανάρχαιων Βασιλιάδων-Σοφών και των Θείων 
Οδηγών -των “Νάγκας”- της Αρχαίας Ινδίας2. 

Αλλά και στην Αρχαία Ελλάδα έχουμε μία ολόκληρη 
γενιά Βασιλιάδων, οι οποίοι είχαν συνήθως θεϊκή κατα-
γωγή. Στον Όμηρο βλέπουμε τους Ήρωες-Πολεμιστές να 
υπερηφανεύονται ο καθένας για τη θεία καταγωγή του. 
Ακόμη αναφέρονται στους ανώτερους προγόνους τους, 
που βασίλευαν σε άλλες εποχές και συγκρούονταν και με 
τους ίδιους τους θεούς. 

Πραγμάτωναν άθλους, ίδρυαν πόλεις, περνούσαν δο-
κιμασίες και εξόντωναν μυθικά τέρατα. Ένωναν τους αν-
θρώπους σε πόλεις-κράτη και καθιέρωναν σύνορα-όρια 
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της επικράτειάς τους. Ακόμη καθόριζαν γιορτές, ρυθμίζο-
ντας το Ιερό Ημερολόγιο.3 ΄Ηταν οι Βασιλιάδες-Άνακτες, 
οι οποίοι επέστρεφαν μετά τους πολέμους και χίλιες δυο 
δοκιμασίες, μεταμορφωμένοι σε ζητιάνους στο παλάτι 
τους, όπως ο Οδυσσέας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Υπήρξαν αυτά τα πρόσωπα 
και κατείχαν όντως τις δυνάμεις που τους αποδίδονται; 
Πάντως οι ιστορικοί βασιλιάδες και κυρίως οι νεότεροι 
“βασιλικοί οίκοι” κάθε άλλο παρά έχουν σχέση μαζί 
τους. Το πιο πιθανό είναι ότι αποτελούν παρακμασμένα 
και εκφυλισμένα κατάλοιπα μιας άλλης εποχής και άλ-
λων, διαφορετικών, πραγματικών Βασιλιάδων- Ανάκτων. 
Ο Ηρόδοτος αναφέρεται στις θαυμαστές δυναστείες των 
θεών που προηγήθηκαν της βασιλείας των θνητών, ακο-
λουθήθηκαν  από  τους  ημίθεους,  τους  ήρωες  και  τέλος  
από  τους ανθρώπους.

Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ στη Μυστική Δοξασία στο κεφά-
λαιο “Οι θείοι καθοδηγητές μας”4 αναφέρεται εκτενώς 
σε αυτό το θέμα. Σημειώνει ότι οι παραδόσεις όλων των 
εθνών μιλούν για τις Θείες Δυναστείες των Βασιλέων. Κι-
νέζοι, Ακκάδιοι, λαοί της Αμερικής, Ινδοί, Αιγύπτιοι -σ’ 
αυτούς τους δύο τελευταίους αναφέρεται περισσότερο 
απ’ όλους τους άλλους- Έλληνες, Πέρσες, συμφωνούν 
στις παραδόσεις τους. 

Συνεχίζοντας γράφει ότι οι ιερείς της Αιγύπτου είχαν 
δείξει στον Ηρόδοτο τους κολοσσούς αγαλμάτων των 
προϊστορικών αυτών Βασιλέων-Ιερέων, που είχαν βασι-
λεύσει πριν από τον Μήνη (ή Μένες), ο οποίος ως γνω-
στόν ένωσε τα βασίλεια της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου, 
ξεκινώντας τις ιστορικές Δυναστείες. Μάλιστα, οι εποχές 
κατά τις οποίες βασίλευσαν έχουν τέτοια διάρκεια που 
εξοβελίζει εντελώς τη συμβατική-γραμμική Ιστορία, όπως 
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την ξέρουμε. Είναι πολλά εκείνα τα οποία σημειώνει η 
μεγάλη αυτή συγγραφέας του παγκόσμιου εσωτερισμού, 
χρησιμοποιώντας τεκμήρια και αποδείξεις από πάμπολ-
λα αρχαία κείμενα, διαφορετικών λαών. 

Όμως θα σταματήσουμε σ’ αυτά που γράφει για τον 
Πλάτωνα: “Ο Πλάτωνας είναι ο πρώτος από τους κλασι-
κούς, ο οποίος αναφέρεται δια μακρών στις Θείες Δυνα-
στείες και τις τοποθετεί σε μία μεγάλη ήπειρο, την οποία 
ονομάζει Ατλαντίδα”.5 Πράγματι, ο Πλάτωνας στον Κριτία 
αναφέρει τους Κυβερνήτες της Ατλαντίδας και αποδίδει 
την καταγωγή τους στον Ποσειδώνα.6 Γράφει ότι ο Θεός 
απέκτησε με την Κλειτώ δέκα γιούς στους οποίους μοίρα-
σε τη μεγάλη, χαμένη ήπειρο. Έτσι ξεκίνησε μια βασιλική 
γενιά, η οποία έγινε μεγάλη και τιμημένη. Διατήρησαν τη 
βασιλεία για πολλές γενιές και το βασίλειό τους ήταν το 
πιο πλούσιο από οποιουδήποτε άλλου βασιλιά. Οργάνω-
σαν τις πόλεις τους, απένειμαν τη δικαιοσύνη και τιμού-
σαν τους θεούς. ΄Ηταν η Χρυσή Εποχή της Ατλαντίδας.

Όμως η αναφορά του Πλάτωνα στους μυθικούς αυ-
τούς βασιλιάδες δεν είναι η μοναδική. Άλλωστε, όπως 
σημειώσαμε ήδη, έχουν υπάρξει άλλες τρεις φυλές πριν 
από τη φυλή των Ατλάντων -με επτά υποφυλές η κάθε 
μία- και μετά από αυτούς ακολούθησε η πέμπτη φυλή. Η 
Ατλαντίδα, με το φοβερό κατακλυσμό που την καταβύθι-
σε είναι μόνο μία φάση. Όμως τι έγινε πριν απ’ αυτήν και 
τι ακολούθησε μετά; “Υπήρξαν αρκετές Θείες Δυναστείες, 
μια σειρά για κάθε Ριζική Φυλή, αρχίζοντας με την Τρίτη, 
και κάθε σειρά σύμφωνη και προσαρμοσμένη στην Ανθρω-
πότητά της. Οι τελευταίες επτά Δυναστείες που αναφέρο-
νται στα αιγυπτιακά και χαλδαϊκά αρχεία ανήκουν στην 
Πέμπτη Φυλή...”7 Αυτή η δήλωση της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 
θα μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε και την ποικιλία των 
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αναφορών του μεγάλου εσωτεριστή φιλόσοφου για τους 
Θείους Κυβερνήτες των ανθρώπων.

Θα ξεκινήσουμε με την εποχή του Κρόνου, τη λεγό-
μενη “Χρυσή Εποχή”. Σημειώνει ο Πλάτωνας στο τέταρ-
το βιβλίο των Νόμων -κάτι που το αναφέρει και η Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ για την τεκμηρίωση των γραπτών της σχε-
τικά με τους θείους καθοδηγητές- για τη διακυβέρνηση 
των αρχέγονων αυτών χρόνων: “Ο Κρόνος γνωρίζοντας, 
φαίνεται, όπως ήδη το εξεθέσαμε, ότι κανείς απολύτως 
άνθρωπος δεν μπορεί, από τη φύση του, να διοικήσει ως 
απόλυτος άρχων τα ανθρώπινα πράγματα, χωρίς να γεμί-
σει από αυθάδεια και αδικία, αυτά λοιπόν έχοντας στο νου 
του (ο Κρόνος) ετοποθέτησε τότε βασιλείς και άρχοντες 
στις πόλεις μας όχι ανθρώπους, αλλά όντα που ανήκαν 
σε θεϊκώτερο και συνεπώς ανώτερο γένος, τους δαίμονας, 
όπως δηλ. κάνομε εμείς τώρα με τα ποίμνια και με τα άλλα 
κοπάδια των εξημερωμένων ζώων, δεν βάζομε βόδια να 
κυβερνούν επάνω σε βόδια, ούτε κατσίκες σε άλλες κατσί-
κες, αλλά τα κυβερνούμε εμείς, δεδομένου ότι ανήκομε σε 
γένος ανώτερο εκείνων. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν και ο θεός, 
επειδή αγαπούσε τους ανθρώπους, έβαλε επικεφαλής το 
ανώτερό μας γένος, το γένος των δαιμόνων, οι οποίοι με 
πολλή ευκολία γι’ αυτούς, αλλά και για μας, αναλαβόντες 
τη φροντίδα μας, και χαρίζοντάς μας ειρήνη, ευνομία, αί-
σθημα εντροπής, και ακέραιη δικαιοσύνη, επροφύλαξαν 
το ανθρώπινο γένος από επαναστάσεις και εδραίωσαν την 
ευτυχία του”.8

Εδώ έχουμε την περίπτωση των Δαιμόνων9 που κυ-
βέρνησαν κατ’ επιταγή του Κρόνου τους ανθρώπους στη 
Χρυσή Εποχή. Βέβαια, στον Πλάτωνα η έννοια της λέξης 
“Δαίμονας” σημαίνει μια ενδιάμεση οντότητα-θεότητα 
μεταξύ των θέων και των ανθρώπων. Δεν αποδίδεται 
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αναγκαστικά σε κακόβουλα όντα, όπως οι χαρακτηρισμοί 
“πνεύμα του κακού”, “δαιμόνιο” κ.ά. Αυτή η αλλαγή στη 
σημασία συνέβη, όταν με την επικράτηση του Χριστιανι-
σμού, όλοι οι ειδωλολατρικοί θεοί θεωρήθηκαν επίσημα 
“κακοί”. Θα ήταν λοιπόν οι Θείες Δυναστείες φυλών πριν 
από την εποχή της Ατλαντίδας. 

Παρόμοια και στον Πολιτικό, στον περίφημο μύθο των 
Θείων Ποιμένων σημειώνεται από το μεγάλο φιλόσοφο: 
“...Ένας θεός τους εποίμαινε και ο ίδιος προσωπικώς τους 
εκυβέρνα, καθώς σήμερον οι άνθρωποι οι οποίοι είναι 
ζώον διαφορετικόν και περισσότερον θείον, κυβερνούν 
άλλα γένη ζώων, κατώτερα απ’ αυτούς”.10 Επίσης: “... Όλοι 
λοιπόν οι κατά τόπους θεοί, οι οποίοι συμμετείχον εις την 
εξουσίαν της υπερτάτης θεότητος, όταν πλέον αντελήφθη-
σαν τι συμβαίνει, άφησαν και αυτοί τα μέρη του κόσμου, 
των οποίων είχαν τη φροντίδα”.11 Ανώτερα όντα λοιπόν 
-θεοί- είχαν τη φροντίδα των πρωταρχικών ανθρώπων. 
΄Ηταν οι Βασιλείς-Ποιμένες, το πρότυπο των αρχαίων για 
μας, αλλά πολύ μεταγενέστερων απ’ αυτούς Βασιλιάδων-
Βοσκών, που αναφέρει ο Όμηρος.

Στον Τίμαιο η ανάθεση της διακυβέρνησης του ανθρώ-
που στους θεούς γίνεται ταυτόχρονα με τη δημιουργία 
του. Ο Δημιουργός, κατά τον Πλάτωνα, ανέθεσε στους 
δημιουργούς θεούς το πλάσιμο και την τελειοποίηση των 
ανθρώπων. Κατόπιν “τους ανέθεσε να κυβερνούν όσον 
ηδύναντο καλύτερον και ωραιότερον αυτό το θνητόν ζώον, 
εκτός αν αυτό το ίδιο γίνεται αίτιον δυστυχίας του εαυτού 
του”.12 

Οι φράσεις αυτές μοιάζουν πολύ με τη Δημιουργία του 
ανθρώπου, όπως αναφέρεται στις Στάντζα των Ντζυάν: 
“Τα επτά πλήθη, οι “Κύριοι οι γεννημένοι από τη θέληση 
(ή Νου)” παρακινούμενοι από το Πνεύμα της ζωοποίησης 
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(Φοχάτ) πρόβαλαν από τον εαυτό τους ανθρώπους, ο καθέ-
νας στη δική του ζώνη”.

Εδώ συναντάμε το ξεκίνημα της ανθρωπότητας. Οι 
ίδιοι οι δημιουργοί θεοί εποπτεύουν και κυβερνούν τους 
ανθρώπους. Έτσι έχουμε την αρχή της σειράς της διακυ-
βέρνησης του ανθρώπου: Αρχικά οι θεοί και οι δαίμο-
νες, έπειτα οι ημίθεοι-ήρωες και κατόπιν οι άνθρωποι-
βασιλείς. Οι θεοί στην αρχική φυλή. Οι Δαίμονες στη 
μεταγενέστερη.  Κατόπιν οι ημίθεοι στην Τρίτη Φυλή και 
στην Τέταρτη. Τέλος, οι ηλιακοί ήρωες -όπως ο Θησέας- 
στην αρχική φάση της Πέμπτης Φυλής και κατόπιν οι άν-
θρωποι στην εξέλιξη της πορείας της, που φτάνει μέχρι 
τις ημέρες μας.13

Έχουμε ήδη αναφέρει αυτά που γράφει ο Πλάτωνας 
για τη διακυβέρνηση των ανθρώπων από ανώτερα όντα 
στα πρώτα τους βήματα, για τη Χρυσή Εποχή του Κρό-
νου, καθώς και για τη θεία “Ποσειδώνια” Δυναστεία της 
Ατλαντίδας. Μας μένει τώρα να εξετάσουμε κάποια συ-
γκεκριμένα ονόματα -που μας είναι πολύ οικεία από τη 
μυθολογία-για τα οποία σημειώνει ότι έμειναν γνωστά 
επειδή μεταδίδονταν με ευχαρίστηση από τους προγενέ-
στερους στους απογόνους τους. Και είναι “τα ονόματα του 
Κέκροπος, του Ερεχθέως, του Εριχθονίου, του Ερυσίχθο-
νος, και με τα περισσότερα από τα άλλα, όσα λέγονται δια 
τους προ του Θησέως υπάρξαντας, ωνόμαζον οι ιερείς14, 
καθώς είπεν ο Σόλων...”.15 

Αυτοί λοιπόν ήταν οι “Παλαιοί”, τα ονόματα των οποί-
ων διασώθηκαν παρόλες τις διάφορες καταστροφές και 
αλλαγές που συνέβησαν πάνω στη γη, και διατηρήθηκαν 
ακόμη και μετά το πέρασμα της μεγάλης διάρκειας του 
πανδαμάτορα χρόνου. Όσες γενιές τους ακολούθησαν 
“τα ονόματα λοιπόν τα μετέδιδον ευχαρίστως εις τους απο-
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γόνους τους, αλλά τας αρετάς και τους νόμους των προπα-
τόρων τους δεν εγνώριζον, εκτός από μερικάς συγκεχυμέ-
νας εξ ακοής παραδόσεις περί αυτών”.16

Ας δούμε τώρα τι αναφέρει η Μυθολογία γι’ αυτά τα 
πρόσωπα που αποτελούν ένα είδος αρχέγονης “Αττικής 
Δυναστείας”, την οποία παρουσιάζει για την πόλη της κα-
ταγωγής του ο Φιλόσοφος. Προσθέτει βέβαια το όνομα 
του Ηλιακού Ήρωα και Βασιλιά Θησέα17, για τον οποίο, 
όπως ξέρουμε, υπήρχε μια μεγάλη παράδοση κατορθωμά-
των στην κλασική εποχή. Ο ήρωας θεωρούταν προστάτης 
της πόλης και με τη σειρά του -από εσωτερική άποψη- εί-
ναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα βασιλιά κέντρου-άξονα.

Κέκροπας, Ερεχθέας, Εριχθόνιος, Ερυσίχθων: μυθικά 
ονόματα μέσα στη σειρά των πρωταρχικών βασιλιάδων 
της Αθήνας. Οι δύο πρώτοι “διφυείς” με όφεις στη θέση 
των ποδιών.18 Ο Εριχθόνιος προστατεύεται από δύο φίδια 
που έστειλε η Αθηνά. Ο Ερυσίχθων δεν βασίλευσε, γιατί 
σκοτώθηκε σε μάχη. Σύμφωνα με κάποια εκδοχή, θεω-
ρούνται διαδοχικές γεννήσεις του ίδιου προσώπου.19 

Όμως τι σημαίνουν αυτά τα φίδια, είτε σαν μέρος του 
σώματός τους είτε σαν προστάτες; Η σχέση του φιδιού με 
τις προστατευτικές, αλεξίκακες θεότητες -π.χ. Ασκληπι-
ός- όσο και με την Αθηνά, θα μας διαφωτίσουν. Παράλλη-
λα όμως θα καταφύγουμε στην εσωτερική φιλοσοφία και 
στην Ινδική παράδοση.

Στη Μυστική Δοξασία20 αναφέρονται οι χαρακτηριστι-
κοί στίχοι από τις Στάντζα των Ντζιάν που περιγράφουν 
ό,τι επακολούθησε μετά τον κατακλυσμό της Ατλαντίδας: 
“ελάχιστοι άνθρωποι απέμειναν... Η Πέμπτη Φυλή δημιουρ-
γήθηκε από τους Αγίους που είχαν επιζήσει. Κυβερνήθηκε 
από τους πρώτους θείους βασιλείς της. Οι “Όφεις” που ξα-
νακατέβηκαν και έκαναν ειρήνη με την Πέμπτη (Φυλή) που 
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τη δίδαξαν και την καθοδήγησαν...” Με αυτά ξεκινά η Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ το κεφάλαιό της “ Η Πέμπτη Φυλή και οι 
θείοι καθοδηγητές της” που συνεχίζεται με το “Όφεις και 
δράκοντες κάτω από διαφορετικούς συμβολισμούς”.21

Ενώ η Ατλαντίδα καταστράφηκε, θείοι καθοδηγητές 
οδηγούσαν την ανθρωπότητα στη συνέχιση της πορεί-
ας της. Αυτά τα πρώτα βήματα, μυθοποιήθηκαν και οι 
πρωταγωνιστές θεοποιήθηκαν. ΄Ηταν αυτοί που εβασί-
λευσαν, οδήγησαν και έθεσαν νόμους, πρόσφεραν δώρα 
και εφευρέσεις στους ανθρώπους, καθιέρωσαν θεσμούς, 
ίδρυσαν πόλεις και γενικά έδωσαν τεράστια ώθηση στην 
ανάπτυξη της νέας Φυλής και του νέου Πολιτισμού, που 
αναπτυσσόταν πάνω  στις καινούριες περιοχές της γης, 
η οποία είχε πλέον μία νέα διαμόρφωση. Έτσι δεν είναι 
παράξενο που στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο βασι-
λεύουν αυτοί οι βασιλιάδες, έχουμε και αναφορές για κα-
τακλυσμό ή κατακλυσμούς. Άλλωστε “η Πέμπτη Φυλή (τα 
αμύητα άτομα) ακούγοντας για πολλούς κατακλυσμούς 
τους μπέρδεψε και τώρα δεν γνωρίζει παρά μόνο έναν. Αυ-
τός ο ένας άλλαξε την όψη του πλανήτη με την εναλλαγή 
και τη μετατόπιση της ξηράς και της θάλασσας”.22 

Στην Ινδία υπήρχε η παράδοση των “Νάγκας”, των βα-
σιλιάδων-φιδιών. Βέβαια, δεν ήταν φίδια, αλλά άνθρω-
ποι πραγματικοί και παριστάνονταν με ανθρώπινα κεφά-
λια και σώματα φιδιών.23 Είναι σύμβολα σοφίας, γιατί το 
φίδι -όπως ο Δράκοντας στην Κίνα- σε όλους τους Πολι-
τισμούς ήταν σύμβολο σοφίας. Αλλά και στην Καινή Δι-
αθήκη συναντούμε τη φράση: “Γίγνεσθαι ουν φρόνιμοι ως 
οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί”.

Οι μυθικοί λοιπόν αυτοί βασιλιάδες-γενάρχες, που ση-
μειώνει ο Πλάτων -παρεπιπτόντως φαινομενικά- τα ονό-
ματά τους στον Κριτία, είναι σοφοί και μυημένοι. Γιατί, 
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το γεγονός ότι “οι όφεις ήταν πάντα σύμβολο της σοφίας 
και της σύνεσης δείχνεται επίσης από το Κηρύκειο*24 του 
Ερμή, που ήταν αντίστοιχος με τον Θωθ, το θεό της Σοφί-
ας (στην Αίγυπτο)... Το φίδι ήταν πάντα το σύμβολο του 
μυημένου και των δυνάμεων της αθανασίας και της θείας 
γνώσης του...”25 

΄Ηταν βασιλιάδες που βάσιζαν την αρχή τους όχι στην 
ισχύ των χεριών ή του σώματος, αλλά στη σύνεση και 
στην ψυχική τους δύναμη. ΄Ηταν ακόμη βασιλιάδες που 
ξεκινούσαν τον πολιτισμό, με πολλούς θεσμούς τους οποί-
ους καθιερώνουν επεμβαίνοντας στο γεωγραφικό χώρο, 
ορίζοντας πόλεις-κράτη26 (συνοικισμοί του Κέκροπα 
αλλά και του Θησέα) καθιερώνοντας το ιερό ημερολόγιο 
με γιορτές και λατρείες (λατρεία της Αθηνάς ως κύρια, 
αντικαθιστώντας την προηγούμενη του Ποσειδώνα) και 
γενικά διοικώντας με σοφία και σύνεση.27 Ιδιαίτερα για 
το Θησέα, η βιογραφία του -την οποία κάλλιστα μπο-
ρούμε να χαρακτηρίσουμε μυητική- από τον Πλούταρχο, 
παρέχει πάμπολλα χαρακτηριστικά στοιχεία για το ότι 
ήταν βασιλέας ΑΝΑΞ για να ΞΑΝΑ αρχίσει ένας νέος 
κύκλος.28

Μετάβαση λοιπόν στην επόμενη φυλή, εν μέσω κατα-
κλυσμών, καταστροφών και συγκρούσεων, αλλά και σοφή 
διοίκηση στην αρχή της νέας πορείας της ανθρωπότητας, 
όλα αριστοτεχνικά παρουσιασμένα, με τη μορφή της διή-
γησης και του μύθου, από το μεγάλο φιλόσοφο.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αναφορά στον Ηρόδοτο και στη “Μυστική Δοξασία”, 3ος 
Τόμος

2. Βλ. “Μπαγκαβάτ Γκίτα”, σελ. 103,2 και 239,29, εκδόσεις 
Καρδαμίτσα       

3. Βλ. F. Schwarz, “Νέα Ανθρωπολογία”, σελ. 145 κ.εξ,,. 
εκδόσεις Νέα Ακρόπολη. Επίσης Ομήρου “Οδύσσεια” Θ 230-
234. Επίσης, βλ. περιοδικό “Νέα άκρόπολη”, τεύχος 86 σελ. 38

4. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, 3ος τόμος, σελ. 
422, εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος

5. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, 3ος τόμος, σελ. 
428, εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος

6. Βλ. Πλάτωνος “Κριτίας”, 113 A.C.D.Ε κ.εξ.
7. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, 3ος τόμος, σελ. 

494-495, εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος
8. Για τη σημασία της λέξης “Δαίμων” βλ. στη δίγλωσση 

έκδοση του Ινστιτούτου Θερβάντες Publicadion biligue Vol. ΙΙ-ΙΙΙ 
1987-1988, στο άρθρο: Μαγικοί Πάπυροι σελ. 187-197, σημείωση 
2. Επίσης, βλ. περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 51, σελ. 31 
και επίσης βλ. Πλωτίνου “ Εννεάδες”  3Υ.6

9. Βλ. Πλάτωνος, “Νόμοι”,  βιβλίο 4ο 714C.D.E., εκδόσεις 
Πάπυρος

10. Βλ. Πλάτωνος, “Πολιτεία” 271Ε, εκδόσεις Πάπυρος
11. Βλ. Πλάτωνος, “Πολιτικός” 272Ε, εκδόσεις Πάπυρος
12. Βλ. Πλάτωνος, “Τίμαιος” 42Ε, εκδόσεις Πάπυρος
13. Π.χ. οι Κινέζοι αυτοκράτορες “υποβιβασμένοι διάδοχοι” 

των “όφεων” ή Μυημένων. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ “Μυστική 
Δοξασία”, 3ος τόμος, σελ. 421, εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος

14. Πρόκειται για τους ιερείς της Αιγύπτου, που κρατούσαν 
αρχεία ονομάτων για ανυπολόγιστες χρονικές περιόδους και 
άφησαν έκπληκτο το Σόλωνα με τα λεγόμενά τους, τα οποία 
σημειώνει ο Πλάτωνας στον Τίμαιο και στον Κριτία.

15. Βλ. Πλάτωνος, “Κριτίας” 110Α.Β
16. Βλ. Πλάτωνος, “Κριτίας” 109Ε και110Α
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17. Για τον Ηλιακό Ήρωα Θησέα και τις περιπέτειές του σε 
σχέση με τα 12 ζώδια βλ. Γ.Α. Πλάνα, “Ο Ζωδιακός Κύκλος στην 
Παγκόσμια Μυθολογία”, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 1985.

18. Στους “Νόμους” στο 6ο βιβλίο ο Πλάτωνας αναφέρεται και 
στον Τριπτόλεμο, μυθικό βασιλιά της Ελευσίνας, που μαζί με τη 
Δήμητρα και την Κόρη, πρόσφερε δώρα στο ανθρώπινο γένος. 
Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι το άρμα του Τριπτόλεμου το 
σέρνουν φτερωτά φίδια.

19. Βλ. “Ελληνική Μυθολογία”, τόμος 3, σελ. 15, κ.εξ. της 
Εκδοτικής Αθηνών

20. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία” 3ος τόμος, σελ. 
406, εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος

21. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία” 3ος τόμος, σελ. 
406-437, εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος

22. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία” 3ος τόμος, σελ. 
168, εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος

23. Βλ. “Μπαγκαβάτ Γκίτα”, κεφ. 10ο σημ. 63, εκδόσεις 
Καρδαμίτσα. Πάμπολλες είναι οι αναφορές στις διάφορες 
μυθολογίες στους ανθρώπους-φίδια. Στην Ελληνική μυθολογία 
π.χ. ο μυθικός ιδρυτής και βασιλιάς της Θήβας, ο Κάδμος 
και η γυναίκα του η Αρμονία, στο τέλος της ζωής τους 
μεταμορφώνονται σε φίδια και φεύγουν στην Ανατολή (βλ. 
Ελληνική Μυθολογία της Εκδοτικής Αθηνών τόμος 3 σελ. 18, 
19 και 69 κ.εξ.). Σ’ αυτό το γεγονός αναφέρονται οι στίχοι του 
Ευριπίδη: “ ...Θ’ αλλάξεις, Δράκοντας θα γενείς και η γυναίκα 
σου Αρμονία, κόρη του Άρη, που παντρεύτηκες θνητός κι αν 
ήσουν, θα εξαγριωθεί, όφι μορφή θα πάρει. (Βάκχες 1330-1332), 
εκδ. Κάκτος.

24. Τα δύο φίδια περιπλέκονται και πάνω στην “ποιμαντορική 
ράβδο”  στο Χριστιανισμό, δείχνοντας τη Σοφία του Επισκόπου, 
ο οποίος  την κρατά.

25. Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, “Μυστική Δοξασία”, 3ος τόμος, 
σελ. 421 εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος

26. Εκτός από τους βασιλείς της Αττικής που αναφέρει στον 
Κριτία ο Πλάτωνας, στην ίδια διήγηση των ιερέων της Αιγύπτου 
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στον Τίμαιο αναφέρει και τον Φορωνέα, μυθικό βασιλιά τους 
Άργους, που θεωρείτο σαν ο πρώτος που έκτισε την πόλη του 
Άργους. Βλ. Πλάτωνος Τίμαιος, σελ. 22 22Α.

27. Όλες οι αναφορές γι’ αυτούς συμφωνούν με τα 
χαρακτηριστικά που δίνει ο καθηγητής κ. Fernand Schwarz στο 
βιβλίο του “Νέα Ανθρωπολογία”, όπως αναφέραμε παραπάνω 
(σημ. 3).

28. Για τη σημασία της λέξης “Άναξ” βλ. Πλουτάρχου 
“Νουμάς” 13 και Πλουτάρχου “Θησεύς” 33.

fplato_2010.indd   154 6/12/2010   3:31:40 μμ



155

11

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

“... Ου μόνον φυτοίς εγγείοις, αλλά και εν 
επιγείοις ζώοις φορά και αφορία ψυχής τε και 
σωμάτων γίγνονται, όταν περιτροπαί εκάστης 
κύκλων περιφοράς συνάπτωσι, βραχυβίοις 
μεν βραχυπόρους, εναντίοις δε εναντίας... 
έστι δε θείω μεν γεννητώ περίοδος ην αριθμός 
περιλαμβάνει τέλειος, ανθρωπείω δε... σύμπας 
δε ούτος ο αριθμός γεωμετρικός, τοιούτου 
κύριος, αμεινόνων τε και χειρόνων γεννέσεων...” 
1 Δηλ.: “... Υπάρχει όχι μόνο για τα φυτά, που 
γεννιούνται στους κόλπους της γης, αλλ’ ακόμη 
και για τα ζώα, που ζουν στην επιφάνειά της, 
περίοδος ευφορίας και αφορίας ψυχής και 
σωμάτων. Και τούτο συμβαίνει όταν κάθε είδος 
τελειώνει και ξαναρχίζει τον κύκλο της εξέλιξής 
του, που άλλοτε είναι βραχύτερος και άλλοτε 
μικρότερος, ανάλογα με τη διάρκεια ζωής 
του κάθε είδους... και για μεν τα θεία γένη η 
περίοδος αυτή περιλαμβάνεται μέσα σε αριθμό 
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τέλειο, για το ανθρώπινο γένος όμως υπάρχει 
ένας αριθμός... ολόκληρος αυτός ο γεωμετρικός 
αριθμός κανονίζει την περίοδο των χειρότερων 
και των καλύτερων γεννήσεων...”                                                

 Πλάτωνος Πολιτεία 

Αυτό το απόσπασμα και μόνο θα αρκούσε για να ανα-
πτύξουμε την εσωτερική αντίληψη για το Μυστήριο των 
Κύκλων.2 Ο νόμος αυτός αποτελεί έναν από τους θεμε-
λιώδεις νόμους της φύσης και εντάσσεται μέσα στο νόμο 
της Περιοδικότητας.3 Όμως, ο Πλάτωνας, εκτός από αυτό 
το σημείο της Πολιτείας σε πολλούς άλλους διαλόγους 
αναφέρεται στους Κύκλους. Μάλιστα, στον Πολιτικό 
μπορούμε να πούμε ότι εκθέτει την απόκρυφη διδασκα-
λία με τέτοιο τρόπο, που μόνο ένας ποιητής του λόγου θα 
μπορούσε να το κάνει. Παρακάτω θα τα παρουσιάσουμε 
όλα αυτά. Όμως ας δούμε πρώτα κάποια βασικά σημεία 
σχετικά με τη διδασκαλία για το Νόμο των Κύκλων και 
έπειτα, όπως με όλα τα θέματά μας, θα δούμε πώς αυτή 
διαποτίζει τις γραμμές των διαλόγων του Πλάτωνα.

“Το Παν ρέει μέσα και έξω. Κάθε πράγμα έχει τη διάρ-
κειά του. Κάθε τι εξελίσσεται και κατόπιν εκφυλίζεται. 
Η ταλάντωση του εκκρεμούς εκδηλώνεται σε όλα. Ο 
χρόνος της αιώρησής του προς τα δεξιά είναι ίσος με 
το χρόνο της αιώρησής του προς τ’ αριστερά. Ο ρυθμός 
είναι σταθερός».

Η εσωτερική διδασκαλία για τους κύκλους συνοψί-
ζεται θαυμάσια στο περίφημο Κυμβάλειον, ένα μνημείο 
της Ερμητικής Φιλοσοφικής παράδοσης. Η πέμπτη από 
τις επτά αρχές, οι οποίες διέπουν το Σύμπαν σε όλα τα 
επίπεδα της εκδήλωσης του, είναι αυτή του Ρυθμού. Μέσα 
στο πλαίσιο αυτού του νόμου -ο οποίος συνδυάζεται βέ-
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βαια με όλους τους υπόλοιπους- μπορούμε να βρούμε όλα 
αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την παγκόσμια αρμονία: 
Περιοδικότητα, επαναλαμβανόμενοι κύκλοι, εναλλαγές 
εποχών -μικρών και μεγάλων- διαδοχές, μεταβολές, ξεκι-
νήματα και παύσεις, αμπώτιδα και πλημμυρίδα και τόσα 
άλλα. Όλα εναλλάσσονται με απίστευτο τρόπο, αλλά 
και με μία μαθηματική συνέπεια και αυστηρούς κανόνες. 
Επαναλαμβάνονται χωρίς παρόλα αυτά ποτέ να είναι τα 
ίδια.4 

Η παρατήρηση της φύσης οδήγησε τον άνθρωπο στη 
διατύπωση αυτού του νόμου, όπως και σε τόσα άλλα. Η 
Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, στη “Μυστική Δοξασία”, αφιερώνει 
ολόκληρο κεφάλαιο στο θέμα των Κύκλων. Και όπως 
συνήθως, πολλές φορές τονίζει ότι ο Πλάτωνας ανήκει 
στους μυημένους φιλοσόφους που παρουσιάζουν αυτή τη 
διδασκαλία.5 Στις “Ουπανισάδ” -όπως και σε πολλά άλλα 
ινδικά κείμενα όπου διασώζονται πολλά στοιχεία της 
εσωτερικής φιλοσοφίας- συναντούμε π.χ. το σκοτεινό δε-
καπενθήμερο και το φωτεινό δεκαπενθήμερο6 που εναλ-
λάσσονται. Αλλά και ολόκληρη η επιστήμη της Γιόγκα 
βασίζεται στη γνώση και στην εναρμόνιση των ρυθμών 
του ανθρώπου και της φύσης. Θα μπορούσαμε να επιμεί-
νουμε πολύ για την ποικίλη παρουσίαση του θέματος αυ-
τού σε διάφορες πηγές, όπως π.χ. σ’ αυτά που αναφέρει ο 
Πλούταρχος για το Ζωροαστρισμό.7.

 Στο απόσπασμα της Πολιτείας, που σημειώσαμε πα-
ραπάνω, ο μεγάλος φιλόσοφος χρησιμοποιεί τις λέξεις: 
περιφορά, κύκλοι, περιτροπές. Είναι παρόμοιες έννοιες 
που περιέχουν το νόημα της περιόδου περιστροφής του 
κύκλου και της εναλλαγής ταυτόχρονα.8 Έτσι έχουμε 
κύκλους ανάπτυξης και κατάπτωσης, άγονες και στείρες 
περιόδους, ανόδους και καθόδους. Προκειμένου περί του 
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θέματος των γεννήσεων που πραγματεύεται στο κεφά-
λαιο αυτό της Πολιτείας, τονίζει ότι υπάρχουν ευνοϊκές 
και ακατάλληλες χρονικές στιγμές για τη σύλληψη των 
παιδιών. Αν οι κάτοικοι της Πολιτείας χάσουν την εσω-
τερική γνώση των ευνοϊκών χρονικών κύκλων, αλλά και 
τη γνώση του περίφημου γεωμετρικού αριθμού9 τότε θα 
ενσαρκωθούν ψυχές ακατάλληλες και θα αρχίσει ο εκφυ-
λισμός της Πολιτείας.

Τα πάντα στο Σύμπαν βρίσκονται σε κίνηση. Μάλιστα, 
στο Θεαίτητο αναπτύσσει τη θεωρία της Παγκόσμιας Κί-
νησης.10 Αυτή όμως η Κίνηση του γίγνεσθαι των όντων 
πραγματοποιείται σε κύκλους, όπως είδαμε παραπάνω. 
Άνθρωπος, πόλεις, πολιτισμοί και η ίδια η Ιστορία δεν ξε-
φεύγουν από τις περιτροπές. Ο Μιρσέα Ελιάντ11 μάλιστα, 
αναφέρει ότι η γνώση για τ’ αστρονομικά αίτια των πε-
ριτροπών είναι βαβυλωνιακής προέλευσης, κάτι που μας 
κάνει να καταλάβουμε ότι ο Πλάτωνας δεν ήταν αμέτο-
χος της βαβυλωνιακής σοφίας. Ένα παράδειγμα χρήσης 
αστρονομικών γνώσεων είναι η ερμηνεία του μύθου του 
Φαέθωνα στον Τίμαιο.12 

Όσον αφορά τους κύκλους της εξέλιξης και σε ατο-
μικό και σε ομαδικό επίπεδο η εσωτερική διδασκαλία 
τονίζει ότι πρέπει οι κύκλοι αυτοί να έχουν ένα υπερβατι-
κό σημείο αναφοράς, για να υπάρχει πάντα μία ανοδική 
πορεία, αφού κάθε επόμενος κύκλος θα ξετυλίγεται λίγο 
πιο πάνω από τον προηγούμενο και έτσι θα έχουμε μία 
ανοδική σπείρα. Όμως για να γίνεται αυτό πρέπει να συν-
δυάζεται η γνώση με την κίνηση. 

Ο Νόμος των Κύκλων είναι παγκόσμιος. Αν λείπει η 
γνώση και το υπερβατικό στοιχείο, τότε οι κύκλοι καταλή-
γουν πάντα στο ίδιο σημείο, οπότε μιλάμε για “φαύλους 
κύκλους”, που τόσο φοβούνταν οι αρχαίοι.13 Και αν δεν 
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υπάρχει γνώση και υπερβατικότητα, αλλά άγνοια και κα-
κία, τότε η σπείρα μπορεί να αντιστραφεί και να περάσει ο 
άνθρωπος ή ο πολιτισμός ολόκληρος στην αντίθετη φορά, 
στην κατάπτωση, στον εκφυλισμό και στο χάος. Στον Ευ-
θύδημο ο φιλόσοφος γράφει χαρακτηριστικά: “αλλά σχε-
δόν συμβαίνει να γυρίζωμεν διαρκώς εις τον ίδιον κύκλον, 
που, όπως έλεγα προτύτερα, απέχομεν εξ ίσου ή μάλλον 
απέχομεν ακόμη περισσότερο από το να γνωρίζωμεν την 
επιστήμην εκείνην, η οποία θα μας κάμει ευτυχείς...”

Ας έρθουμε όμως στον Πολιτικό, το διάλογο όπου 
έχουμε μία μυθική προσέγγιση του θέματος των κύκλων. 
Αν οι περιτροπές της Πολιτείας και ο γεωμετρικός αριθ-
μός απασχόλησαν και απασχολούν πολλούς μελετητές, 
ο μύθος του “Τιμονιέρη και των Θείων Ποιμένων” περι-
κλείει ακόμη μεγαλύτερα αινίγματα. Εδώ θίγεται το θέμα 
της αντιστροφής των πόλων της γης,14 με τρόπο θαυμάσιο, 
ποιητικό, αλλά και αινιγματικό ταυτόχρονα. Ο Ξένος λοι-
πόν, στον Πολιτικό λέει: “... περί της μεταβολής δύσεως τε 
και ανατολής ηλίου και των άλλων άστρων, ως άρα όθεν 
μεν ανατέλλει νυν εις τούτο τότε τον τόπον εδύετο, ανέτελλε 
δ’ εκ του εναντίου...”, δηλ. “... μεταβλήθηκε η δύση και η 
ανατολή του ήλιου και των άλλων άστρων, διότι ίσως από 
όπου τώρα ανατέλλουν, σ’ αυτόν τον τόπον έδυαν τότε και 
ανέτελλαν από τον αντίθετο τόπον...”15

Σημειώνει ο φιλόσοφος, ότι ένα χρονικό διάστημα ο 
κόσμος ωθείται από το Δημιουργό προς μία κατεύθυνση, 
αλλά όταν αφήνεται μόνος του πορεύεται προς την αντί-
θετη κατεύθυνση και: 

“Το την του παντός φοράν τοτέ μεν εφ’ ά νυν κυκλεί-
ται φέρεσθαι, τοτέ δ’ επί τ’ αναντία... ταύτην τη μεταβολήν 
ηγείσθαι δει των περί τον ουρανόν γιγνομένων τροπών πα-
σών είναι μεγίστην και τελειωτάτην τροπήν”. Δηλαδή: “Ότι 
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η κίνησις του Σύμπαντος άλλοτε φέρεται προς τη διεύθυν-
σιν της σημερινής κινήσεως και άλλοτε προς την αντίθε-
τον... αυτή τη μεταβολή της διευθύνσεως πρέπει να τη θεω-
ρήσουμε ως τη μεγαλύτερη και τελειότερη τροπή από όλες 
τις τροπές, στις οποίες υπόκειται ο ουρανός (το Σύμπαν)”.16 
Εδώ έχουμε την αναφορά για τη μεταπτωτική κίνηση της 
γης και το περίφημο Πλατωνικό Έτος.17 Δεν είναι μόνο 
οι αλλαγές στις ισημερίες και στα ηλιοστάσια που προ-
καλούν τις εναλλαγές των εποχών -που βάσει του Νόμου 
των Κύκλων επαναλαμβάνονται συνεχώς- αλλά και η ση-
μαντικότερη απ’ όλες τις τροπές, όπως τονίζει ο φιλόσο-
φος, που είναι αυτή που κάνει τα πράγματα να γίνονται 
αντίθετα απ’ ότι γίνονταν πριν. Έτσι σημειώνει πως το ότι 
“όλα εγεννώντο αυτομάτως προς ωφέλειαν των ανθρώπων, 
δεν έχει καμμίαν σχέσιν με τη σημερινήν πορείαν του ηλι-
ακού κύκλου, αλλ’ ανήκει και αυτό εις τον προηγούμενον 
κύκλον”. Ακόμη είναι αξιοσημείωτο πως “κάθε ψυχή εξώ-
φλησε τον λογαριασμόν της των αναγεννήσεων και έπεσεν 
ως σπόρος εις τη γην τόσας φοράς, όσας εις την κάθε μίαν 
είχε καθωρισθεί, τότε πλέον ο πηδαλιούχος του σύμπαντος 
αφήσας δια να είπω έτσι την κυβέρνησιν του πηδαλίου, 
επέστρεψε εις το παρατηρητήριόν του (συγκεντρωμένος 
στον εαυτό του όπως αναφέρει στον Τίμαιο 42e) εις δε 
τον κόσμον τότε η μοίρα του και η έμφυτος κλίσις του έδι-
δε πάλιν παλινδρομικήν διεύθυνσιν. Όλοι λοιπόν οι κατά 
τόπους θεοί... άφησαν και αυτοί τα μέρη του κόσμου των 
οποίων είχαν τη φροντίδα, ο δε κόσμος κατ’ αυτήν τη μετα-
βολήν και αναστροφήν, κάμνων μίαν αναπήδησιν, η οποία 
αναστρέφει από την αρχήν και το τέλος του την διεύθυνσιν 
της κινήσεώς του, εδημιούργησεν εις τα ίδια τα σπλάχνα 
του βίαιον σεισμόν, ο οποίος συνετέλεσε να καταστραφούν 
ζώα παντός είδους”. 
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Καταστροφές λοιπόν μέσα στον πλανήτη, αλλά και 
στο Σύμπαν όλο, μετενσαρκώσεις, περίοδοι παγετώνων, 
αλλαγές των ηπείρων και αντιστροφές των πόλων, όλα 
υπακούουν στο Νόμο του Ρυθμού της Παγκόσμιας Κίνη-
σης, που εκτελεί η γη και το Σύμπαν όλο. Σαν ένα πλοίο, 
σαν κιβωτός μέσα στα κοσμικά νερά προχωρεί η κοσμική 
μας κατοικία, η γη. Τα γένη των ανθρώπων,18 οι φυλές και 
οι πολιτισμοί εναλλάσσονται. Οι Βασιλείες των κοσμικών 
θεών19 διαδέχονται και συμπληρώνουν η μία την άλλη, μέ-
χρι να ολοκληρωθεί ένας κύκλος, που είναι μέρος άλλων, 
μεγαλύτερων κοσμικών κύκλων.20 Ο άνθρωπος αναπτύσ-
σει αρετές σε κάθε χρονικό κύκλο. Παρουσιάζει όμως 
και ελαττώματα. Η γη προχωρεί ομαλά στο δρόμο της, 
αλλά υπάρχουν και περίοδοι καταστροφών: Από φωτιά 
και νερό οι μεγαλύτερες από αυτές, από χιλιάδες δε άλλα 
αίτια οι μικρότερες. Μάλιστα, ο Πλάτωνας παρουσιάζει 
την καταστροφή της Ατλαντίδας από κατακλυσμό, όπως 
ήδη σημειώσαμε. Πολιτισμοί αλληλοδιαδέχονται μυριά-
δες μεταξύ τους.21

Η εξέλιξη δεν είναι γραμμική. Δεν προχωρεί σε ευ-
θεία γραμμή με τα ίδια πράγματα να αυξάνονται συνε-
χώς, όπως νομίζουμε σήμερα. Διαβάζουμε στο Φαίδωνα: 
“Πρόσεξε λοιπόν, Κέβη, να ιδείς ότι ουδέ άνευ λόγου έχομεν 
ομολογήσει ταύτα. Διότι, αν δεν εγίνοντο τα εναντία εκ των 
εναντίων εις αυτά και δεν επανήρχοντο εις αυτά αδιακό-
πως, διαγράφοντα ούτως ειπείν κύκλον, αλλ’ αν ευθεία τις 
ήτο η γένεσις εκ του ετέρου μόνον εις το απέναντι εντελώς 
και δεν έκαμνε στροφήν, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα εις το τέ-
λος θα ελάμβανον το αυτόν εξωτερικόν σχήμα και το αυτό 
πάθος ήθελον πάθει και θα έπαυον να γίνονται”.22 

Ο φιλόσοφος μας λοιπόν σημειώνει ότι τα πάντα κι-
νούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε διαγράφουν κύκλους 
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(ωσπερεί κύκλον περιτόντα) και μάλιστα κύκλους αντι-
θέτων και έτσι υπάρχει μία αιώνια ποικιλία, αρμονία και 
ένα διηνεκές γίγνεσθαι: Πόλεμος-Ειρήνη, Ημέρα-Νύκτα, 
Ζωή-Θάνατος, Ύπνος-Εγρήγορση. Διαφορετικά θα 
υπήρχε στασιμότητα, αδράνεια, ανυπαρξία. Η εναλλα-
γή δημιουργεί ένα είδος μουσικής συμφωνίας. Όλα βρί-
σκονται μέσα στο χρόνο, είναι “ωραία”, συμβαίνουν στην 
ώρα τους.23 Μάλιστα ο άνθρωπος, σαν κάτοικος της γης, 
υπόκειται στις εναλλαγές των κύκλων της, κάνοντας και 
προσαρμόζοντας ταυτόχρονα τις δικές του περιφορές με 
αυτές του πλανήτη. Όμως υπάρχουν, εκτός από το γήι-
νο χρόνο και τις γήινες εποχές, καθώς και εκτός από τον 
ηλιακό χρόνο και τις ηλιακές εποχές και άλλοι κοσμικοί 
ρυθμοί και “χρόνοι”. Ο μεγάλος φιλόσοφος με χαρακτη-
ριστικό τρόπο αναπτύσσει την έννοια του χρόνου στον 
Τίμαιο, αναφερόμενος στη νύκτα και την ημέρα, στους 
κύκλους της σελήνης και του ήλιου, αλλά: “Τας περιφο-
ράς των άλλων άστρων, επειδή δεν έχουν απασχοληθεί με 
αυτάς οι άνθρωποι, εκτός ολίγων24 ούτε τις κατονομάζουν 
ούτε τις συγκρίνουν μεταξύ των με βάσιν τους αριθμούς, 
ώστε δεν γνωρίζουν σχεδόν ότι και των άστρων αυτών αι 
περιφοραί είναι χρόνος, μονολότι αυταί είναι απειράριθμοι 
κατά το πλήθος και κατά τρόπον θαυμαστόν τακτοποιημέ-
ναι”. Γίνονται δε οι κύκλοι και οι μεταβολές “για να γίνει 
ο κόσμος αυτός όσο το δυνατόν ομοιότερος προς το τέλειον 
και νοητόν ζώον, εν σχέσει προς την απομίμησιν της αιωνί-
ας φύσεως”.25 

Μάλιστα, περιφορές και κύκλοι ενεργειών γίνονται 
και μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο και πρέπει να κατορθώ-
σει να εναρμονίσει μέσα του τους κύκλους του “Ταυτού 
και του Ετέρου” κατά τον Πλάτωνα, για να λειτουργεί τέ-
λεια. Η γυμναστική, η μουσική και ο χορός φαίνεται ότι 
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παίζουν σημαντικό ρόλο στην εναρμόνιση των εσωτερι-
κών κινήσεων και μεταβολών των σωματικών, ψυχικών 
και νοητικών καταστάσεων του ανθρώπου.26 Βρίσκουμε 
δηλαδή μέσα στην Πλατωνική διδασκαλία μία παρουσία-
ση των κοσμικών και των ανθρώπινων βιορύθμων.27
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Βλ. “Πολιτεία” Πλάτωνος, βιβλίο Η 546 b,c εκδόσεις 
Ζαχαρόπουλος

2. Βλ. “ Το μυστήριο των κύκλων”, Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, 
εκδόσεις Ιάμβλιχος. Επίσης, περιοδικό Νέα Ακρόπολη τεύχος 
16 στο άρθρο: “Οι κοσμικοί κύκλοι και η διδασκαλία των 4 
εποχών”.

3. Βλ. “Γράμματα στη Δέλια και στο Φερνάντο”,  G.Livraga, 
εκδόσεις  Νέα Ακρόπολη, σελ 69-75

4. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, Γ.Α. Πλάνα, τόμος 1, 
σελ 139-140 και 149 κ.εξ. εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα και 
επίσης “ Το Κυμβάλειον” Η Ερμητική επιστήμη από τις ίδιες 
εκδόσεις.

5. Βλ. “Μυστική Δοξασία”, Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, 3ος τόμος 
Ανθρωπογένεση, σελ. 98, εκδόσεις Παναγόπουλος και επίσης 
σελ.449 το κεφάλαιο με τίτλο: “Κύκλοι μέσα στους κύκλους”.

6. Βλ. “Ουπανισάδες”, σελ.47, εκδόσεις Καστανιώτης
7. Βλ. “Περί Ίσιδος και Οσίριδος”, Πλουτάρχου 46-47,  

εκδόσεις Πάπυρος
8. Βλ. “Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης”, Lidel Skot, σελ 

566
9. Ο περίφημος γεωμετρικός αριθμός του Πλάτωνα, όπως 

έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι ένα 
αίνιγμα που απασχόλησε τους ερευνητές όλων των εποχών, από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

10. Βλ. “Θεαίτητος”, Πλάτωνος 152D και εξής
11. Βλ. Μιρσέα Ελιάντ: “Κόσμος και Ιστορία, ο μύθος της 

αενάου επαναλήψεως”,  Αθήνα 1966
12. Βλ. “Τίμαιος”, Πλάτωνος 22 C.D.
13. Βλ. “ Επιστήμη και Ανώτεροι Κόσμοι” , σελ. 8
14. Βλ. Περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 25
15. Βλ. “Πολιτικός” Πλάτωνα 269Α, εκδόσεις Πάπυρος
16. Βλ. “Πολιτικός” Πλάτωνα 270 B.C.
17. Για το Πλατωνικό έτος βλ. περιοδικό “Ευθύνη” τεύχος 244 

σελ. 211, Απρίλιος 1992
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18. Έχουμε ήδη αναφέρει τις αλλαγές των γενεών κατά τον 
Ησίοδο και τη σύμφωνη γνώμη του Πλάτωνα. 

19. Ουρανού Κρόνου Δία και Διόνυσου, σύμφωνα με τον 
Ολυμπιόδωρο, ο οποίος σχολιάζει το Φαίδωνα του Πλάτωνα 
και αναφέρει τις διδασκαλίες του Ορφέα για τις 4 βασιλείες. 
Βλ. “Οι επί της Αρχαίας Ελλάδας της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 
απίστευτες αποκαλύψεις” του Α. Χαλά σελ. 195-200. Επίσης 
στον “Προμηθέα Δεσμώτη” του Αισχύλου 970-973: “...μα εγώ 
βασιλιάδες δεν είδα να γκρεμίζονται από τούτους; Τρίτος 
θα δω σκληρά και ντροπιασμένα να πέφτει αυτός που τώρα 
βασιλεύει”.

20. Στην Ινδική φιλοσοφία αυτή η διδασκαλία εκφράζεται 
με τις περιόδους Μανβάνταρα (εκδήλωσης) και Πραλάγια 
(διάλυσης), καθώς και με τη διαδοχή των διαφόρων εποχών, 
των Γιούγκας που ενσωματώνονται στους τεράστιους χρονικούς 
κύκλους των Κάλπας

21. Βλ. “Νόμοι” Πλάτωνα 676β,γ,-677α Τίμαιος Πλάτωνα 22γ. 
Επίσης στη β’ επιστολή του Πέτρου αναφέρεται: “Η γη αυτή 
φυλάσσεται για το πυρ”.

22. Βλ. “Φαίδωνα” Πλάτωνα 72β
23. Βλ. “Φίληβος” 26 Α.Β
24. Ο Πυθαγόρας, ως γνωστόν, ήταν ένας από τους μεγάλους 

φιλοσόφους που ασχολήθηκαν με την ουράνια αρμονία και 
τις κινήσεις των ουράνιων όντων-άστρων. Μάλιστα, όλα τα 
αναφερόμενα στον Τίμαιο, τα οποία πολύ λίγο σχολιάσαμε 
(κύκλος ταυτού και του ετέρου, κύκλοι, κινήσεις κ.λπ.). 
θεωρούνται Πυθαγορικές αντιλήψεις με Πλατωνική παρουσίαση.

25. Βλ. “Τίμαιος” Πλάτωνα 39 C.D.E
26. Έτσι ο άνθρωπος θα πετύχει την αρμονία που ενσάρκωσε 

ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στο Χρυσό Αιώνα, την “ελληνική 
αρμονία” Βλ. “Λάχης” Πλάτωνα 188d Βλ. επίσης στο περιοδικό 
“Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 9 , στο άρθρο: “Ο ρυθμός στο χορό”

27. Βλ. περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 20 στο άρθρο: “Οι 
βιόρυθμοι, ένας τρόπος ζωής”.
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12 

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

“Φασί γαρ την ψυχήν του ανθρώπου είναι 
αθάνατον και τοτέ μεν τελευτάν, ο δη 
αποθνήσκειν καλούσι, τοτέ δε πάλιν γίγνεσθαι, 
απόλλυσθαι δ’ ουδέποτε”.
“Λέγουν δηλαδή ότι η ψυχή του ανθρώπου 
είναι αθάνατος και άλλοτε μεν τελειώνει, οπότε 
λέγομεν ότι ο άνθρωπος αποθνήσκει, άλλοτε δε 
πάλιν γεννάται, ποτέ όμως δεν χάνεται”.1

Πλάτωνος Μένων

“Ένα από τα σημεία-κλειδιά της Εσωτερικής Φιλοσο-
φίας είναι αυτό της ζωής και του θανάτου στην ανθρώπινη 
ύπαρξη”.2  Σε όλες τις εποχές ο παγκόσμιος εσωτερισμός 
-διάσπαρτος σε όλα τα ανθρώπινα έργα- δίδαξε τη Με-
τενσάρκωση.

Βασική πεποίθηση του ανθρώπου, σε όλες τις εποχές 
και τους πολιτισμούς, ήταν η αθανασία της ψυχής. Πα-
ράλληλα διδάχτηκε ότι η ψυχή διαδοχικά εκδηλώνεται σε 
ένα φυσικό σώμα με τη γέννηση και περνά σε άλλη διά-
σταση, εγκαταλείποντάς το με το θάνατο.
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Έτσι έχουμε κύκλους ζωής-θανάτου, αλλά οι ονομασί-
ες αυτές είναι σχετικές, γιατί για όσους βρίσκονται στην 
άλλη διάσταση είμαστε εμείς νεκροί, ενώ οι ίδιοι θεω-
ρούν τον εαυτό τους ζωντανό. Εμείς, αντίθετα, θεωρούμε 
ότι εκείνοι είναι νεκροί και εμείς οι ζωντανοί. Ο Ευριπί-
δης γράφει: “Τις δ’ οίδεν ει το ζην μεν έστι κατθανείν, το 
κατθανείν δε ζην κάτω νομίζεσθαι”. 

Μόνο τα αρχαία Μυστήρια γεφύρωναν αυτό το χάσμα, 
αποδεικνύοντας με βιωματικό τρόπο -και όχι θεωρητικό- 
τη συνέχεια της μεταθανάτιας ζωής. Όμως, παρ’ όλ’ αυτά, 
οι κύκλοι ζωής και θανάτου επαναλαμβάνονται και έτσι ο 
νόμος της μετενσάρκωσης είναι έκφραση της 5ης Παγκό-
σμιας Αρχής του Ρυθμού και του Παγκόσμιου Νόμου των 
Κύκλων.

Μπορούμε να το αντιληφθούμε καλύτερα, αν εφαρ-
μόσουμε αναλογικά τη διδασκαλία της μετενσάρκωσης 
προς “όλα όσα έχουν γένεσιν”, σημειώνει ο Πλάτωνας στο 
Φαίδωνα, κάτι που δεν αντιφάσκει προς τις εσωτερικές 
διδασκαλίες για τη μετενσάρκωση. Γιατί όλα τα ζωντανά 
όντα μετενσαρκώνονται.

Προτού αναφέρουμε τις διδασκαλίες του Πλάτωνα 
για τη μετενσάρκωση, χρειάζεται να έχουμε υπόψη ότι η 
πίστη και η διδασκαλία της μετενσάρκωσης ήταν αναπό-
σπαστα δεμένες με πολιτισμούς της Κίνας, της Ινδίας, των 
Ιρανίων, των νοτιοαμερικάνικων λαών και της Αιγύπτου. 
Παραμένει ως πίστη σε εκατομμύρια ανθρώπους στον 
κόσμο ακόμη και σήμερα.

 Στην αρχαία Ελλάδα δεν δίδαξε μόνον ο Πλάτωνας 
τη μετενσάρκωση. Πολλοί φιλόσοφοι πριν και μετά από 
αυτόν τη δέχονταν και τη δίδασκαν ανεπιφύλακτα. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε τον Πυθαγόρα3, τον Εμπεδοκλή, τον 
Ηράκλειτο και τον Πλωτίνο.
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Αν θέλουμε να διαλέξουμε από τους διαλόγους του 
Πλάτωνα αυτόν στον οποίο θέτει το θέμα της μετενσάρ-
κωσης εντελώς ξεκάθαρα και σύμφωνα με τις παγκόσμιες 
εσωτερικές διδασκαλίες, αυτός είναι ο Φαίδων. Μπροστά 
στον επικείμενο θάνατο του Σωκράτη, η μοίρα της ανθρώ-
πινης ψυχής είναι ένα σημαντικό θέμα. Ας παρακολου-
θήσουμε από τα λεγόμενα -μέσα στα οποία βρίσκουμε 
επίσης αθάνατες γραμμές για την ηθική φιλοσοφία- αυτά 
που έχουν σχέση με τη μετενσάρκωση.

Οι μαθητές του Σωκράτη συζητούν μαζί του το θέμα 
της αθανασίας της ψυχής και αποφασίζουν να εμβαθύ-
νουν στο ζήτημα. Τότε ο Σωκράτης χρησιμοποιεί έναν 
“παλαιό λόγο”: Οι ψυχές υπάρχουν στον Άδη, αφού φτά-
σουν εκεί από τη γη, και μετά πάλι έρχονται προς τα εδώ. 
“Πάλιν γίγνεσθαι εκ των αποθανόντων τους ζώντας” (Οι 
ζώντες γίνονται πάλι από τους αποθανόντες).4

Μία παλινδρομική κίνηση λοιπόν είναι η κίνηση της 
ψυχής. Πηγαίνει προς και έρχεται από τον Άδη, κατά τον 
Πλάτωνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ χρησιμοποιεί τη 
γνώση για την ύπαρξη της μετενσάρκωσης η οποία βασί-
ζεται σε έναν παραδοσιακό λόγο.

Δηλαδή, και πριν από αυτόν ήταν κοινή πεποίθηση και 
διδασκαλία. Είναι δε γνωστό, ότι μέσα στους λεγόμενους 
“ορφικούς θιάσους” η διδασκαλία της μετενσάρκωσης 
ήταν από τις κύριες και πιθανόν από αυτούς να εξαπλώ-
θηκε αρχικά στην Ελλάδα.

Υπάρχει μία διπλή γέννηση, κατά τον Πλάτωνα (Φαί-
δων 71Α). “-Λοιπόν εκ των δύο γενέσεων, οι οποίες οδη-
γούν εκ της ζωής εις τον θάνατον και εκ του θανάτου εις 
την ζωήν, η μία δεν είναι φανερά η γένεσις του θανάτου;”5

Τονίζει ότι η γέννηση-πέρασμα στο θάνατο είναι φα-
νερή σε όλους. Θέτει ως υπόθεση το θέμα της μετενσάρ-
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κωσης και λέει ότι εάν υπάρχει η “αναβίωσις”, τότε είναι 
ανάγκη να υπάρχει και η “γένεσις εκ του θανάτου”. Σε 
αυτό το σημείο ο Πλάτωνας -με το στόμα πάντα του Σω-
κράτη- παρουσιάζει και τη διδασκαλία των Κύκλων, έκ-
φραση της οποίας είναι και η μετενσάρκωση.

Τονίζει λοιπόν ότι η πορεία του γίγνεσθαι (αναφέρει 
τα γιγνόμενα σαν εξέλιξη) είναι κυκλική και όχι γραμμι-
κή. Έτσι τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει γέννηση συνε-
χώς μόνο προς τη μία κατεύθυνση, γιατί έτσι τα πράγματα 
θα βάδιζαν προς τη διάλυση και το τέλος τους.

Η ύπαρξη του εκδηλωμένου Σύμπαντος βασίζεται 
στην εναλλαγή και όχι σε μία μονόδρομη πορεία. Πολλοί 
μελετητές μάλιστα είδαν σ’ αυτή τη θεώρηση μια παρου-
σίαση της δεύτερης θερμοδυναμικής αρχής του Σύμπα-
ντος χιλιάδες χρόνια πριν.

Ακόμη στον Πολιτικό γράφει: “Όταν, πράγματι ο ορι-
σθείς δια όλα αυτά τα πράγματα χρόνος συνεπληρώθη... 
ενώ εκάστη ψυχή εξώφλησε τον λογαριασμόν της των ανα-
γεννήσεων και έπεσεν ως σπόρος εις την γην τόσας φοράς, 
όσας εις την καθεμίαν είχε καθορισθεί...”

Η μετενσάρκωση λοιπόν είναι σε αρμονία με το Νόμο 
των Κύκλων και επιτρέπει την ανανέωση των ψυχών πάνω 
στη γη, γιατί αλλιώς ή όλες θα ήταν “ενσαρκωμένες” ή 
όλες θα ήταν “εκσαρκωμένες”.

Σύμφωνα με την απόκρυφη διδασκαλία, ο αριθμός των 
ψυχών που εξελίσσονται πάνω στον πλανήτη είναι σταθε-
ρός. εναλλάσσονται δε συνεχώς, με διαδοχικούς κύκλους 
μετενσαρκώσεων πάνω στη γη. Ο Πλάτωνας είναι σε αρ-
μονία με αυτή τη γνώση. Ακόμη, χρησιμοποιεί άλλο ένα 
επιχείρημα σχετικά με τη μετενσάρκωση, το οποίο είναι 
και η βάση του διαλόγου του “Μένων”.6 Πρόκειται για το 
“Πάσα γνώσις ανάμνησις εστίν”. Γιατί “εάν αφού ελάβομεν 

fplato_2010.indd   170 6/12/2010   3:31:41 μμ



Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

171

γνώσιν εις εκάστην γέννησιν των γνώσεων τούτων, δεν έχω-
μεν λησμονήσει αυτάς, είναι ανάγκη να γεννώμεθα γνωρί-
ζοντες και να τας γνωρίζωμεν καθ’ όλην την ζωήν μας...”. 7

Σε όλες τις εποχές γεννήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι με 
ανεξήγητο τρόπο κατείχαν εκ γενετής γνώσεις και ικα-
νότητες, τις οποίες ποτέ δεν έμαθαν. Η μόνη αξιόπιστη 
ερμηνεία μπορεί να δοθεί μέσω της διδασκαλίας της με-
τενσάρκωσης και βλέπουμε ότι αυτό που σήμερα αναφέ-
ρουν σαν υπόθεση διάφορα περιοδικά και μελετητές του 
είδους, ο Πλάτωνας το παρουσίασε ως βεβαιότητα χιλιά-
δες χρόνια πριν. Γιατί για τον Πλάτωνα δύο είναι οι πηγές 
της έμφυτης, εκ γενετής γνώσης: είτε  προέρχονται από 
προηγούμενη ενσάρκωση είτε από τη θέα του κόσμου των 
Ιδεών.

“Υπήρχον επομένως Σιμμία, αι ψυχαί και πρότερον, πριν 
λάβουν την μορφήν του ανθρώπου, χωρίς τα σώματα και 
είχον την δύναμιν της γνώσεως”.8 Οι ψυχές δεν αποκτούν 
γνώσεις μόνο στο φυσικό, αλλά και στον ουράνιο κόσμο. 
Και αυτή είναι μία άλλη σημαντική πλευρά του θέματος 
που εμφανίζει ο Πλάτωνας. Μάλιστα, οι δυνατότητες της 
ψυχής για γνώση είναι πολύ περισσότερες χωρίς το σώμα, 
όπως τονίζει παρακάτω. Γιατί το σώμα είναι σήμα (τά-
φος) και σ’ αυτό θάβεται η ψυχή στην παρούσα ζωή.9

Ακόμη τονίζει ο φιλόσοφος σε γενικές γραμμές: 
Η ψυχή έρχεται σε συνάφεια με το σώμα κατά την 

ενσάρκωση. Παράλληλα εμφανίζει τις σύμφυτες με το 
“σωματοειδές” επιθυμίες. Έτσι οι ψυχές που δεν κατορ-
θώνουν να απαλλαγούν από το σωματικό βάρος εντελώς, 
αλλά εξακολουθούν να έχουν επιθυμίες, δεσμεύονται 
ξανά μέσα σε σώμα.10 “Δεσμεύονται δε, καθώς είναι εύλο-
γο, σε σώμα ανάλογα με τις επιθυμίες τους και τον προη-
γούμενο τρόπο ζωής τους. Έτσι, θα έχουν ξανά σώμα με 
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ήθη ανάλογα με εκείνα τα οποία επιδίωκαν στην προηγού-
μενη ζωή τους”.11 Τα δεσμά λοιπόν οφείλονται στην επι-
θυμία και ο ίδιος ο δεσμευμένος-ενσαρκωμένος συνεργεί 
στη δέσμευσή του.12

Μάλιστα, “Κάθε ηδονή ή λύπη σαν με καρφί προσηλώ-
νει την ψυχή εις το σώμα και οιονεί διά περόνης καρφώνει 
και καθιστά αυτήν σωματοειδή, και την κάνει να νομίζει ότι 
εκείνα είναι αληθή, όσα και το σώμα νομίζει αληθή. Διότι, 
εξ αιτίας του ότι φρονεί τα ίδια προς το σώμα και διά τα 
αυτά χαίρει, αναγκάζεται, νομίζω, και ομοίους τρόπους να 
έχει προς το σώμα και ομοίως να τρέφεται και αναγκάζε-
ται να είναι τοιαύτη, ώστε να μην έλθη ποτέ καθαρά εις τον 
Άδη, αλλά να εξέρχεται πάντοτε μολυσμένη από το σώμα 
και ταχέως πάλιν να πίπτει εις άλλο σώμα και τρόπον τινά 
σπειρομένη να φύεται αλλού, και ως εκ τούτου να στερήται 
της κοινωνίας του θείου, του καθαρού και του απλού”.13

Όλα αυτά συμφωνούν απόλυτα με την εσωτερική δι-
δασκαλία. Δηλαδή, οι ψυχές οι οποίες δεν έχουν πνευ-
ματικές και μεταφυσικές αναζητήσεις μετενσαρκώνονται 
γρήγορα, αφού επιστρέψουν από τον Άδη14 των αρχαίων. 
Ενώ η “Ψυχή του φιλοσόφου παρασκευάζουσα απαλλαγήν 
από τας λύπας και ηδονάς, πειθαρχούσα εις την καθαράν 
διανόησιν της ψυχής και ασχολουμένη περί τούτο πάντο-
τε, δηλαδή το αληθές και το θείον και το υπερβαίνον την 
συνήθη αντίληψιν παρατηρούσα, και τρεφομένη από εκεί-
νο, νομίζει ότι ούτω πρέπει να ζη, εφ’ όσον ζη και αφού 
αποθάνη, έρχεται εις το συγγενές προς εαυτήν και όμοιον, 
απηλλαγμένη πλέον των ανθρωπίνων κακών”.15

Και το δεύτερο μέρος των γραφομένων του Πλάτωνα, 
δηλαδή αυτό για τους φιλοσοφημένους, πνευματικούς αν-
θρώπους, είναι επίσης σύμφωνο με την εσωτερική διδα-
σκαλία, κατά την οποία οι πνευματικοί άνθρωποι μετά το 
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θάνατο ανυψώνονται σε ανώτερες, ουράνιες περιοχές*16 
και δεν μετενσαρκώνονται γρήγορα, αλλά υπάρχουν εκεί, 
περνώντας σε μία κατάσταση πνευματικής ευδαιμονίας 
και έρχονται σε ενσάρκωση πολύ αργότερα.

Όμως δεν είναι μόνο στο Φαίδωνα όπου τονίζει την 
ύπαρξη της μετενσάρκωσης ο Πλάτωνας και τεκμηριώνει 
φιλοσοφικά την αναγκαιότητά της. Στο Μένωνα, όπως 
αναφέραμε προηγουμένως, τονίζει χαρακτηριστικά: “...
άλλοτε μεν τελειώνει οπότε λέγομεν ότι ο άνθρωπος απο-
θνήσκει, άλλοτε δε πάλιν γεννάται, ποτέ όμως δεν χάνεται”. 
Είναι λοιπόν απλώς θέμα ονομασιών που δίνουν οι άν-
θρωποι, γιατί για το φιλόσοφο γέννηση-ενσάρκωση και 
τελευτή-εκσάρκωση, καθώς και ζωή-θάνατος είναι συμ-
βατικές ονομασίες και μόνο. Διατηρεί δε τη γνώση παρό-
μοια και στη ζωή και στο θάνατο μόνο ο μυημένος, όπως 
ο Τειρεσίας,17 έτσι όπως τον εμφανίζουν ο Σοφοκλής και 
ο Όμηρος.18

Ερχόμαστε τώρα στο σημαντικότερο μύθο, όπου ο 
Πλάτωνας εκθέτει τη διδασκαλία τόσο της μετενσάρκω-
σης όσο και της μεταθανάτιας μοίρας και πορείας της ψυ-
χής. Είναι ο μύθος του Ηρός του Αρμενίου, που εκθέτει 
στο τελευταίο κεφάλαιο της Πολιτείας.

Αφού λοιπόν ο Πλάτωνας -εδώ μέσω του μυητικού μύ-
θου- εκθέσει όλη τη μεταθανάτια μοίρα της ψυχής, φτάνει 
στο σημείο όπου οι ψυχές βρίσκονται μπροστά στη μοίρα 
Λάχεση19  και κάποιο ον μιλά στις ψυχές και τους λέει:

 “... ψυχές εφήμερες, τώρα αρχίζει άλλη περίοδος ζωής 
για το θνητό γένος με απόληξη πάλι το θάνατο. Δεν θα 
σας διαλέξει ο δαίμονας, αλλά σεις θα διαλέξετε το δαί-
μονά σας. Ο πρώτος που θα τον υποδείξει ο κλήρος, θα 
εκλέξει πρώτος το βίο του, που θα τον ζήσει κατ’ ανά-
γκην. Η αρετή είναι κτήμα αδέσποτο, και καθένας θα 
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πάρει απ’ αυτή το μερδικό του, ανάλογα με την τιμή ή 
την περιφρόνηση που θα της έχει.
Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την εκλογή του. Ο θεός 
ανεύθυνος”.

Αφού λοιπόν έχουν πάρει τέλος οι μεταθανάτιες εμπει-
ρίες -που περιγράφονται στο προηγούμενο μέρος του μύ-
θου- θα αρχίσει ξανά ο κύκλος ζωής - θανάτου. Οι ψυχές 
διαλέγουν την επόμενη ζωή τους και είναι υπεύθυνες γι’ 
αυτό.

Υπήρχαν ζωές κάθε είδους να διαλέξουν και ακόμη 
μπορούσαν να διαλέξουν τη ζωή ενός ζώου. Και τα ζώα 
επίσης άλλαζαν τη ζωή τους με την ανθρώπινη και μεταξύ 
τους. Μάλιστα τα άδικα έπαιρναν τη ζωή άγριων ζώων 
και τα δίκαια των ήμερων.

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ένα θέμα το οποίο έχει 
παρεξηγηθεί σε όλες τις εποχές. Είναι αυτό της ενσάρκω-
σης σε ζώο, δηλαδή της μετεμψύχωσης.

Η μετενσάρκωση είναι ο νόμος της φύσης, σύμφωνα 
με τον οποίο οι ψυχές των όντων εκσαρκώνονται και 
επανενσαρκώνονται μέσα στο είδος τους. Η μετεμψύχω-
ση, δηλαδή το να εμψυχώσει π.χ. μία ανθρώπινη ψυχή το 
σώμα ενός ζώου, είναι κάτι το ασυμβίβαστο με την εσω-
τερική διδασκαλία. Πρέπει λοιπόν να αποσυμβολίσουμε 
αυτή τη διαδικασία, για να καταλήξουμε στο σωστό συ-
μπέρασμα.

 Τόσο στην Αιγυπτιακή Βίβλο των Νεκρών όσο και στη 
Θιβετανική γίνεται λόγος για την ενσάρκωση σε ζώο. Το 
ίδιο και στους παράλληλους με αυτές μύθους του Ηρός 
στην Πολιτεία και στο μύθο του Άρματος της Ψυχής στο 
Φαίδρο του Πλάτωνα. Έτσι ο Αίαντας ο Τελαμώνιος 
διαλέγει ζωή λιονταριού, ο Ορφέας ζωή κύκνου, ο Αγα-
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μέμνων αετού και κατά παρόμοιο τρόπο άλλα πρόσωπα 
διαλέγουν να ενσαρκωθούν ως ζώα.

Πρέπει να αποσυμβολίσουμε αυτές τις επιλογές, για 
να καταλήξουμε στο σωστό συμπέρασμα και όχι να τις 
λάβουμε κατά γράμμα.  Τα ζώα συμβολίζουν δυνάμεις και 
ιδιότητες της φύσης. Γι’ αυτό σε διάφορους πολιτισμούς, 
και κυρίως στον αιγυπτιακό, οι θεοί -που είναι φορείς 
αυτών των δυνάμεων- παρουσιάστηκαν με μορφή ζώου. 
Ο Πλούταρχος όταν γράφει: “Κάνθαρον ιδών ο αμαθής 
βδελυχθείη αν αγνώμων υπάρχων των θείων. Αιγύπτιοι δε 
θεωρούσιν εικόνα ηλίου έμψυχον...”20

 Έτσι, όταν οι ψυχές διαλέγουν, δεν κάνουν τίποτ’ 
άλλο από το να εμφανίσουν τις ιδιότητες που θα εκφρά-
σουν στη νέα τους ζωή τα χαρακτηριστικά που θα τους 
αποδοθούν από το περιβάλλον.  Γιατί “ο άνθρωπος που 
σε όλη του τη ζωή ενεργούσε υποκριτικά και περνούσε για 
καλός, αλλά που στην πραγματικότητα καραδοκούσε σαν 
αρπακτικό την ευκαιρία για να εφορμήσει στους συναν-
θρώπους του και να τους στερήσει την περιουσία τους, θα 
καταδικαστεί από το Κάρμα (τις τρεις Μοίρες της πλατω-
νικής διήγησης) να υποστεί την τιμωρία για υποκρισία και 
απληστία σε μία επόμενη ζωή. Ποια θα είναι;

Εφόσον κάθε ανθρώπινη μονάδα πρέπει τελικά να εξε-
λιχθεί και εφόσον αυτός ο άνθρωπος θα ξαναγεννηθεί στο 
μέλλον σαν καλός, σοβαρός, με καλές προθέσεις, η απόφα-
ση να ξαναενσαρκωθεί ως γεράκι μπορεί απλά να σημαίνει 
ότι τότε θα θεωρείται μεταφορικά σαν τέτοιος...”21

Δεν πρέπει λοιπόν να πάρουμε κατά γράμμα τα γρα-
πτά του Πλάτωνα, αλλά να προσπαθήσουμε να τ’ απο-
κρυπτογραφήσουμε.22 Μάλιστα στο Φαίδωνα (81Ε και 
82Α) ο ίδιος κατά κάποιον τρόπο επεξηγεί το θέμα, αφού 
παρουσιάζει χαρακτηριστικά τα οποία εκπροσωπούν 
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ζώα και λέει ότι ψυχές με τέτοια χαρακτηριστικά θα με-
τενσαρκωθούν στα αντίστοιχα ζώα.

Το είδος της ζωής που διαλέγει ο καθένας μάς “μιλά” 
για το χαρακτήρα του ήρωα. Για παράδειγμα, η ζωή του 
κύκνου, που διαλέγει ο Ορφέας, κάλλιστα μπορεί να ση-
μαίνει ότι θα ξαναγεννηθεί ως μεγάλος ποιητής και μου-
σικός. “Το να υποθέσουμε, όπως οι εξωτεριστές, ότι μία 
οντότητα σαν τον Ορφέα είναι δυνατόν να ξαναγεννηθεί 
σαν κύκνος, στην πραγματικότητα είναι αδιανόητο για τον 
εσωτεριστή”.23

Πάλι λοιπόν ο Πλάτωνας αποκαλύπτει και μπερδεύει 
ταυτόχρονα τον αμύητο.

Όμως, με λίγη προσπάθεια και μελέτη, μπορούμε να 
διακρίνουμε ότι τα ζωικά σύμβολα δείχνουν νοητικά χα-
ρακτηριστικά που θα έχει ο άνθρωπος στη νέα του εν-
σάρκωση.

Κατόπιν, κάθε ψυχή έπαιρνε ως συνοδό το “δαίμονα” 
που διάλεξε και ξεκινούσε την πορεία προς την ενσάρκω-
ση. Εδώ θα πρέπει να ξανατονίσουμε ότι η λέξη “δαίμο-
νας” δεν είχε στους αρχαίους τη σημερινή σημασία24 και 
στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
ο “φύλακας άγγελος” του Χριστιανισμού.

Αφού περνούσαν οι ψυχές την πεδιάδα της Λήθης και 
έπιναν το “νερό της λησμονιάς”, ξεχνούσαν όλα τα προη-
γούμενα. “Έπειτα έπεσαν σε ύπνο και κατά τα μεσάνυκτα 
έγινε βροντή και σεισμός, και τότε ξαφνικά εκσφενδονί-
στηκαν προς τα πάνω, σαν αστέρες διάττοντες, άλλος εδώ 
άλλος εκεί, όπου έμελλε ν’ αρχίσει η νέα τους ζωή”.25

Έτσι λοιπόν περιγράφει τη διαδικασία της επανεν-
σάρκωσης ο Πλάτωνας, λέγοντας ότι ο μύθος αυτός μπο-
ρεί να σώσει τον άνθρωπο, αν δώσει πίστη σ’ αυτόν.
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Ποιος είναι όμως ο στόχος  της διαδικασίας της μετεν-
σάρκωσης; Η Τελειοποίηση!

 “Μεταβάλλων συνεχώς μορφάς δεν θα απαλλαγεί από 
τα βάσανά του, προτού φθάσει εις την πρώτην και αρί-
στην μορφήν του, αφού προηγουμένως νικήσει διά της 
λογικής του, ακολουθών την περιφοράν του ταυτού και 
του ομοίου που έχει μέσα του, όλον τον ενοχλητικόν 
όγκον πυρός, ύδατος, αέρος και γης που του προσε-
κολλήθη μετά την γέννησίν του και είναι θορυβώδης και 
παράλογος”.26

Μέχρι να επανέλθει στην αγνή πρωταρχική μορφή 
της, κάθε Μονάδα θα περάσει μέσα από πολλές μορφές 
και θα μετενσαρκωθεί και ως άντρας και ως γυναίκα πολ-
λές φορές.27

Κάθε ψυχή πρέπει να κατορθώσει να μην πιει το νερό 
της Λήθης, όταν θα επιστρέφει στη γη, γιατί “όποιος ξεχνά 
την εμπειρία είναι υποχρεωμένος να την επαναλάβει”.28 

Έτσι, θα παραμείνει η ψυχή πάντα στο δρόμο προς τα 
πάνω και θα κατορθώσει ο άνθρωπος να βγει νικητής στη 
χιλιόχρονη πορεία της εξέλιξης.29

 Κατά τον Πλάτωνα λοιπόν:
“Έστι τω όντι το αναβιώσεσθαι και εκ των τεθνώτων 
τους ζώντας γίγνεσθαι...”

“Υπάρχει πράγματι και το επανέρχεσθαι εις την ζωήν 
και το ότι πράγματι εκ των τεθνώτων οι ζώντες γίνο-
νται”.30
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Πλάτωνος “Μένων” 81Β, εκδ. Πάπυρος
2. Γενικά για τη Μετενσάρκωση βλ. “Θεμελιώσεις 

Εσωτερισμού”, τόμος 1, σελ. 149-183, εκδ. Νέα Ακρόπολη και 
“Μετενσάρκωση” από τις Θεοσοφικές Εκδόσεις.

3. Ο Πυθαγόρας λέγεται ότι όχι μόνο δίδασκε την αθανασία 
της ψυχής και τη μετενσάρκωση, αλλά και ότι θυμόταν 
προηγούμενες μετενσαρκώσεις του.

Βλ. Πορφυρίου “Βίος Πυθαγόρου”
4. Πλάτωνος “Φαίδων”, C.D. εκδ. Πάπυρος.
5. Πλάτωνος “Φαίδων” 71Ε.
6. Ο Διάλογος Μένων του Πλάτωνα είναι χαρακτηριστικός 

για το θέμα μας, γιατί πραγματεύεται το θέμα της ανάμνησης 
της ξεχασμένης γνώσης μέσω της μαιευτικής του Σωκράτη. 
Μπροστά στο ερώτημα του Μένωνα, αν η αρετή διδάσκεται 
ή αποκτάται με την άσκηση, καλείται ένας δούλος, ο οποίος 
δεν έχει διδαχτεί τίποτα και με τις κατάλληλες ερωτήσεις 
κατορθώνει να λύσει ένα περίπλοκο μαθηματικό πρόβλημα. 
Έτσι αποδεικνύεται ότι η γνώση υπήρχε μέσα του πριν γεννηθεί. 
Ότι, δηλαδή, σύμφωνα με το φιλόσοφό μας, δεν υπάρχει 
μάθηση, αλλά ανάμνηση προηγούμενης γνώσης. Πλάτωνα 
Μένων 82 Α’.

7. Πλάτωνος “Φαίδων” 75D
8. Πλάτωνος “Φαίδων” 76C
9. Πλάτωνος “Κρατύλος” 401C
10. Πλάτωνος “Φαίδων” 81Ε
11. Ομοίως
12. Ομοίως 82Ε
13. Ομοίως 83 D-E
14. Ο Άδης των αρχαίων αντιστοιχεί στο Κάμα Λόκα 

(Τόπος Επιθυμιών) των εσωτερικών  διδασκαλιών της Ινδικής 
Φιλοσοφικής Παράδοσης.

15. Πλάτωνος “Φαίδων” 84 Α.Β
16. Δεβαχάν - Ηλύσια Πεδία - Παράδεισος - Βασιλεία των 

Ουρανών, στις διάφορες  φιλοσοφικο-θρησκευτικές παραδόσεις.
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17. Πλάτωνος “Μένων” 100Α
18. Βλ. Σοφοκλή, “Οιδίπους Τύραννος”  και “Ομήρου 

Οδύσσεια”, Ραψ. Λ
19. Η Μοίρα Λάχεση εκπροσωπεί εδώ την κατευθυντήρια 

δύναμη που  ρυθμίζει ώστε “να λάχει” στον καθένα το μέλλον 
που του αντιστοιχεί. Δεν το καθορίζει βέβαια.

20. Ο Πλούταρχος, ως γνωστόν είχε μυηθεί στην Αίγυπτο και 
ένα από τα πολύ σημαντικά - από την άποψη της εσωτερικής 
φιλοσοφίας- έργα του είναι το “ Περί Ίσιδος και Οσίριδος”. 
Αλλά και στον Χριστιανισμό έχουμε το αρνί- ο Αμνός του Θεού-
το περιστέρι, σύμβολο του Αγ. Πνεύματος και άλλα, το οποία 
αλλοίμονο αν τα πέρναμε  κατά γράμμα.

21. Βλ. “Επιλογή γραπτών”, Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, γ’ τόμος, σελ. 
81

22. Μία ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος, βλ. στη 
“Θιβετανική Βίβλο των Νεκρών”, σελ. 88-109, εκδ. Πύρινος 
Κόσμος

23. Βλ. Πλάτωνος “Πολιτεία”, βιβλίο δέκατο, 620 a,b,c
24. Βλ. Πλουτάρχου “Περί Σωκράτους δαιμονίου”, εκδ. 

Πάπυρος.
25. Πλάτωνος “Πολιτεία”, βιβλίο δέκατο 621 b
26. Πλάτωνος “Τίμαιος” 42c.d
27. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 1, σελ. 151.
28. Φράση που αποδίδεται στην Ε.Π. Μπλαβάτσκυ.
29. Πλάτωνος “ Πολτεία”, βιβλίο Θ 621c.d
30. Πλάτωνος “Φαίδων” 72D
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13

ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΖΩΗ

“ Ο θάνατος κατά τη γνώμη μου, δεν είναι 
τίποτ’ άλλο, παρά ο χωρισμός δύο πραγμάτων, 
που πριν ήταν ενωμένα, της ψυχής και του 
σώματος”.

Πλάτωνος Γοργίας 542β

Τι είναι ο θάνατος; Τι ακολουθεί το τέλος της γήινης 
ζωής; 

Τα ερωτήματα αυτά πάντα απασχόλησαν τον άνθρω-
πο. Κάθε φιλοσοφικό σύστημα οφείλει να δώσει μία απά-
ντηση. Γιατί σε μεγάλο βαθμό, η στάση του ανθρώπου 
μπροστά στη ζωή καθορίζεται από τη γνώση ή την πίστη 
που έχει για το θάνατο.1

 Ο Πλάτωνας καταρχήν, πρέπει να τονίσουμε ότι εί-
ναι ένας φιλόσοφος της ζωής. Δίνει στον άνθρωπο κατευ-
θύνσεις, νοήματα και ωθήσεις δράσης για κατάκτηση του 
εαυτού του χρησιμοποιώντας κάθε στιγμή της ζωής. Δίνει 
δηλ. με τις προτάσεις του -αλλά το απέδειξε και με το πα-
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ράδειγμά του- στον άνθρωπο τη δυνατότητα ν’ αξιοποι-
ήσει την ζωή. Γιατί ο φιλόσοφος δεν πρέπει να εξετάζει 
μόνο τη διαδικασία του θανάτου και τα μετά το θάνατο, 
αλλά προπαντός την ζωή και τις δυνατότητες αξιοποίη-
σής της  προς όφελος των άλλων και του εαυτού του. Πα-
ράλληλα μ’ αυτή τη στάση της ζωής, ο φιλόσοφος μας το-
ποθετείται ξεκάθαρα και στο θέμα του θανάτου, μια και 
σύμφωνα με τον εσωτερισμό ζωή και θάνατος είναι οι δύο 
όψεις-πόλοι της Μίας Ζωής.

Ο μεγάλος φιλόσοφος, ως μυημένος στ’ αρχαία μεγά-
λα μυστήρια2, δεν ήταν δυνατόν ν’ αγνοεί το τι συμβαίνει 
με το θάνατο και μετά απ΄ αυτόν, μια και μέσα στις δι-
δασκαλίες των μυστηρίων ήταν η φύση και η πορεία της 
ψυχής, καθώς και η μεταθανάτια τύχη της.

Όμως, ως φιλόσοφος, είχε μία εξαιρετική ευκαιρία να 
τοποθετήσει τον άνθρωπο απέναντι στο θάνατο, χρησιμο-
ποιώντας το παράδειγμα του Δασκάλου του, του Σωκρά-
τη. Η θανατική του καταδίκη και ο τρόπος που ο Σωκρά-
της την αντιμετώπισε, αποτελούν παγκόσμιο παράδειγμα 
για τη στάση του φιλόσοφου απέναντι στο θάνατο.

Και περιγράφοντας ο Πλάτωνας αυτή τη στάση του 
Δασκάλου του, μετέδωσε τις αιώνιες διδασκαλίες του 
εσωτερισμού πάνω στο πρόβλημα του θανάτου. Αυτές οι 
διδασκαλίες, σε μεγάλο βαθμό, διατυπώνονται στο Διά-
λογο του Φαίδωνα. Όμως ασχολείται με το θέμα του θα-
νάτου και σε άλλους Διαλόγους. Ας τον παρακολουθή-
σουμε:

Στην Πολιτεία τοποθετεί τον απλό άνθρωπο μπροστά 
στο θάνατο και γράφει:

“Γνώριζε όμως Σωκράτη, πως όταν κανείς βρίσκεται 
κοντά στο τέλος της ζωής του, τον πιάνει ένας φόβος 
και μια συλλογή για τα πράγματα, που ούτε τα ’βαζε 
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πριν στο νου του, γιατί όλα εκείνα που διηγούνται για 
τον Άδη και για τις τιμωρίες που περιμένουν εκεί κάτω 
όσους έκαμαν αδικίες σ’ αυτό τον κόσμο, ενώ ως τώρα 
τα περίπαιζε, τότε δα αρχίζουν και ανησυχούν την 
ψυχή του, μήπως  τάχα είναι αληθινά και είτε ένεκα 
της αδυναμίας της γεροντικής του ηλικίας, είτε γιατί 
βρίσκεται ίσως κοντύτερα σ’ εκείνα, τα βλέπει κάπως 
τώρα καθαρότερα.
Ανησυχία λοιπόν και τρόμος γεμίζουν την ψυχή του 
και αρχίζει να εξετάζει και ν’ αναθεωρεί τις πράξεις 
του, μήπως έκαμε καμιά αδικία. Εκείνος που βρίσκει 
στη ζωή του πολλά αδικήματα, ο φόβος τον κάνει και 
μέσα στον ύπνο του να πηδά επάνω, σαν τα παιδιά, 
και να ζει πάντα σε απελπισία. Ενώ όσοι δεν έχουν στη 
συνείδησή τους το βάρος καμιάς αδικίας, τους παρα-
στέκει πάντα μία ελπίδα γλυκειά και “αγαθή τροφός 
του γήρατος, καθώς λέει και ο Πίνδαρος”.3

Η Πολιτεία είναι ο Διάλογος “Περί Δικαίου” του Πλά-
τωνα. Γι’ αυτό βλέπουμε να τοποθετεί τον δίκαιο και τον 
άδικο μπροστά στο θάνατο. Μάλιστα, μάς παρουσιάζει 
με ρεαλιστικό τρόπο τη στάση των απλών ανθρώπων, μια 
και είναι γνωστό ότι οι μεταφυσικές ερωτήσεις αποκτούν 
περισσότερη σημασία για τον απλό άνθρωπο, όταν πλη-
σιάζει το τέλος της ζωής, ενώ όταν είναι πιο νέος δε δίνει 
και τόση σημασία.

Σε άλλο κεφάλαιο της Πολιτείας (Βιβλίο Γ) τονίζει για 
τη στάση των φυλάκων απέναντι στο θάνατο:

“-Τώρα λοιπόν, αν θέλουμε νάναι και ανδρείοι, δεν πρέ-
πει να τους λέμε, εκτός από αυτά και τέτοια ακόμα, που 
θα τους κάμουν να μη φοβούνται καθόλου το θάνατο; ή 
φαντάζεσαι πως μπορεί ποτέ να γίνει κανείς αντρείος, 
αν έχει μέσα του αυτό το φόβο;
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- Όχι μα την αλήθεια, καθόλου εγώ δεν το φαντάζομαι.
- Τι λοιπόν; ένας, που πιστεύει ότι υπάρχουν στον Άδη 
εκείνα τα φοβερά και τρομερά πράγματα, νομίζεις πως 
θα ήταν άφοβος εμπρός στο θάνατο και πως θα προτι-
μούσε στον πόλεμο να σκοτωθεί κάλλιο, παρά να νικη-
θεί και να γίνει σκλάβος;
- Διόλου.
- Πρέπει λοιπόν, καθώς φαίνεται, να δώσουμε όλη την 
προσοχή μας και για όσα θα επιχειρούσαν να λέγουν 
πάνω σε αυτά και να παρακαλέσουμε τους ποιητές να 
μην κατηγορούν έτσι -όπως τύχει- τον Άδη κι όσα είναι 
εκεί μέσα, αλλ’ απεναντίας να τα επαινούν, γιατί ούτε 
αληθινά είναι όσα λέγουν, ούτε ωφέλιμα για εκείνους 
που θα γίνουν μία μέρα πολεμιστές.
- Έτσι πρέπει πραγματικά.
- Θα σβήσουμε λοιπόν από την ποίηση όλα τα τέτοια, 
αρχίζοντας από αυτούς τους στίχους:
“Ας ήµουνα πάνω στη γη κι ας πάει νάµουν σκλάβος 
ενός φτωχού µε δίχως βιός...
παρά να µ’ είχαν βασιλιά σ’ όλους τους πεθαµένους”
Και αυτούς:
“Και φανεί του Άδη η κατοικιά σε θνητούς και αθανάτους
η µουχλιασµένη κι άραχνη που ως κι οι θεοί την τρέµουν 
Αλλοίµονό µας βέβαια και µες στον Άδη υπάρχει
κάποια ψυχή και φάντασµα, µα αίσθηση πια δεν έχει”
Και το:
“Μόνος αυτός αισθάνεται, οι άλλοι σκιές γυρνάνε”
Και:
“Απ’ το κορµί του πέταξε και πάει η ψυχή στον Άδη
 µοιρολογώντας πόχασε τα νιάτα την ανδρειά της”
Και το:
“Η ψυχή καπνός σα να ήταν, µέσα στη γης εχάθη τρίζο-
ντας”
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Και:
“Σα νυχτερίδες, που πετούν µες στης σπηλιάς τα βάθη
τρίζοντας, αν απ’ το σωρό καµία τους ξεκολλήσει
και πέσει καταγής, κι η µια κρατιέται απ’ την άλλη,
έτσι κι εκείνες τρίζοντας όλες µαζί πετούσαν”.
Αυτά και όλα τα τέτοια θα παρακαλέσουμε τον Όμηρο 
και τους άλλους ποιητές να μη δυσαρεστηθούν αν τα ξε-
γράψουμε, όχι γιατί δεν είναι ποιητικά και ευχάριστα να 
τ’ ακούουν οι πολλοί, μα όσο πιο ποιητικά είναι, τόσο 
ίσα-ίσα πρέπει πιο λίγο να τ’ ακούουν τα παιδιά και οι 
άντρες, που είναι προορισμένοι να ζουν ελεύθεροι και 
να φοβούνται τη σκλαβιά περισσότερο από το θάνατο.
- Έχει απόλυτο δίκιο.
- Ακόμα, πρέπει να πετάξουμε μακριά και όλα τα φο-
βερά και τρομερά ονόματα που δίνουν σ’ αυτά τα πράγ-
ματα του Κωκυτούς και τις Στύγες και τις Κόλασες και 
τα Τάρταρα και όλα τα παρόμοια που είναι χυμένα στο 
ίδιο καλούπι και που κάνουν σ’ όλη τη ζωή τους να ση-
κώνονται οι τρίχες της κεφαλής τους, όσοι τ’ ακούουν.
Και ίσως νάναι καλά κι αυτά σε τίποτα άλλο, μα εμείς 
φοβούμαστε για τους φρουρούς μας, μήπως απ’ αυτή τη 
φρίκη μάς γίνουν περισσότερο απ’ ότι πρέπει μαλακοί 
και ευαίσθητοι. 
- Και πολύ σωστά να το φοβούμαστε.
- Να τα βγάζουμε λοιπόν απ’ τη μέση;
- Και βέβαια!
- Και να μεταχειριζόμαστε όλως διόλου τον αντίθετο 
τύπο και στις ομιλίες μας και στην ποίηση;
- Φως φανερό!
- Θα βγάλουμε λοιπόν και τα μοιρολόγια και τα μυξο-
κλάματα απ’ τους ξεχωριστούς άντρες;
- Ανάγκη πάσα, αφού κι όλα εκείνα που είπαμε πριν.
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- Ας κοιτάξουμε όμως πρώτα, αν είναι σωστό να τα 
βγάλουμε ή όχι. Παραδεχόμαστε, δεν είναι έτσι; πως 
ο σωστός άνθρωπος δεν θα το θεωρήσει για συμφορά, 
πως πέθανε ένας άλλος σωστός άνθρωπος που του ήταν 
φίλος.
- Το παραδεχόμαστε.
- Ώστε δεν θα καθήσει να τον κλαίει και να τον μοιρολο-
γά, σαν να έπαθε κάτι κακό.
- Όχι βέβαια.
- Λέμε όμως ακόμα κι αυτό, πως ένας τέτοιος άνθρωπος 
είναι τέλεια αρκετός για τον εαυτό του (αυτάρκης) κι 
απ’ όλους περισσότερο καμίαν ανάγκη δεν έχει κανε-
νός, για να είναι ευτυχής.
- Αλήθεια!
- Ώστε καθόλου δε θάναι συμφορά γι’ αυτόν, να χάσει ή 
παιδί ή αδελφό ή χρήματα ή ό,τι άλλο τέτοιο.
- Καθόλου βέβαια.
- Καθόλου λοιπόν και να θρηνεί δεν πρέπει, αλλ’ απε-
ναντίας με τη μεγαλύτερη καρτερία να το υποφέρει, αν 
τύχει και τον βρει καμία τέτοια συμφορά.
- Πολύ σωστά.
- Σωστά λοιπόν και μεις θα βγάζαμε απ’ τη μέση τους 
θρήνους για τους ξεχωριστούς τους άντρες, και το πολύ 
να τους αναθέσουμε στις γυναίκες, και μάλιστα όχι και 
στις πολύ σπουδαίες, και στους κατώτερους ανθρώ-
πους, για να μην καταδέχονται να κάνουν τα ίδια μ’ αυ-
τούς εκείνοι, που λέμε πως τους προορίζουμε να μας 
φρουρούν τη χώρα μας.
- Πολύ σωστά.
- Θα παρακαλέσουμε λοιπόν πάλι τον Όμηρο και τους 
άλλους ποιητές, να μην παρουσιάζουν τον Αχιλλέα, 
παιδί θεάς, πως πότε από τόνα του πλευρό πλάγιαζε, 
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πότε απ’ τ’ άλλο και πότε πάλι ανάσκελα, ή προύμυτα, 
ως που τέλος πετιόνταν πάνω κι ως τρελός γυρνούσε 
στ’ ακρογιάλι, μήτε να παίρνει στάχτη με τις δυο του 
φούχτες απ’ τη φωτιά και να τη σκορπά στο κεφάλι του 
επάνω και να κλαίει και να μοιρολογιέται, όπως μας 
τον παράστησε εκείνος, μήτε τον Πρίαμο, ένα σχεδόν 
ισόθεο βασιλιά, να κυλιέται καταγής μες στην κοπριά 
και να ξορκίζει τους φίλους γύρω κράζοντας όλους με 
τ’ όνομά τους.
Και πολύ περισσότερο θα τον παρακαλέσουμε να μην 
παρασταίνει τους θεούς τουλάχιστο να θρηνολογούν 
και να λένε:

“Ωϊµένα η δόλια που για κακό µου εγέννησα το πιο άξιο 
παλληκάρι. Κι αν τους άλλους θεούς, µα όχι επιτέλους 
και το µεγαλύτερό τους να τολµήσει να το µιµηθεί τόσο 
αταίριαστα, που να τον βάλει να λέει: “Άλλοίµονο, έναν 
π’ αγαπώ βλέπω να κυνηγιέται τώρα στο κάστρο ολόγυ-
ρα και µέσα κλαί’ η καρδιά µου”

Και αλλού πάλι:

“Ωϊµένα, να που ο Σαρπηδών που πλιό πολύ αγαπάω απ’ 
όλους να σκοτωθεί απ’ τον Πάτροκλο. Έτσι το θέλει η 
µοίρα”.

Γιατί αν αγαπητέ μου Αδείμαντε, τ’ ακούουν στα σο-
βαρά οι νέοι όλα τα τέτοια και δεν τα περιγελούν σαν 
ανάξια να λέγονται, εύκολα θα καταντήσουν να μην το 
θεωρούν ανάξιο να το κάνουν οι ίδιοι, αφού επιτέλους 
άνθρωποι είναι  και αυτοί, και να μην τόχουν για κα-
τηγόρια, αν τους συμβεί να πουν ή να κάμουν τίποτα 
τέτοιο, μα χωρίς καμία ντροπή κι από λιποψυχία θ’ αρ-
χίσουν για τα παραμικρότερα παθήματα να ψάλλουν 
πολλούς οδυρμούς και θρήνους”. 4
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Εδώ ο φιλόσοφος τονίζει τη στάση που πρέπει να 
έχουν οι φύλακες-πολεμιστές της Πολιτείας απέναντι στο 
θάνατο. Παρουσιάζει κάποια αποσπάσματα από ποιητές 
και μυθολόγους και απορρίπτει τον τρόπο που πραγμα-
τεύονται το θέμα του θανάτου.

Οι φύλακες λοιπόν της Ιδανικής Πολιτείας δεν πρέπει να 
δειλιάζουν μπροστά στο θάνατο και σ’ αυτό θα συντελεί η φι-
λοσοφική τους εκπαίδευση, από την οποία θα λείπουν οι διά-
φορες αρνητικές μεγαλοποιήσεις των μεταθανάτιων καταστά-
σεων.

Θα πρέπει να είναι αυτάρκεις στη ζωή και να είναι 
θαρραλέοι μπροστά στο θάνατο. Να μη λυπούνται ούτε 
να θρηνούν αν χάνουν ένα προσφιλές πρόσωπο. Οι στίχοι 
των ποιητών που παρουσιάζουν μοιρολόγια και θρήνους 
θα πρέπει να εξοβελιστούν, γιατί παρουσιάζουν το θάνα-
το σαν κάτι το φοβερό.

Σε ένα άλλο σημείο -αφού στα προηγούμενα παρου-
σιάζει τη στάση του απλού ανθρώπου και του πολεμιστή- 
γράφει για τον πραγματικό φιλόσοφο και το θάνατο:

“Μια διάνοια λοιπόν προικισμένη με τέτοια μεγαλοπρέ-
πεια και με την ικανότητα να οραματίζεται την αιωνι-
ότητα του χρόνου και το σύνολο της ουσίας, νομίζεις 
πως μπορεί ποτέ να δίνει καμιά μεγάλη σημασία στην 
ανθρώπινη ζωή;
- Αδύνατο.
- Ώστε και το θάνατο θα τον θεωρεί σαν ένα φοβερό 
πράγμα;
- Κάθε άλλο.
- Μια λοιπόν δειλή και ταπεινή φύση δε θα μπορεί να 
έχει καμία σχέση με την αληθινή φιλοσοφία”.5

Ο δειλός λοιπόν και ο ταπεινός άνθρωπος φοβάται το 
θάνατο. Ο πολεμιστής πρέπει να εκπαιδευθεί για να μην 
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τον φοβάται, για να μπορεί άφοβα να υπερασπίζει την 
Πολιτεία στις μάχες. Γιατί οι άνθρωποι αυτής της Πολιτεί-
ας πρέπει να ζουν ελεύθεροι και να φοβούνται τη σκλαβιά 
περισσότερο από το θάνατο, όπως αναφέρει παραπάνω.

Και μετά από τον απλό άνθρωπο και τον πολεμιστή-
φύλακα φθάνουμε στον πραγματικό φιλόσοφο. Αυτός, 
λόγω της μεγαλοπρέπειας της φύσης του και την ικανότη-
τα να αγκαλιάζει την αιωνιότητα (χρόνος) και την ουσία 
(χώρος) δεν θα φοβάται καθόλου το θάνατο από μόνος 
του. Γιατί η φιλοσοφική ψυχή ψάχνει τη σοφία και την 
αλήθεια.

“Λαχταρά στο σύνολό τους τα θεία και τα ανθρώπινα 
πράγματα”.6 Περιφρονεί τις ψεύτικες ασχολίες των αν-
θρώπων που ψάχνουν να πλουτίσουν για να ικανοποι-
ήσουν τις υλικές ανάγκες και επιθυμίες. Αγωνίζεται για 
την αλήθεια και φθάνει μπροστά στο θάνατο, όπως ο Σω-
κράτης, λέγοντας: “Λίγοι είναι οι πραγματικώς θεόπνευ-
στοι και ούτοι δεν είναι κατά τη γνώμη μου άλλοι, παρά 
εκείνοι οι οποίοι έχουν ζήσει ως γνήσιοι φιλόσοφοι. Εγώ δε 
ουδόλως έπαυσα κατά το δυνατόν εις τον βίον μου, αλλά 
κατά πάντα τρόπον επεζήτησα να γίνω εις εκ τούτων. Εάν 
δε ορθώς επεζήτησα και κατόρθωσα κάτι, όταν έλθω εκεί 
θα γνωρίσω την αλήθειαν, αν θέλει ο θεός”.7

Η κυριότερη μάχη στη ζωή για το φιλόσοφο είναι η 
μάχη ενάντια στην άγνοια.

Και ο Σωκράτης έδινε αυτή τη μάχη συνεχώς, μέχρι 
που συκοφαντημένος8 βρέθηκε μπροστά στο θάνατο.

Ερχόμαστε λοιπόν στο Φαίδωνα -το Διάλογο που γί-
νεται μπροστά στον επικείμενο θάνατο του Σωκράτη- και 
σ’ αυτόν βρίσκουμε ξανά αθάνατες σελίδες, όπου ο Πλά-
τωνας εξετάζει και παρουσιάζει για άλλη μια φορά το 
πρόβλημα της ζωής και του θανάτου. Γράφει:
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“Ίσως όμως σου φανεί παράδοξο ότι τούτο μόνον (δηλ. 
ο θάνατος) από όλα τα άλλα εμφανίζεται στον άνθρωπο 
με μια μορφή (σαν κακό) και ουδέποτε ως αγαθό, όπως 
εμφανίζονται και τα άλλα πράγματα, άλλοτε αγαθά και 
άλλοτε κακά, ενίοτε δε ακόμη και σε εκείνους οι οποίοι 
θεωρούν τον θάνατο προτιμότερο της ζωής. Για όσους 
δε είναι προτιμότερος ο θάνατος, ίσως σου φανεί πα-
ράδοξο ότι δεν είναι όσιον οι άνθρωποι ούτε να ευεργε-
τούν αυτοί τους εαυτούς τους, αλλά πρέπει να περιμέ-
νουν άλλον ευεργέτη”.9

Εδώ ο Πλάτωνας, με το στόμα του Σωκράτη, παρουσι-
άζει την τοποθέτηση των ανθρώπων ως προς το θάνατο. 
Αναφέρει αρχικά, ότι ο θάνατος θεωρείται σαν κάτι κακό 
και δεν έχει δύο όψεις, μία καλή και μία κακή, όπως συ-
νήθως έχουν τα πράγματα, υπακούοντας σε ένα δυισμό 
που υπάρχει στον κόσμο. Στο τέλος εμφανίζει τις απόψεις 
των Ορφικών και των Πυθαγορείων, που δεν επιτρέπουν 
την αυτοκτονία, σημειώνοντας ότι δεν είναι σωστό ν’ αυ-
τοκτονούν οι άνθρωποι “ευεργετώντας έτσι τον εαυτό 
τους”.

 Όμως για το φιλόσοφο, ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι 
ο θάνατος δεν είναι κάτι κακό μια και απελευθερώνει την 
ψυχή από τα  δεσμά του σώματος. Ακόμη δε, της επιτρέ-
πει να επικοινωνήσει με το αόρατο, με τους ανώτερους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε μια άλλη διάσταση, με 
τους θεούς και με τις ιδέες.

“Θέλω ήδη να λογοδοτήσω, πως μου φαίνεται ότι ο ανήρ, 
ο οποίος διήλθε την ζωήν του ως αληθής φιλόσοφος, εί-
ναι πλήρης θάρρους, όπως θα ήτο εύλογον να αναμένει 
τις παρά τούτου, όταν μέλλει να αποθάνει και έχει την 
ελπίδα, ότι, όταν αποθάνει, εις τον άλλον κόσμον θα 
κερδίσει τα μέγιστα αγαθά”.10
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Όμως, τι είναι ο θάνατος; Όπως σημειώνει στο Γορ-
γία: “Ο θάνατος κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τίποτε άλλο, 
παρά ο χωρισμός δύο πραγμάτων, που πριν ήσαν ενωμένα, 
της ψυχής και του σώματος...”.11

Όμως:

“Εάν μεν η ψυχή χωρίζεται από το σώμα χωρίς να πα-
ρασύρει μαζί της κάτι από το σώμα, διότι δεν ευρίσκε-
ται εις καμμίαν επικοινωνίαν με αυτό εις τον βίον όσον 
εξαρτάται από την θέλησή της, αλλά το αποφεύγει και 
είναι συγκεντρωμένη εις τον εαυτόν της, διότι πάντο-
τε επιδιώκει τούτο - τούτο δε δεν σημαίνει τίποτε άλλο 
παρά το ότι ορθώς εφιλοσοφούσε και ορθώς ασκείτο να 
αποθάνει ευκόλως ή τούτο δεν θα ήτο μελέτη θανάτου;
- Βεβαίως!
- Λοιπόν, ευρισκόμενη εις την κατάστασιν αυτήν απέρ-
χεται εις το όμοιον προς εαυτήν το αόρατον, το θείον, 
και αθάνατον και σοφόν, όπου όταν φθάσει θα είναι 
ευδαίμων, διότι απαλάσσεται από πλάνην και αφροσύ-
νην και φόβους και μανιώδεις έρωτας και από τα λοι-
πά κακά των ανθρώπων, όπως δε ακριβώς λέγεται περί 
των μεμυημένων, διάγει αληθέστατα τον λοιπόν χρόνον 
μετά των θεών; Αυτό δεν πρέπει να είπωμεν Κέβη ή κάτι 
άλλο;
- Αυτό πρέπει να είπωμεν, μα τον Δία”.12

Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση:

“Εάν όμως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα μολυσμένη 
και ακάθαρτος, διότι ευρίσκεται εις διαρκή επικοινωνί-
αν με αυτό και το περιποιείται και το αγαπά, ή έχει γο-
ητευθεί υπ’ αυτού εξ αιτίας των επιθυμιών και ηδονών, 
ώστε τίποτε άλλο να μη νομίζει ότι είναι αληθές παρά 
το σωματοειδές, το οποίον δύναταί τις να εγγίσει και να 
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ίδη, και δια του οποίου δύναται και να πιεί και να φάει 
και να το μεταχειριστεί για τις απολαύσεις του έρωτα, 
ενώ έχει συνηθίσει να μισεί, να τρέφει και να φεύγει το 
εις τα όμματα σκοτεινόν και αόρατον, νοητόν δε και 
εξηγούμενον δια της φιλοσοφίας, νομίζεις ότι η ψυχή 
ούτως έχουσα αυτή καθ’ εαυτήν, καθαρά θα αποχωρι-
σθεί από του σώματος;
- Καθόλου, είπε.
- Αλλά θα χωρισθεί, ως φαντάζομαι πιασμένη από το 
σωματοειδές, το οποίον εκόλλησεν εις την φύσιν της η 
σχέσις και η συναναστροφή με το σώμα, εξ αιτίας της 
διαρκούς συνύπαρξης με αυτό και της πολλής σχετικής 
φροντίδος.
- Βεβαίως!
- Τούτο δε το σωματοειδές πρέπει να φαντάζεταί τις 
φίλε μου, βαρύ, γεώδες και ορατόν. Αυτό λοιπόν έχουσα 
η τοιαύτη ψυχή είναι βαρειά και σύρεται πάλι εις τον 
ορατόν τόπον, εκ φόβου προς τον αόρατον κόσμον και 
τον  Άδη, καθώς λέγεται.
Περιφέρεται πέριξ των μνημείων και των τάφων, πέριξ 
των οποίων είδαν και φαντάσματα ψυχών εν είδει σκι-
άς, οποία ομοιώματα ταιριάζουν εις τοιαύτας ψυχάς, 
αι οποίαι δηλ. δεν απηλλάγησαν καθαρά από το σώμα, 
αλλά μετέχουν του ορατού κόσμου, εξ αιτίας του οποίου 
είναι και οραταί.
- Εύλογον είναι τούτο, Σωκράτη.
- Εύλογον βεβαίως είναι, Κέβη, αλλά δεν είναι εύλογον 
καθόλου να είναι αύται αι ψυχαί των αγαθών, αλλ’ αι ψυ-
χαί των φαύλων, αι οποίοι αναγκάζονται να πλανώνται 
περί τους τάφους, τιμωρούμεναι δια τον προηγούμενον 
τρόπον ζωής, ο οποίος ήτο κακός. Και μέχρι τότε πε-
ριπλανώνται, μέχρις ότου ένεκα της επιθυμίας εκείνου 
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που τας συνοδεύει, δηλ. του σωματοειδούς, δεσμευθούν 
πάλιν μέσα εις το σώμα”.13

Έτσι από τη στάση του φιλοσόφου μπροστά στο θάνα-
το και το τι είναι θάνατος περνούμε στο τι συμβαίνει κατά 
τη διάρκεια του χωρισμού της ψυχής από το σώμα.

Όπως είδαμε, για το μεγάλο φιλόσοφο, η ψυχή χω-
ρίζεται από το σώμα είτε καθαρή είτε “φορτωμένη” με 
χαρακτηριστικά και στοιχεία που της προσδέθηκαν 
κατά τη διάρκεια της “φυλάκισής” της στο σώμα. Όλα 
αυτά που σημειώνει παραπάνω ο Πλάτωνας για τη δια-
δικασία του θανάτου, συμφωνούν φοβερά με τις εσωτε-
ρικές διδασκαλίες για τη ζωή και το θάνατο, την ψυχή 
και το σώμα.14

Καταρχήν, για το φιλόσοφό μας έχει μεγάλη σημα-
σία το πώς γίνεται ο χωρισμός ψυχής και σώματος: “οι 
άνθρωποι πρέπει ν’ αποθνήσκουν εν μέσω καλών λόγων 
ή σιωπής”.15 Δεν πρέπει να γίνονται θρήνοι και ολοφυρ-
μοί για τους νεκρούς.16  Ο τρόπος θανάτου είναι φοβερά 
σημαντικός για την ψυχή. Γι’ αυτό και στο μύθο του Αχιλ-
λέα, ο ήρωας εμφανίζεται να διαλέγει να πεθάνει στη 
μάχη παρά μέσα στα πλούτη, στο παλάτι.17 Με παρόμοιο 
τρόπο πέθαναν και ο Μάρκος Αυρήλιος και ο μεγάλος 
αυτοκράτορας- φιλόσοφος Ιουλιανός. Ακόμη και τον ίδιο 
τον Πλάτωνα ο θάνατος τον βρήκε ήρεμο μέσα στην Ακα-
δημία, όπου μέχρι την τελευταία ημέρα του ήταν δραστή-
ριος, σύμφωνα με τις παραδόσεις.

Όμως με τα προηγούμενα αποσπάσματα του Φαίδωνα 
έχουμε ήδη περάσει στο θέμα της μεταθανάτιας διαδικα-
σίας. Τι γίνεται λοιπόν μετά το θάνατο;

Σύμφωνα με τις εσωτερικές διδασκαλίες, το “θάνατο” 
στον ορατό κόσμο ακολουθεί η “γέννηση” στους αόρα-
τους κόσμους, “η γέννηση στο θάνατο”, όπως την ονο-
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μάζει ο Σωκράτης. Ανάλογα με την κάθε μία ψυχή θα 
επακολουθήσουν τα γεγονότα της μεταθανάτιας ζωής, 
εντελώς ατομικά για τον καθένα, όπως συμβαίνει και στη 
γήινη ζωή. Με παραστατικό και ρεαλιστικό τρόπο και άλ-
λες φορές με παραβολικό ο Πλάτωνας παρουσιάζει όλα 
τα επακόλουθα της ζωής σαν να έχει “ζήσει το θάνατο”. 
Αυτό δεν είναι παράδοξο, αφού, μέσω των Μυστηρίων, 
είχε εμπειρία των αόρατων κόσμων. Ας συνοψίσουμε 
λοιπόν τα βασικά σημεία για τα μετά θάνατο κατά τον 
Πλάτωνα:

Είδαμε καταρχήν παραπάνω ότι σημειώνει πως υπάρ-
χουν δύο περιπτώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση: Η ψυχή να αποχωριστεί με 
χαρά από το γήινο τμήμα με το οποίο είχε προσδεθεί18 

κατά τη διάρκεια της ζωής. Να έχει πολλές και βάσιμες 
ελπίδες αυτός που πεθαίνει ότι θα είναι σε καλύτερη μοί-
ρα και συνθήκες απ’ ότι στη γήινη ζωή και ότι θα συνα-
ντήσει σημαντικά πρόσωπα, άξια να τα συναναστρέφεται 
κανείς όπως τονίζει ο Σωκράτης.

Και η δεύτερη περίπτωση:
Αυτός που πεθαίνει να είναι προσκολλημένος στα γή-

ινα, κάτι που “προσθέτει” βάρος στην ψυχή και δεν την 
αφήνει να ανυψωθεί σε λεπτότερες καταστάσεις συνεί-
δησης. Θα παραμείνει λοιπόν στα κατώτερα επίπεδα τω 
αόρατων κόσμων, που είναι πιο κοντά στη γη, μάλιστα 
μερικές φορές το φάσμα της θα μπορεί να γίνει ορατό 
από τους ευαίσθητους ανθρώπους.

Εδώ ο φιλόσοφος βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με 
τις διδασκαλίες του εσωτερισμού. Σύμφωνα μ’ αυτές οι 
μεταθανάτιοι κόσμοι χωρίζονται σε διάφορα επίπεδα19 
τα οποία περιληπτικά μπορούμε να παρουσιάσουμε σαν 
ένα ανώτερο (τον ουρανό- παράδεισο) και ένα κατώτερο 
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(τον Άδη-κόλαση). Στην Ανατολική εσωτερική παράδοση 
ονομάζονται Ντεβαχάν και Κάμα-Λόκα αντίστοιχα.20

Αυτά τα δύο επίπεδα χωρίζονται αντίστοιχα πάλι σε 
δύο μέρη, ένα ανώτερο και ένα κατώτερο. Οι ψυχές των 
ανθρώπων μετά το θάνατο, ανάλογα με την πνευματική 
τους ποιότητα θα καταλήξουν σε κάποιο από αυτούς τους 
“τόπους”.

Έτσι οι “ορθώς φιλοσοφήσαντες”, κατά το Σωκράτη, 
και όσοι οι ψυχές τους χωρίστηκαν χωρίς να κουβαλούν 
μαζί τους τα βάρη των σωματικών επιθυμιών, θ’ ανυψω-
θούν σε ανώτερους κόσμους. Θα συναναστραφούν με 
ανώτερες ανθρώπινες ψυχές, που βρίσκονται εκεί. Οι 
Μυημένοι μάλιστα θα κατοικήσουν μαζί με τους θεούς 
(“μετά των θεών οικήσει”) και  θα φθάσουν μέχρι το φως 
της θείας μακαριότητας.  Όσοι πάλι άφησαν τη ζωή προ-
σκολλημένοι στα γήινα θα παραμείνουν χαμηλά και θα 
περιπλανιώνται μέχρι να μετενσαρκωθούν ξανά, πολύ 
σύντομα. Κάτι που βρίσκεται επίσης σε απόλυτη συμφω-
νία προς τις εσωτερικές διδασκαλίες, γιατί το θέμα του 
θανάτου είναι συνδεδεμένο με φυσικό τρόπο με το νόμο 
της Μετενσάρκωσης και της απόδοσης Δικαιοσύνης.

Έτσι οι εγωιστικές και υλιστικές ψυχές μετενσαρκώ-
νονται ξανά και η μεταθανάτια διαδικασία είναι ένα σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο υποφέρουν λόγω 
αδυναμίας να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, οι οποί-
ες χρειάζονται το σώμα για να πραγματωθούν.21

Τη μεταθανάτια ζωή την πραγματεύεται ο Πλάτωνας 
και με άλλο τρόπο, στους θαυμάσιους μύθους που εκθέ-
τει στο Φαίδωνα, το Γοργία και στο τέλος της Πολιτείας, 
στον περίφημο μύθο του Ηρός. Σ’ αυτούς τους μύθους -με 
συμβολικό πάντα τρόπο, αλλά και ξεκάθαρο πολλές φο-
ρές- εκθέτει πολλές απόκρυφες μυστηριακές διδασκαλί-

fplato_2010.indd   195 6/12/2010   3:31:43 μμ



ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

196

ες για τους μεταθανάτιους κόσμους και την πορεία των 
ψυχών.

Επίδραση άσκησε με αυτούς τους μύθους στον Πλού-
ταρχο, ο οποίος παρουσίασε παρόμοιες περιπτώσεις 
εμπειριών στους αόρατους κόσμους. Αλλά και στο “Ενύ-
πνιο” του Σκιπίωνος βρίσκουμε επίδραση του Πλάτωνα. 
Θα αναφέρουμε μερικά σημαντικά για το θέμα μας ση-
μεία:

Ο κύκλος της μεταθανάτιας διαδικασίας λοιπόν κλεί-
νει και εναλλάσσεται με ένα κύκλο ενσάρκωσης στη γη. 
Και αυτό μέχρι οι ψυχές να ολοκληρώσουν την εξέλιξή 
τους. Στον Τίμαιο ο φιλόσοφος γράφει για τις ψυχές, ότι 
εάν κυριαρχήσουν τα πάθη τους θα ζήσουν σύμφωνα με 
τη δικαιοσύνη. Και αφού ολοκληρώσουν την πορεία τους 
στη γη θα επιστρέψουν στο άστρο από το οποίο προήλθαν 
και θα ζήσουν ζωή όμοια με τη ζωή του άστρου τους. Για-
τί, για τον φιλόσοφο οι ψυχές είναι παιδιά τ’ ουρανού.

Στο Μένωνα πάλι σημειώνει ότι: “η ψυχή του ανθρώ-
που είναι αθάνατος, και άλλοτε μεν τελειώνει, οπότε λέγω-
μεν ότι ο άνθρωπος αποθνήσκει, άλλοτε δε πάλιν γεννάται 
ποτέ όμως δεν χάνεται. Δι’ αυτό πρέπει λοιπόν κανείς να ζη 
όλην του την ζωήν όσο το δυνατόν συμφωνότερα προς την 
αγνότητα που επιτάσσουν οι θείοι νόμοι. Γιατί απ’ όσους 
πληρωμή της παλιάς τους αμαρτίας θέλει η Περσεφόνη να 
δεχτεί, ξαναστέλνει σ’ εννιά χρόνια στη γη μας τις ψυχές 
τους κι απ’ αυτούς γεννιώνται...” 22

Εδώ ο Πλάτωνας θίγει το θέμα της απονομής της δι-
καιοσύνης, ανάλογα με τον τρόπο ζωής στη γη. Αυτό το 
θέμα θα το θίξουμε πιο κάτω. Αναφέρει όμως παράλληλα 
ένα απόσπασμα του Πινδάρου, όπου σημειώνεται ο περί-
φημος κύκλος των εννιά χρόνων για την επαναφορά των 
ψυχών στη γη. Όμως αυτό το χρονικό διάστημα δεν πρέ-
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πει να το θεωρήσουμε κυριολεκτικά. Δηλ. δεν ξέρουμε τι 
εννοεί με την λέξη “έτη”. Το πιο πιθανό είναι -με βάση 
τις διδασκαλίες του εσωτερισμού για τη διαδικασία της 
μετενσάρκωσης και την ύπαρξη στους μεταθανάτιους κό-
σμους-23 ότι πρόκειται για εννέα αιώνες, δηλ. η λέξη έτος 
αντιστοιχεί με ένα αιώνα.

 Στο Φαίδρο πάλι ξαναβρίσκουμε την αναφορά σ’ 
αυτό τον κύκλο: “...γίνεται αιτία εις αυτήν (την ψυχήν) να 
κυλίεται άνους πέριξ της γης και κάτω απ’ την γην επί εν-
νέα χιλιάδας έτη”. Εδώ μάλιστα έχουμε την μετατροπή του 
εννέα σε εννέα χιλιάδες.

Σε άλλο σημείο του Φαίδρου αναφέρει δέκα χιλιά-
δες χρόνια για την πορεία της ψυχής, ενώ στον περίφημο 
μύθο του Ηρός στην Πολιτεία αναφέρει την περίφημη χι-
λιόχρονη πορεία.

Με βάση τα γραφόμενα στο Φαίδρο η ψυχή, κατά τον 
Πλάτωνα, έχει τη δυνατότητα -που της την προσφέρει ο 
Φιλοσοφικός Έρωτας σ’ αυτό το Διάλογο- ν’ αποκτήσει 
φτερά και ν’ ανέλθει σε υπερουράνιους κόσμους, όπου θ’ 
αντικρύσει τη θεία τελειότητα. Όμως μπορεί η ψυχή να 
νικηθεί από τα πάθη της, οπότε χάνει τα φτερά της και 
πλανάται στη γη -σε διάφορα επίπεδα συνείδησης θα 
έλεγε κάποιος γνώστης των διδασκαλιών του εσωτερι-
σμού- είτε στον υποχθόνιο κόσμο είτε ενσαρκωμένη είτε 
πάλι πετυχαίνει κάποιο βαθμό ανύψωσης, ώστε “μόλις να 
θεάται τις ιδέες”.

Αυτά είναι σε αντιστοιχία με τις διδασκαλίες του εσω-
τερισμού, τόσο για τις δυνατότητες της ψυχής όταν είναι 
ενσαρκωμένη, όσο και για τη μεταθανάτια κατάσταση, 
όπου η ψυχή θ’ ανυψωθεί είτε μέχρι το ανώτερο Δεβαχάν 
των ανατολικών διδασκαλιών24 είτε θα βυθιστεί στις κα-
τώτερες υποχθόνιες περιοχές, που αντιπροσωπεύουν την 
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“κόλαση” του Χριστιανισμού και τόσο ωραία περιγράφει 
ο Δάντης στο έργο του.

Βέβαια τα γραπτά του Πλάτωνα στον Τίμαιο, το Φαί-
δρο, την Πολιτεία και άλλους Διαλόγους δεν αναφέρο-
νται μόνο στο τι περιμένει τις ψυχές στο τέλος της ζωής 
και στη μεταθανάτια ζωή αλλά και τι γίνεται στο τέλος 
ενός κύκλου εξέλιξης.

Όμως δεν θ’ αναφερθούμε τώρα σ’ αυτό -αν και είναι 
αρκετά σημαντικό και αποτελεί την πραγματική εσχατο-
λογία του φιλόσοφου- γιατί θα πρέπει να συσχετιστεί με 
πιο περίπλοκες διδασκαλίες του εσωτερισμού.

“Η ψυχή έρχεται εις τον Άδην χωρίς να έχει τίποτε άλλο  
παρά την ηθικήν της κατάρτιση και τον τρόπο της ζωής, 
καθ’ ον ανετράφη, τα οποία θεωρούνται ότι τα μέγιστα 
ωφελούν ή βλάπτουν τον αποθανόντα από της πρώτης 
στιγμής της αφίξεώς του εκεί κάτω. Η παράδοσις μά-
λιστα λέγει, ότι, όταν κάποιος αποθάνει ο δαίμων του, 
ο οποίος είχε λάχει εις αυτόν,25 ότε έζη, ούτος ο δαίμων 
αναλαμβάνει να τον οδηγήσει εις κάποιον τόπον, όπου 
πρέπει οι συναθροισθέντες, αφού δικασθούν, να πορεύ-
ονται εις τον Άδην, με οδηγόν εκείνον, εις τον οποίον 
βεβαίως έχει δοθεί διαταγή να τους οδηγήσει από την 
παρούσα ζωήν εις την μετά θάνατον. Αφού δε εκεί απο-
λαύσουν τα κακά ή τα καλά, των οποίων είναι άξιοι, και 
μένουν όσον χρόνον πρέπει, άλλος πάλι δαίμων26 τους 
φέρει εις την παρούσαν ζωήν μετά πολλάς και μακράς 
χρονικάς περιόδους. Είναι δε η πορεία ουχί όπως ο Τή-
λεφος του Αισχύλου την περιγράφει, διότι έκαστος μεν 
λέγει, ότι η οδός που οδηγεί εις τον Αδην είναι απλή, μού 
φαίνεται όμως ότι η οδός αυτή ούτε μία ούτε απλή είναι. 
Διότι άλλως δεν θα υπήρχεν ανάγκη οδηγών, αφού κα-
νείς δεν ημπορεί να σφάλλη, όταν η οδός είναι μία.
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Τώρα όμως φαίνεται ότι διχάζεται συχνά και έχει πολ-
λάς στροφάς, τούτα δε λέγω κατά συμπερασμόν εκ των 
συμφώνως προς τους θείους νόμους τελουμένων θυσιών 
και των καθιερωμένων εδώ συνηθειών.

Η μεν λοιπόν κοσμία και φρόνιμος ψυχή ακολουθεί τον 
οδηγόν της και δεν αγνοεί την τύχην που την περιμένει, 
εκείνη δε την οποίαν τα πάθη έχουν προσκολλήσει εις το 
σώμα, όπως είπα προηγουμένως -διότι το σώμα και τον 
ορατόν κόσμον είχαν ως αντικείμενον οι πόθοι, που την 
έκαναν άλλοτε αλλόφρονα- αφού εναντιωθεί πολύ και 
αφού υποφέρει πολλά, με βίαν και με κόπους υπό του 
ωρισμένου δαίμονος ταχέως οδηγείται.

Όταν δε έλθει εκεί όπου είναι αι άλλαι ψυχαί, την μεν 
ακάθαρτον εκείνην, η οποία έχει κάμει κάτι τέτοιο, 
δηλ. αδίκους φόνους ή έχει διαπράξει άλλα τοιαύτα, τα 
οποία είναι παρόμοια και έργα τοιούτων ψυχών, αυτήν 
μεν (την ακάθαρτον ψυχήν) πας νεκρός αποφεύγει και 
πλαγίως εκτός της οδού υποχωρεί και δεν θέλει ούτε συ-
νοδοιπόρος, ούτε οδηγός της να γίνη, αλλ’ αυτή πλανά-
ται κατεχομένη από πλήρη αμηχανίαν, έως ότου παρέλ-
θουν χρονικά τινα διαστήματα, μετά την πάροδον των 
οποίων εξ ανάγκης φέρεται εις την παρούσαν κατοικίαν, 
την δε ψυχήν, η οποία διήλθε καθαρώς και φρονίμως, οι 
ίδιοι οι θεοί την οδηγούν και είναι συνοδοιπόροι της και 
εγκαθίσταται εις τον αρμόζοντα εις αυτήν τόπον”.27

Αυτό και μόνο το απόσπασμα θ’ αρκούσε για να έχει 
κανείς μία βασική εικόνα των αντιλήψεων του φιλόσοφου 
για την πορεία της ψυχής κατά τη μεταθανάτια διαδικα-
σία. Όμως υπάρχουν παρόμοια αποσπάσματα και στο 
Γοργία και στην Πολιτεία28 όπου μάλιστα η πορεία της 
ψυχής περιγράφεται λεπτομερειακά.
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Ακόμη, αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι συμπίπτουν αυτά 
τα οποία γράφει ο φιλόσοφος με τις διδασκαλίες που 
εκτίθενται στις λεγόμενες “Βίβλους των Νεκρών”, τόσο 
τη Θιβετανική όσο και την Αιγυπτιακή.29 Στις Βίβλους 
αυτές παρουσιάζονται διδασκαλίες για τη μεταθανάτια 
διαδικασία και οι ομοιότητες με την Πλατωνική διδασκα-
λία είναι ολοφάνερες. Μπορούμε ν’ αναφέρουμε τέσσερα 
βασικά σημεία:

Η πορεία της ψυχής (για την οποία οδηγίες δίνουν • 
οι περίφημες Βίβλοι των Νεκρών)
Το δικαστήριο του Άδη και η κρίση των ψυχών • 
(θέμα που θα εκθέσουμε παρακάτω)
Τα επακόλουθα της κρίσης και• 
Η επάνοδος στη ζωή• 

Στο ίδιο θέμα αναφέρονται και οι χρυσές πινακίδες 
που βρέθηκαν μέσα σε τάφους στην Πετέλεια της Κάτω 
Ιταλίας και μαζί με τους εσχατολογικούς μύθους του Πλά-
τωνα, του Πλούταρχου και τη Ραψωδία Λ της Οδύσσειας, 
αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, την “Αρχαιοελληνική Βί-
βλο των Νεκρών”.

 Ένας σύγχρονος μελετητής, ο Ραίυμοντ Μούντυ, με-
λέτησε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν μία “εμπει-
ρία θανάτου” όπως την ονομάζει. Δηλ. υπήρξαν για ένα 
διάστημα “νεκροί” και επανήλθαν στη ζωή. Παρομοιάζει 
την εμπειρία τους με αυτήν που περιγράφει ο Πλάτωνας 
στο μύθο του Ηρός στην Πολιτεία και μάλιστα ξεκίνησε 
αυτήν την έρευνα σπρωγμένος από τη μελέτη του Πλάτω-
να και συγκεκριμένα από το 10ο κεφάλαιο της Πολιτείας, 
όπου περιέχεται ο μύθος του Ηρός. Το παράδοξο -όπως 
το θεωρούσε κάποιος χωρίς να έχει μελετήσει εσωτερι-
σμό- από τη μία αλλά και φυσικό από την άλλη είναι ότι 
οι εμπειρίες όλων των σοβαρών περιπτώσεων που εξέτα-
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σε με αυστηρά ορθολογιστικό τρόπο, έχουν σημαντικές 
ομοιότητες και μεταξύ τους, αλλά και με τις διδασκαλί-
ες του Πλάτωνα και του εσωτερισμού γενικά, όπως είναι 
φυσικό βέβαια. Το αντικείμενο της έρευνάς του το εκθέ-
τει στο βιβλίο του “Ζωή μετά το σωματικό θάνατο” και 
αφιερώνει αρκετές παραγράφους στον Πλάτωνα.30

Για το φιλόσοφό μας λοιπόν ο θάνατος δεν είναι το τέ-
λος. Μάλιστα και ο ψευδοπλατωνικός Διάλογος Αξίοχος 
έχει ως θέμα τη στάση απέναντι στο θάνατο.31

 Για τον Πλάτωνα έχει σημασία η ζωή σύμφωνα με τη 
φιλοσοφία και ο σεβασμός στην παραδοσιακή μυητική 
γνώση για τα μετά θάνατον που με έμμεσο τρόπο εκθέ-
τει είτε με το στόμα άλλων προσώπων είτε με το Μύθο. 
Και πάντα θέτει σαν υπόδειγμα το Σωκράτη, ο οποίος 
τις τελευταίες στιγμές της ζωής του τις αφιερώνει σ’ ένα 
φιλοσοφικό διάλογο και ανάμεσα στ’ άλλα λέει για τους 
κύκνους: 

“... όταν εννοήσουν ότι πρέπει να αποθάνουν, ενώ άδουν 
και κατά τον προηγούμενον χρόνον, τότε άδουν περισ-
σότερον και καλύτερον, επειδή αισθάνονται χαράν, δι-
ότι πρόκειται να απέλθουν προς τον θεόν, του οποίου 
είναι θεράποντες.
Οι άνθρωποι, ένεκα του φόβου των προς τον θάνατον, 
διηγούνται ψεύδη περί των κύκνων και λέγουν ότι αυ-
τοί κλαίοντες δια τον θάνατόν των ψάλλουν το τέλος της 
ζωής των και δεν σκέπτονται ότι κανέν όρνιον δεν τρα-
γουδεί, όταν πεινά ή κρυώνει ή ευρίσκεται εις άλλην δυ-
σάρεστον κατάστασιν, ουδέ αυτή η αηδών και η χελιδών 
και ο αγριοπετεινός, τα οποία κατά την παράδοσιν τρα-
γουδούν από λύπην και είναι θρήνος το τραγούδι των, 
αλλ’ ούτε αυτά τα πτηνά μού φαίνεται ότι ψάλλουν λυ-
πούμενα, ούτε οι κύκνοι. Αλλ’ επειδή, νομίζω, είναι ιερά 
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πτηνά του Απόλλωνος, έχουν μαντικήν δύναμιν, και 
επειδή γνωρίζουν εκ των προτέρων τα αγαθά του Άδου 
ψάλλουν και ευχαριστούνται κατ’ εκείνην την ημέραν 
κατά τρόπον διαφορετικότερον ή κατά τον προηγούμε-
νον χρόνον. Και εγώ δε ο ίδιος νομίζω, ότι όπως οι κύ-
κνοι, είμαι θεράπων του Απόλλωνος και ανήκω εις τον 
ίδιον θεόν και δεν έχω λάβει εις κατώτερον βαθμόν την 
μαντικήν τέχνην παρά του κυρίου μου, ουδέ είμαι εις 
χειροτέραν ψυχικήν κατάστασιν από αυτούς τελειώνων 
τον βίον μου”.32

Ακόμη δε στο τέλος του Διαλόγου ο Σωκράτης ενώ νη-
φάλιος έχει πιει το κώνειο προτρέπει τους μαθητές του:

“ Ησυχάστε και έχετε θάρρος”.

Σε λίγο δε είπε τις τελευταίες του λέξεις:
“ Κρίτων, εις τον Ασκληπιόν οφείλομεν ένα πετεινόν. 
Χωρίς άλλο, να εκπληρώσετε το χρέος αυτό”.33

Γιατί ο θάνατος, για το Σωκράτη, ήταν θεραπευτική 
διαδικασία για την ψυχή και αυτοί που θεραπεύονταν θυ-
σίαζαν στον Ασκληπιό έναν πετεινό.

Πόσο διαφορετικές είναι οι Πλατωνικές αντιλήψεις 
για το θάνατο από αυτές που επικρατούν στην ορθολογι-
στική, “επιστημονική” αλλά και αφιλοσόφητη εποχή μας, 
είναι κάτι που μπορεί να το κρίνει ο καθένας.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1- Ο Βούδας, προτού να ξεκινήσει το δρόμο που τον οδήγησε 
στη Φώτιση λέγεται ότι είδε έναν άρρωστο, ένα γέρο κι ένα 
νεκρό, ενώ πριν δεν του είχε μιλήσει κανείς για την  αρρώστεια, 
τα γηρατειά και το θάνατο κ.τ.λ.                                                     

2. Βλ. κεφάλαιο “Πλάτωνας και Μυστήρια”
3. Πλάτωνος “Πολιτεία”, βιβλ. Α 331 α,b Εκδ., Ζαχαρόπουλος
4. Ομοίως, βιβλ. Γ 386c, d- 387, 388
5. Ομοίως, βιβλ. ΣΤ 186a,b
6. Ομοίως 486α
7. Πλάτωνος “Φαίδων” 69D. Πρβλ. επίσης με τη φράση του 

αποστόλου Παύλου. “Τον αγώνα τον  καλόν ηγώνισμαι, τον 
δρόμον τετέλευκα την πίστην τετήρηκα, λοιπόν απόκειται μοι ο 
της δικαιοσύνης στέφανος”.

8. Βλ. άρθρο στο περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, “ Οι διωγμοί 
κατά των φιλοσόφων”, τεύχος 61.                                                                                                                                             

9.Πλάτωνος “Φαίδων” 62Α, εκδ. Πάπυρος
10. Ομοίως 63Ε και 64Α
11. Πλάτωνος “Γοργίας” 542Β
12.Πλάτωνος “Φαίδων” 80 Ε, 81Α
13. Ομοίως  81 B-C-D-E (δεσμεύονται δε, καθώς είναι 

εύλογον, εις το σώμα το οποίον έχει ήθη ανάλογα με εκείνα, τα 
οποία εις τον βίον επεδίωκον) όπως αναφέρουμε στο κεφάλαιο 
για τη μετενσάρκωση.    

14. Μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό ο κάθε αναγνώστης, αν 
μελετήσει τα παρακάτω βιβλία  που αναφέρονται στο θέμα: “Η 
Απόκρυφη ζωή του ανθρώπου” στον ορατό και τους  αόρατους 
κόσμους.  Θεοσοφικές εκδόσεις, Αθήνα 1978,  “Πέρα από τις  
Πύλες του θανάτου” της Ντιον Φόρτσιουν εκδ.  Ιάμβλιχος. “Η 
ζωή πέρα από το σωματικό θάνατο” του Ραίυμοντ Μούντυ, εκδ. 
Μπουκουμάνης, και “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” τόμος 1 
του Γ.Α. Πλάνα, εκδ. Νέα Ακρόπολη.
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15. Πλάτωνος “Φαίδων” 117Ε
16. Βλ. “ Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών”  και “Πέρα από τις 

πύλες του θανάτου”. Για πολλούς λαούς και παραδόσεις δεν 
πρέπει να θρηνείται ο νεκρός.

17. Βλ. “Ροδοσταυρική Κοσμοθεωρία”, τόμος Α, σελ.10
18. Στο Φαίδωνα ως γνωστόν ο Πλάτωνας απηχεί τις ορφικές 

αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες το σώμα είναι “σήμα”, δηλ. 
τάφος της ψυχής. Αλλά και στον Τίμαιο διαβάζουμε: “Εις το 
τέλος, όταν οι δεσμοί των τριγώνων του μυελού  δεν αντέχουν 
πλέον και παραλύουν από την κόπωσιν, αφήνουν ελεύθερους 
τους δεσμούς της ψυχής και εκείνη απελευθερωθείσα 
φυσιολογικώς πετά έξω και φεύγει πολύ ευχαριστημένη. Διότι 
καθετί που γίνεται παρά φύσιν είναι δυσάρεστον, ενώ καθετί 
που γίνεται σύμφωνα με την φύσιν του ευχάριστον. Έτσι 
λοιπόν συμβαίνει και με τον θάνατον: άμα αυτός προέρχεται 
από ασθενείας και τραύματα, είναι λυπηρός και βίαιος, όταν 
όμως μαζί με το γήρας φθάνη εις το τέλος φυσιολογικώς, 
είναι ο ολιγώτερον λυπηρός από τους θανάτους και προκαλεί 
ευχαρίστησιν μάλλον παρά λύπην.   

19. Εδώ ο αναγνώστης ας έχει υπόψη του τη θαυμάσια 
ποιητική παρουσίαση των μεταθανάτιων καταστάσεων και 
κόσμων που κάνει ο μυημένος ποιητής της Αναγέννησης 
Δάντης. (Βλ. και το βιβλίο “ Ο εσωτερισμός του Δάντου”, εκδ. 
Βιβλιοθήκη Σφιγγός.    

20. Ντεβαχάν: ο τόπος των Ντέβα, θείων φωτεινών οντοτήτων. 
Κάμα-Λόκα: τόπος των επιθυμιών. Βλ. “Κλειδί της Θεοσοφίας”, 
σελ.159 κεξ.

21. Βλ. στα βιβλία που αναφέρονται στη σημείωση 14. Αλλά 
και στην Οδύσσεια (ραψωδία Λ στιχ. 578-606) βλέπουμε τα 
μαρτύρια κάποιων ψυχών στον Άδη, τα οποία -εκτός των άλλων 
συμβολισμών τους- μας υπενθυμίζουν τα παραπάνω, π.χ. το 
μαρτύριο του Ταντάλου: 

“Τότε είδα και τον Τάνταλο πικρά να τυραγνιέται
σε λίμνη ορθός και το νερό τα γένια του χτυπούσε
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και διψασμένος στέκονταν κι ούτε να πιει μπορούσε
γιατί σαν έσκυβε να πιει με μια λαχτάρα ο γέρος,
έφευγε αμέσως το νερό κι η γη τ’ αναρουφούσε...
Δέντρα ψηλά από πάνω του κρεμούσαν τον καρπό τους...
κι όταν ο γέρος έκανε τα χέρια του ν’ απλώσει,
μες στα ισκιερά τα σύννεφα τα ψήλωνε ο αέρας”.
Πόση σοφία κρύβουν αυτοί οι στίχοι του Ομήρου! 
22. Βλ. Πλάτωνος “Μένων” 81Β
23. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, Γ.Α. Πλάνα, τόμος 1, 

σελ. 149 και 156 κ. εξ.      
24. Ομοίως με τη σημείωση 20
25. Βλ. Πλάτωνος “Πολιτεία”, κεφ. 10 617e, 627e εκδ. 

Ζαχαρόπουλος 
26. Επαναλαμβάνουμε ότι η λέξη “δαίμων” πρέπει να 

εννοείται με την αρχαία ελληνική   σημασία της και όχι τη 
χριστιανική, όπως αναφέρουμε στο κεφάλαιο για τους Θείους 
Βασιλείς της Ανθρωπότητας. 

27. Βλ. Πλάτωνος “Φαίδων”107C,D,E 108A,B,C
28. Πρόκειται για τους δύο μύθους που εκθέτει στο Γοργία και 

στην Πολιτεία και αφορούν τις διδασκαλίες για τη μεταθανάτια 
διαδικασία, τη  μετενσάρκωση

29. Βλ. “Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών”  και “Αιγυπτιακή 
Βίβλος των Νεκρών”, εκδ.   Πύρινος Κόσμος 1993

30. Βλ. Ραϊμόντ Μούντυ, “Ζωή μετά το σωματικό θάνατο”, 
εκδ.  Μπουκουμάνη και επίσης του ίδιου “Το Φως μετά το 
σωματικό θάνατο”,  εκδ. Διόπτρα

31. Βλ. Πλάτωνος “Αξίοχος”, εκδ.Πάπυρος
32. “Φαίδων” 85 Α. Β
33. “Φαίδων” 118 Α
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14

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΑΡΜΑ)                                    
Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

(ΚΑΡΜΑ) ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

    “Πρέπει δε πάντοτε πραγματικώς να 
παραδεχώμεθα τους παλαιούς και ιερούς 
λόγους, οι οποίοι μας πληροφορούν ότι η ψυχή 
μας είναι αθάνατος και ότι έχομεν δικαστάς 
και αποτίνωμεν τας μεγαλυτέρας ποινάς όταν 
αποχωρισθώμεν από το σώμα μας”.

Πλάτωνος, 7η Επιστολή

Το θέμα του Δικαίου είναι πρωταρχικής σημασίας στο 
έργο του Πλάτωνα. Ένας από τους σημαντικότερους Δι-
αλόγους του που έμεινε διάσημος με τον τίτλο Πολιτεία, 
πραγματεύεται το θέμα της δικαιοσύνης. Εξετάζει την 
ύπαρξη της Δικαιοσύνης τόσο μέσα στο άτομο όσο και 
μέσα στην Πολιτεία. Αλλά και στο μεγάλο έργο της γε-
ροντικής του ηλικίας, τους Νόμους, ασχολείται με αυτό το 
θέμα.
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Το βασικό συμπέρασμα σ’ αυτόν το διάλογο είναι ότι 
ο άνθρωπος πρέπει να είναι δίκαιος και ν’ αποφεύγει την 
αδικία, ακόμα και όταν τον αδικούν.

 “Λοιπόν δεν πρέπει ο άνθρωπος να κάνη αδικίαν ούτε 
να κάνη κακόν, οποιοδήποτε και αν είναι το κακόν που 
του κάνουν”1 γράφει στον Κρίτωνα. Όπως είναι γνωστό, 
αυτή η αντίληψη περνά αργότερα στον Στωικισμό και 
προηγήθηκε της αντίστοιχης φράσης του Χριστού: “Όταν 
σε χτυπήσουν από το ένα μάγουλο στρέψε και το άλλο”.2

Όμως, στη φιλοσοφική σκέψη γεννάται το πρόβλημα 
το οποίο απασχόλησε και απασχολεί τους ανθρώπους 
όλων των εποχών: Τι γίνεται με τον άδικο άνθρωπο, ο 
οποίος πεθαίνει; Τι γίνεται με τον δίκαιο; Τέτοια ερωτή-
ματα βέβαια προϋποθέτουν την αθανασία της ψυχής, κάτι 
δεδομένο για την Πλατωνική φιλοσοφία.

Οι θρησκείες -γιατί και οι θρησκείες απαντούν με το 
δικό τους τρόπο στα ανθρώπινα ερωτήματα για τη ζωή 
και το θάνατο- απαντούν με τις μεταθανάτιες αμοιβές και 
τιμωρίες. Όμως μία απλή ζωή, χωρίς αδικίες, δεν μπορεί 
να είναι ισοδύναμη με έναν αιώνιο παράδεισο. Ούτε μία 
άδικη ζωή είναι δυνατόν να αντισταθμιστεί με μία αιώνια 
κόλαση αντίστοιχα. Αυτή η θεώρηση είναι πολύ απλοϊκή 
και δεν ικανοποιεί τον φιλοσοφικό νου.3 Ας προσπαθή-
σουμε να δούμε πώς απαντά ο Πλάτωνας σ’ αυτό το καίριο 
ερώτημα, χρησιμοποιώντας τις βασικές διδασκαλίες του 
εσωτερισμού, όπως η αθανασία της ψυχής, η ύπαρξη ενός 
βασικού νόμου ή νόμων που διέπουν το Σύμπαν (Δάρμα 
στον ανατολικό εσωτερισμό) και η Μετενσάρκωση.

Με ένα συνδυασμό αυτών των διδασκαλιών ο μεγά-
λος φιλόσοφος απαντά λογικά, αυστηρά ορθολογιστικά, 
αλλά και παράλληλα με ευρύ ολιστικό πνεύμα σε ένα 
πρόβλημα που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο, γιατί 
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στο Δίκαιο στηρίζεται τόσο η ζωή του Ατόμου όσο και 
του Κράτους.

Αλλά και μέσα στον ίδιο τον κόσμο υπάρχει ένας Πα-
γκόσμιος Νόμος -με πολλούς επιμέρους νόμους- που επι-
βάλλει μία τάξη και αρμονία, την οποία πολύ ταιριαστά 
μπορούμε να την ονομάσουμε Συμπαντική Αρμονία.

“Ο Παγκόσμιος Νόμος, Μοναδικός, Ενιαίος και Αι-
ώνιος, στην Ανατολή ονομάζεται Δάρμα. Αυτή η σαν-
σκριτική λέξη προέρχεται από τη ρίζα Dhr (ίδια με της 
ελληνικής λέξης “Δρόμος”) που σημαίνει “κρατώ, υπο-
στηρίζω, συγκρατώ ενωμένα”. Στα πανάρχαια κείμενα 
των Ινδικών Βεδών, η λέξη Δαρμάν χρησιμοποιείται με 
την έννοια της Συμπαντικής Τάξης, του Απόλυτου Ενός 
Νόμου, που κυβερνά το Παν.
Από αυτόν τον Ένα και Απόλυτο Νόμο διαφοροποιού-
νται επιμέρους Νόμοι, ένας για κάθε Γραμμή Εξέλιξης, 
για τα είδη Οντοτήτων κ.λπ. ώσπου φτάνει στις μικρό-
τερες υποδιαιρέσεις του ειδικού νόμου που διέπει ένα 
ορυκτό, ένα φυτό ή έναν άνθρωπο.  Αυτές οι κλιμακωτές 
υποδιαιρέσεις του Νόμου Δαρμάν ονομάζονται Δάρμα 
ή καλύτερα Σβαδάρμα (το καθήκον του καθενός). Είναι 
ο ατομικός Ορθός Δρόμος, που κάθε οντότητα ή είδος 
οφείλει να ακολουθήσει για να φτάσει στην Τελειότητα 
του Ενός, να ανταποκριθεί στην πραγματική της φύ-
ση”.4

Γι’ αυτόν τον Κοσμικό Νόμο γράφει ο Πλάτωνας στο 
Φίληβο: “Ποιον από τα δύο, Πρώταρχε, θα δεχθώμεν, ότι 
όλα τα πράγματα και αυτό που ονομάζεται Σύμπαν, τα κυ-
βερνά μία δύναμις τυχαία και χωρίς λογικόν, μ’ ένα λόγον 
το “έτσι έτυχε” ή αντιθέτως, όπως επίστευαν οι παλαιότεροί 
μας, ότι τα διευθύνει και τα τακτοποιεί ένας νους και μία 
αξιοθαύμαστος φρόνησις;”.5
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Παρόμοια και στο Γοργία γράφει: “Λέγουν μάλιστα οι 
σοφοί, Καλλικλή, ότι τον ουρανόν και την γην και τους θε-
ούς και τους ανθρώπους η κοινωνία συγκρατεί και η φιλία 
και η κοσμιότης και η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη, και 
δια τούτο, το όλον τούτο σύμπαν, ονομάζουν “Κόσμον” δη-
λαδή τάξιν και όχι ακοσμίαν”.6 

Το τι είναι Δίκαιο και ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στη 
φύση επιχειρεί να παρουσιάσει, κάνοντας μια γλωσσολο-
γική προσέγγιση, στον Κρατύλο 7:

 “Όσον αφορά δε το όνομα “δικαιοσύνη”, είναι εύκολο 
να εννοήσωμεν ότι αυτό εδόθη εις την κατανόηση του 
δικαίου (δικαίου συνέσει). Σ’ αυτό όμως το ίδιο το “δί-
καιον” είναι δύσκολο να εννοήσωμε πώς εδόθη το όνο-
μα αυτό. Και μέχρις ενός σημείου βέβαια φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι συμφωνούν, έπειτα όμως διαφωνούν.
Δηλαδή όσοι μεν παραδέχονται ότι το Σύμπαν ευρίσκε-
ται σε διαρκή πορεία, νομίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος 
αυτού, του σύμπαντος είναι τέτοιο και τίποτε άλλο από 
του να προχωρή, δια μέσου δε του όλου αυτού, το οποί-
ον προχωρεί, διέρχεται πέρα ως πέρα κάτι εξ αιτίας του 
οποίου γίνονται όσα γίνονται, είναι δε αυτό ταχύτατο 
και λεπτότατο. Διότι διαφορετικά δεν θα ήτο δυνατόν 
να διέρχεται δια μέσου όλου του όντος, εάν δεν ήτο και 
λεπτότατον, ώστε τίποτε να μην το εμποδίζη, και ταχύ-
τατο τόσον, ώστε συγκριτικά μ’ αυτό τ’ άλλα να φαίνω-
νται ότι είναι ακίνητα. Επειδή λοιπόν διευθετεί όλα τα 
άλλα διερχόμενο δια μέσου αυτών (διαϊόν), μ’ αυτό το 
όνομα ωνομάσθη ορθά “δίκαιον”, αφού χάριν ευφωνί-
ας προσέλαβε τη δύναμή του.  Μέχρις αυτού λοιπόν του 
σημείου, όπως τώρα δα ελέγαμε, συμφωνούν οι περισ-
σότεροι, ότι αυτό είναι το δίκαιον.
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Εγώ όμως, Ερμογένη, επειδή ήμουν επίμονος περί αυ-
τού, εζήτησα λεπτομερείς πληροφορίες περί όλων αυ-
τών μυστικά και έμαθα ότι αυτό είναι το δίκαιον και 
το αίτιον -διότι αίτιον είναι αυτό, εξ’ αιτίας του οποίου 
γίνεται κάτι- και ιδιαίτερα μου είπε κάποιος, ότι ορθά 
το ονομάζομεν όπως το ονομάζομε γι’ αυτόν το λόγο. 
Όταν όμως, αφού άκουσα αυτά τον ερώτησα επίσης 
πάλι, με ηρεμία βέβαια: 
- Λοιπόν τι τέλος πάντων, φίλε μου, είναι δίκαιον, εάν 
αυτό έχει έτσι”, δηλαδή αν αυτό είναι ορθό; Φαίνομαι 
τότε πλέον ότι ερωτώ περισσότερα απ’ ότι πρέπει κι ότι 
υπερβαίνω τα όρια. Γι’ αυτό και λέγουν ότι αρκετά έχω 
μάθει (και ακούσει) και προσπαθούν, θέλοντας να ικα-
νοποιήσουν την απορίαν μου, καθένας να λέγη την γνώ-
μη του και καθόλου δεν συμφωνούν πλέον αναμεταξύ 
τους. Διότι άλλος μεν λέγει ότι το δίκαιον είναι αυτό, δη-
λαδή ο ήλιος. Διότι μόνον αυτό επιτροπεύει και διευθε-
τεί τα όντα με το να διεισδύη μέσα σ’ αυτά και με το να 
τα θερμαίνη. Όταν λοιπόν λέγω σε κάποιον χαρούμενος 
ότι κάτι ωραίον έχω μάθει, αυτός αφού το ακούσει με 
περιπαίζει και μ’ ερωτά αν έχω τη γνώμη ότι καθόλου 
δεν υπάρχει δίκαιο μεταξύ των ανθρώπων, όταν κατά 
τη νύκτα δύη ο ήλιος. Όταν λοιπόν εγώ, μετά απ’ αυτό, 
μ’ επιμονή τον ερωτώ, ποια γνώμη έχει εκείνος γι’ αυτό, 
μου απαντά ότι το πυρ είναι το δίκαιον, όμως δ’ είναι 
εύκολο, λέγει, να το καταλάβωμε αυτό.

Άλλος δε πάλιν ισχυρίζεται ότι το δίκαιον είναι αυτό 
που λέγει ο Αναξαγόρας, δηλαδή ότι ο νους είναι το 
δίκαιον. Διότι, λέγει, αυτός είναι απόλυτος άρχων του 
Σύμπαντος και απόλυτα καθαρός, διακοσμεί τα πάντα 
αυτός, με το να διεισδύη μέσα στην ουσία των πάντων. 
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Τότε πλέον εγώ, φίλε μου, ευρίσκομαι σ’ απορία πολύ 
μεγαλύτερη παρά πριν επιχειρήσω να μάθω τι τέλος πά-
ντων είναι το δίκαιον. Αλλ’ όμως νομίζω ότι σ’ αυτό, που 
τώρα εξετάζομε, φαίνεται ότι έχει δοθεί αυτό το όνομα, 
γι’ αυτούς τους λόγους όλους”.

Παραθέσαμε όλο αυτό το απόσπασμα για το Δίκαιο, 
γιατί παρουσιάζει διάφορες εκδοχές που βοηθούν τον 
καθένα να κατανοήσει τι είναι το Δίκαιο κατά τον Πλάτω-
να. Δεν βρίσκεται δε μακριά από τις εσωτερικές αντιλή-
ψεις, σύμφωνα με τις οποίες ο Κοσμικός Νους διαπερνά 
τα πάντα και τα πάντα καταγράφονται -μ’ ένα φωτογρα-
φικό τρόπο- στο επίπεδο δόνησης του Κοσμικού Νου8 ο 
οποίος στην Ανατολή ονομάζεται Μαχάτ, στην Αίγυπτο 
δε εκπροσωπείται από τη θεά της Δικαιοσύνης Μαάτ. Η 
ουσία που “γεμίζει” το χώρο αυτού του επιπέδου ονομά-
ζεται στην Ανατολή Ακάσα. Αυτή η ουσία είναι “μέσα και 
πέρα από τα πάντα”.

Σύμφωνα με την παγκόσμια εσωτερική φιλοσοφία, η 
ουσία αυτή υπάρχει και πάνω σ’ αυτήν καθρεφτίζονται 
τα πάντα. Πρόκειται για τα λεγόμενα Ακασικά Αρχεία. 
Έτσι καμία πράξη δεν μπορεί να κρυφτεί κάνοντας ώστε 
η ουσία αυτή να σχετίζεται με τη δικαιοσύνη.

Ο Κοσμικός αιθέρας του οποίου Κύριος ήταν ο Δίας 
στην αρχαία Ελλάδα, είναι το πεδίο του Ακάσα. Γι’ αυτό 
και το ίδιο το όνομα του Δία έχει σχέση με την πρόθεση 
δια, της οποίας μια από τις σημασίες είναι “περνώ ανάμε-
σα”. Ο ίδιος ο Δίας εμφανίζεται ταυτόχρονα κύριος της 
Δικαιοσύνης -στον Όμηρο τον βλέπουμε να κρατά ο ίδιος 
τη ζυγαριά της Δίκης-9 και κατά κάποιον τρόπο ταυτίζεται 
με το Δίκαιο, όπως το εμφανίζει ο Πλάτωνας στον Κρατύ-
λο στο απόσπασμα που αναφέραμε παραπάνω.
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Αλλά και μέσα στην Πόλη ο Νόμος, σαν εκπρόσωπος 
του Δικαίου, πρέπει να φροντίζει για όλους:

“Ξέχασες πάλι, φίλε μου, πως δεν ενδιαφέρεται ο νόμος 
να εξασφαλίσει ξεχωριστά μία μονάχα τάξη μέσα στην 
πόλη, αλλά ζητά να βρη με τι μέσα θα το κατορθώσει 
αυτό για ολόκληρη την πόλη και γι’ αυτόν το σκοπό συν-
δυάζει αρμονικά τα διάφορα στοιχεία και αναγκάζει 
τους πολίτες με την πειθώ και με τη βία να παιρνοδίνουν 
μεταξύ τους την ωφέλεια που είναι ικανός ο καθένας 
να προσφέρει στο κοινό, και μορφώνει ο ίδιος τέτοιους 
άνδρες μες στην πόλη, όχι για ν’ αφήνη τον καθένα να 
τραβά το δρόμο που του αρέσει, αλλά για να τους χρη-
σιμοποιεί αυτός ως σύνδεσμο της πολιτείας”.10

Το Δίκαιο λοιπόν πρέπει να ρυθμίζει τη ζωή μέσα στο 
μικρόκοσμο της Πολιτείας κατά τον φιλόσοφο. Αλλά και 
για τον καθένα άνθρωπο χωριστά το ευ ζην ταυτίζεται με 
τη ζωή “σύμφωνα με τους ορισμούς της δικαιοσύνης” που 
αναφέραμε και στο κεφάλαιο για τη μεταθανάτια ζωή 
(δίκη βιώσοιντο).11

Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να βαδίζει το θείο προο-
ρισμό του που τον καθορίζει το Θείο Δίκαιο. Όμως δεν 
συμβαίνει πάντα έτσι και γι’ αυτό μαζί με το Νόμο βαδίζει 
η Δίκη και μαζί με τη Δίκη η Νέμεσις12 για να τιμωρήσει τη 
διατάραξη του Κοσμικού Δίκαιου Νόμου. Όπως τονίζει 
σε άλλο σημείο των Νόμων ο φιλόσοφος:

“Φίλοι, ο μεν θεός πράγματι, όπως λέει και μια παλιά 
παράδοσις, κρατώντας στα χέρια του την αρχή και το 
τέλος και το μέσον εν γένει των όντων, συμπληρώνει 
την περιφορά του βαδίζοντας ευθέως κατ’ επιταγήν 
της φύσεως13 δεν παύει δε να τον ακολουθεί κατά πό-
δας η δίκη, τιμωρός εκείνων που ξεφεύγουν από τον 
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θεϊκό νόμο, την οποίαν εκείνος μεν που ενδιαφέρεται 
να ευτυχήση την ακολουθεί σεμνά και ταπεινά, ενώ αν 
κάποιος φουσκωμένος από μεγάλη ιδέα για τον εαυ-
τό του, ή υπερηφανευόμενος για τα πλούτη του ή για 
τις τιμές που τού γίνονται, ή ακόμα για τη φυσική του 
ομορφιά, και λόγω της νεότητος και της αμυαλωσύνης 
του, φλογίζει την ψυχή του με αυθάδεια, μέχρι σημείου 
να πιστεύη ότι δεν έχει ανάγκη ούτε κανενός άρχοντος, 
ούτε κανενός ηγεμόνος, αλλ’ αντιθέτως ότι είναι ικανός 
να γίνη ηγέτης άλλων, αυτός εγκαταλείπεται μόνος απ’ 
το θεό, και όταν εγκαταλειφθή, προσεταιριζόμενος με-
ρικούς άλλους ομοίους του κινείται ανατρεπτικώς, προ-
καλώντας συνεχώς αναταραχή σε όλα, και σε πολλούς 
δίνει την εντύπωση πως είναι κάποιος, αλλά μετά από 
όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, υφίσταται τη δίκαιη 
τιμωρία που του άξιζε...”14

Όμως επανερχόμαστε στο ερώτημα τι γίνεται μ’ αυ-
τούς που διαταράσσουν την κοσμική αρμονία ζώντας 
άδικα; Και τι ακολουθεί το θάνατο του δίκαιου και του 
άδικου; 

Σύμφωνα με την εσωτερική φιλοσοφία υπάρχει ένας 
αλάνθαστος νόμος που διέπει τη δράση όλων των όντων. 
Ονομάζεται Κάρμα στην Ανατολική Φιλοσοφία.15 Η δι-
δασκαλία αυτή δεν λείπει από την αρχαία Ελληνική Θρη-
σκεία και Φιλοσοφία16 και συγκεκριμένα, όπως θα δούμε 
τώρα, στον Πλάτωνα.

Όμως και η όλη διδασκαλία του αρχαίου ελληνικού 
θεάτρου -σε μία της θεώρηση- περιλαμβάνει τη γνώση 
για τη λειτουργία των νόμων της Κοσμικής Δικαιοσύνης.

Περιληπτικά για το Νόμο του Κάρμα17 μπορούμε ν’ 
αναφέρουμε τα εξής:
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Στο τέλος της Πολιτείας ο Πλάτωνας γράφει ότι αργά 
ή γρήγορα στη ζωή ο άδικος και ο δίκαιος δέχονται την 
αναγνώριση και τη θετική ή αρνητική ανταπόδοση για τις 
πράξεις τους.

Όμως, επειδή υποφώσκει το ερώτημα για την τύχη της 
ψυχής του δίκαιου και του άδικου ανθρώπου, κλείνει τον 
περίφημο διάλογό του με το Μύθο του Ηρός του Αρμενί-
ου. Μέσα σ’ αυτόν το Μύθο, εκτός από τις άλλες διδασκα-
λίες περιλαμβάνεται και η διδασκαλία για το Κάρμα. Το 
ίδιο θέμα, εκτός από διάφορα εγκατεσπαρμένα εδάφια 
στους διαλόγους, θίγεται και στο Φαίδωνα, καθώς και 
στον Γοργία, σε αντίστοιχους εσχατολογικούς μύθους 
που περιγράφουν τα μετά το θάνατο. Με συμβολικό τρό-
πο αποκαλύπτονται αρκετές γνώσεις για τη μεταθανάτια 
πορεία της ψυχής και για τη διαδικασία που ακολουθεί.

Η κρίση των ψυχών είναι κάτι το κοινό και στους τρεις 
μύθους.

“Αφού δε ταύτα έχουν τοιουτοτρόπως, όταν φθάσουν 
οι αποθανόντες εις τον τόπον, όπου ο δαίμων φέρει 
έκαστον, πρώτον μεν υποβάλλονται εις δίκην οι καλώς 
και οι συμφώνως προς τους θείους νόμους ζήσαντες 
και οι μη”.18

Στο Γοργία19 αναφέρεται πάλι στην κρίση των ψυχών 
μετά θάνατο και εκτός των άλλων αναφέρει το αρκετά 
σημαντικό από εσωτερική άποψη στοιχείο, ότι ο άνθρω-
πος μετά το θάνατο συνεχίζει να φέρνει πάνω στην ψυχή 
τα σημάδια από τις άδικες πράξεις που έκανε, όπως στο 
φυσικό σώμα (πριν διαλυθεί εντελώς) φαίνονται τυχόν 
σημάδια και χαρακτηριστικά του.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές διδασκαλίες οι λεπτό-
τεροι φορείς του ανθρώπου είναι αιθερικής φύσης και 
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χρωματίζονται ανάλογα με την πνευματική ποιότητα του 
φορέα τους. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια αποδείχτηκε 
με επιστημονικό τρόπο η ύπαρξη χρωμάτων στην “αύρα” 
του ανθρώπου. Οι λεπτότεροι φορείς λοιπόν συνεχίζουν 
και μετά το θάνατο να διατηρούν τα σημάδια στο αιθε-
ρικό επίπεδο,20 αφού δεν υπάρχει πια το φυσικό σώμα. 
Οι ψυχές, κατά τον Πλάτωνα, αποτελούνται από ακατά-
στρεφτη ύλη και μάλιστα ο αριθμός τους είναι σταθερός. 
Και αυτό το τελευταίο βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με 
τις εσωτερικές παραδόσεις.21

“Ας δεχτούμε λοιπόν ότι αυτό είναι έτσι. Αν όμως έχει 
έτσι το πράγμα, καταλαβαίνεις βέβαια ότι οι ψυχές θα 
είναι πάντοτε αριθμητικώς οι ίδιες γιατί, αφού καμία 
δεν χάνεται, δεν μπορούν ούτε λιγότερες να γίνουν ούτε 
περισσότερες”.22

Ας επανέλθουμε όμως στο μύθο του Γοργία και στα 
λόγια του Σωκράτη με το στόμα του οποίου για άλλη μία 
φορά εκθέτει τις εσωτερικές -και στην περίπτωση αυτή 
μυστηριακές- διδασκαλίες:

“Ο θάνατος κατά την γνώμην μου, δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ο χωρισμός δύο πραγμάτων, που πριν ήσαν ηνω-
μένα, της ψυχής και του σώματος. Όταν λοιπόν η ψυχή 
και το σώμα έτσι αποχωρίζονται, το καθένα από τα δύο 
διατηρεί και μετά θάνατον εκείνο το ένδυμα που είχε 
εις την ζωήν του, και το σώμα του διατηρεί την φύσιν 
του και, ορατά, τα σημεία των περιποιήσεων και των 
παθημάτων που έλαβε εις τον κόσμον τούτον. Αν, πα-
ραδείγματος χάριν, το σώμα ενός ήτο μεγάλο, είτε διότι 
ήτο πλασμένον εκ φύσεως, είτε διότι ετρέφετο καλώς ή 
δια τον ένα λόγον ή δια τον άλλον, το σκήνωμά του θα 
είναι επίσης μεγάλο, και αν ήτο παχύς, θα είναι ομοίως 
παχύς και όταν αποθάνη και τα άλλα ούτω καθεξής και 
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αν πάλιν του άρεσε να τρέφη μακράν κόμην, ομοίως και 
ο νεκρός αυτού θα έφερε την μακράν κόμην. Και αν πά-
λιν ένας εμαστιγώνετο και είχε εις το σώμα του πληγάς 
εκ της μαστιγώσεως και άλλα τραύματα, όταν εζούσε, 
και μετά θάνατον θα είχεν εις το σώμα του τας πληγάς 
και τα τραύματα ταύτα. Και αν κανείς, όταν αποθάνη, 
και αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερο και επί 
τινα χρόνον. Το αυτό, εγώ, νομίζω, συμβαίνει και εις 
την ψυχήν, Καλλικλή. Όλα δηλ. είναι φανερά εις την 
ψυχήν, όταν απογυμνωθή από το σώμα, και οι φυσικοί 
χαρακτήρες της και αι ιδιότητες που απέκτησεν ο άν-
θρωπος εν τη ενασκήσει πάσης ενεργείας. Όταν λοιπόν 
φθάσουν προς τον δικαστήν, οι μεν εκ της Ασίας προς 
τον Ραδάμανθυν, τότε ο Ραδάμανθυς τους σταματά και 
εξετάζει την ψυχήν του καθενός, χωρίς να γνωρίζει τί-
νος είναι.23 Αλλά πολλάκις αυτού του Μεγάλου Βασιλέ-
ως λαμβάνουν ανά χείρας την ψυχή ή άλλου οιονδήποτε 
βασιλέως ή άρχοντος, διακρίνει ότι κανένα μέρος της 
δεν είναι υγιές, αλλ’ αντιθέτως είναι κατάστικτος από 
μαστιγώσεις και γεμάτη ουλές, που είχαν αφήσει εις την 
ψυχήν κάθε φοράν αι αδικίαι, και αι επιορκίαι και όλαι 
εκείναι αι διαστροφαί εκ του ψεύδους  και της αλα-
ζονείας και τίποτε δεν είναι ευθύ, διότι έχει ζήσει έξω 
από την αλήθειαν. Τέλος δε ένεκα της αυθαιρεσίας, της 
τρυφηλότητος, της αλαζονείας και της ακολασίας δεν 
απέμεινεν εις αυτήν άλλο τι ή ασσυμετρία και ασχήμια. 
Και τότε χωρίς να χάνη καιρόν, αποπέμπει αυτήν περι-
φρονητικώς προς το δεσμωτήριον (τον Τάρταρον) όπου 
μέλλει να υποστεί την προσήκουσαν τιμωρίαν”.24

Μάλιστα ο Πλάτωνας με το στόμα του Σωκράτη στην 
Απολογία γράφει ότι “εάν κανείς ελθών εις τον Άδην, αφού 
απαλλαγή τούτων, οι οποίοι διισχυρίζονται ότι είναι δικα-
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σταί, θα εύρη τους αληθινούς δικαστάς, οι οποίοι κατά τας 
παραδόσεις δικάζουν εκεί, δηλ. τον Μίνω, και τον Ραδά-
μανθυ και τον Αιακόν και τον Τριπτόλεμον...”.25

Και συνεχίζει στο Γοργία σχετικά με το ρόλο της “τι-
μωρίας”, γιατί για την εσωτερική αντίληψη του Κάρμα, 
η ανταπόδοση με μορφή τιμωρίας δεν είναι τίποτ’ άλλο 
παρά η επαναφορά στον φυσικό δρόμο για την ψυχή που 
παρέκλινε από την πορεία του Δρόμου ή Δάρμα.

Ακόμη, τα “βάσανα” δεν είναι για κάποιες ψυχές παρά 
η επιστροφή σ’ αυτές τις ενέργειας που απελευθέρωσαν 
εις βάρος άλλων και τώρα επιστρέφει σ’ αυτές σαν αντί-
δραση. Έτσι “ξεπληρώνουν” ένα οφειλόμενο ποσό ενέρ-
γειας.

Όπως θα δούμε παρακάτω, όχι μόνο στον Άδη αλλά 
και στην επόμενη ενσάρκωση είναι που κυρίως ο άνθρω-
πος δέχεται τ’ αποτελέσματα των προηγούμενων δράσε-
ών του. Γι’ αυτό, τα βάσανα και ό,τι άλλο άσχημο συμ-
βαίνει σ’ έναν άνθρωπο -λόγω επιβαρυντικού Κάρμα- δεν 
πρέπει πάντα να το βλέπει κανείς μόνο με την αρνητική 
του πλευρά.  Έχει και τη θετική του πλευρά, δηλ. ότι “ξε-
χρεώνει” ένα παλιό χρέος.

Αυτή είναι μία από τις εσωτερικές ερμηνείες της φρά-
σης “ον αγαπά Κύριος παιδεύει”. Γιατί το βάρος των προη-
γούμενων δράσεων συνοδεύει κάθε ψυχή και δεν μπορεί 
να ξεφύγει απ’ αυτό. Αργά ή γρήγορα, σε κάποια ενσάρ-
κωση θα εκδηλωθεί το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα, 
γιατί δεν υπάρχει μόνο αρνητικό βέβαια, αλλά και θετι-
κό.

Αναφορά στην κρίση των ψυχών βρίσκουμε και στον 
περίφημο Μύθο του Ηρός του Αρμενίου στο δέκατο βι-
βλίο της Πολιτείας:
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“Θ’ ακούσης λοιπόν τώρα τη διήγηση όχι του Αλκίνου 
αλλά ενός αλκίμου ανδρός, του Ηρός του Αρμενίου, που 
ήταν Πάμφυλος κατά το γένος. Αυτός σκοτώθηκε στον 
πόλεμο και όταν έπειτ’ από δέκα μέρες ήρθαν να παρα-
λάβουν τα σώματα των νεκρών, που βρίσκονταν πια σε 
αποσύνθεση, το δικό του ήταν ακόμη σώο και ακέραιο, 
τον μετέφεραν λοιπόν στην πατρίδα του για να τον εντα-
φιάσουν και ενώ τη δωδέκατη μέρα από το θάνατό του 
βρισκόταν πια απάνω στη φωτιά, ξανάρθε στη ζωή και 
άρχισε ν’ ανιστορή όσα είχε ιδή στον άλλο κόσμο. Ευθύς, 
τους έλεγε, που βγήκε η ψυχή του, ξεκίνησε με πολλούς άλ-
λους κι έφθασαν σ’ ένα θαυμάσιο τόπο, όπου είδαν δύο χά-
σματα στη γη, το ένα κοντά στο άλλο, και δύο άλλα απάνω 
στον ουρανό, κατάντικρυ στα πρώτα. Ανάμεσά τους κάθο-
νταν δικαστές που έβγαζαν την απόφασή τους...”. 26

Ο μύθος παρουσιάζει διάφορες “περιπτώσεις ψυχών” 
και τ’ αποτελέσματα της κρίσης των θείων δικαστών, ανά-
λογα με την κάθε ψυχή, δίκαιη ή άδικη.

Όμως στο μύθο του Ηρός βρίσκουμε ακόμη περισσό-
τερα στοιχεία για το νόμο του Κάρμα, γιατί εκτός των άλ-
λων γίνεται αναφορά και στις Τρεις Μοίρες:

“Γύρω από το αδράχτι και σε ίσες αποστάσεις κάθο-
νταν απάνω σε θρόνο οι τρεις Μοίρες, θυγατέρες της 
Ανάγκης, η Λάχεση, η Κλωθώ και η Άτροπος, με άσπρα 
φορέματα και με στέμματα στο κεφάλι, συνόδευαν με 
το τραγούδι τους την αρμονία των Σειρήνων ψάλλο-
ντας η Λάχεση τα περασμένα, η Κλωθώ τα τωρινά και 
η Άτροπος τα μέλλοντα... Τότε, πρώτα ένας προφήτης 
έδειξε στον καθένα τη θέση του και τη σειρά του, και 
αφού πήρε από τα γόνατα της Λάχεσης κλήρους και 
παραδείγματα ανθρώπινων βίων, ανέβηκε πάνω σε ένα 
ψηλό βήμα και είπε: 
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“Αυτά εδώ τα λέγει η Λάχεση η παρθένος, της Ανάγκης 
θυγατέρα. Ψυχές εφήμερες, τώρ’ αρχίζει άλλη περίοδος 
ζωής για το θνητό γένος με απόληξη πάλι το θάνατο. Δε 
θα σας διαλέξη ο δαίμονας, αλλα εσείς θα διαλέξετε το 
δαίμονά σας. Ο πρώτος που θα τον υποδείξη ο κλήρος, 
θα εκλέξη πρώτος το βίο του που θα τον ζήση κατ’ ανά-
γκη. Η αρετή είναι κτήμα αδέσποτο, και καθένας θα 
πάρη απ’ αυτή το μερδικό του, ανάλογα με την τιμή ή 
την περιφρόνηση που θα της έχη. Ο καθένας είναι υπεύ-
θυνος για την εκλογή του, ο Θεός ανεύθυνος...”. 
Άξιζε λοιπόν, καθώς έλεγε, να ιδή κανείς το θέαμα εκεί-
νο, πώς διάλεγε κάθε ψυχή το βίο της. Το θέαμα ήταν 
άξιο οίκτου, αλλά και γελοίο κάποτε, καθώς και θαυ-
μαστό. Γιατί ως επί το πλείστον έκαναν την εκλογή τους 
οδηγούμενες από τις συνήθειες του προγενέστερου 
βίου...”. 27

Μετά απ’ όλα αυτά που εκθέσαμε από τους μύθους του 
Πλάτωνα πρέπει να διευκρινήσουμε κάποια πράγματα 
προτού να έρθουμε στο συμβολισμό και στο τι αντιπρο-
σωπεύουν οι τρεις Μοίρες σε σχέση με το Κάρμα.

Οι θετικές ή αρνητικές καταστάσεις που “ζουν” οι ψυ-
χές στους μεταθανάτιους κόσμους είναι απλώς καταστά-
σεις που αποτελούν μια προέκταση της κατάστασης που 
έζησαν στη γήινη ζωή τους, αλλά δεν είναι το “Καρμικό 
ανστιστάθμισμα” των πράξεών τους. Αυτό θα το δεχτούν 
σε μία άλλη ζωή, γιατί τότε θα διαθέτουν ξανά το φυσικό 
φορέα, όπως διέθεταν και όταν έκαναν τις δράσεις των 
προηγούμενων ζωών.

Μιας και το αναφέραμε να πούμε ότι το Κάρμα δεν 
λογαριάζει μόνο με τις δράσεις μιας ζωής, αλλά πολλών. 
Γι’ αυτό στην Τραγωδία φαίνεται να καταδυναστεύουν 
τους διάφορους ήρωες οι “αμαρτίες της γενιάς τους”, για-
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τί ήταν οι ίδιοι που μετενσαρκώνονταν σε μία συγκεκρι-
μένη γενιά. Στο Φαίδρο (244D-E) ο Πλάτωνας γράφει: 
“Εξ άλλου όμως, όταν εις τίνας οικογενείας ενέσκηψαν 
άγνωστοι πόθοι, μέγισται ασθένειαι και δυστυχήματα εις 
τιμωρίαν παλαιών αμαρτημάτων...”

Ακόμη και η Βίβλος εμφανίζει την “πτώση” του Αδάμ 
και της Εύας να καταδυναστεύει το ανθρώπινο γένος, 
γιατί ο Αδάμ και η Εύα συμβολίζουν την ανθρωπότητα 
όλη στο χρονικό σημείο που απέκτησε φυσικό σώμα και 
άφησε πίσω την αιθερική παραδείσια κατάσταση.

Σε μία άλλη ζωή δέχεται λοιπόν ο άνθρωπος το αποτέ-
λεσμα των πράξεών του και αυτό φαίνεται πολύ καλά στο 
Μύθο του Ηρός με τις τρεις Μοίρες και τους μελλοντι-
κούς βίους των ανθρώπων που παρουσιάζουν για εκλογή 
τις ψυχές που πρόκειται να μετενσαρκωθούν. 

Ας επανέλθουμε: “Το ρευστό ποσόν του Κάρμα που 
χρησιμοποιείται στην κάθε μετενσάρκωση ονομάζεται στα 
σανσκριτικά Πραράμπδα, που σημαίνει “προς χρήση”, 
“προς έξοδο”. Το συνολικό Κάρμα που έχει ο άνθρωπος 
στο λογαριασμό του στην Καρμική Τράπεζα, ονομάζε-
ται Σαντσίτα, δηλ. “συσσωρευμένο, συγκεντρωμένο”. 
Το πρώτο είναι η “Ειμαρμένη” των Ελλήνων και πιο συ-
γκεκριμένα η Μοίρα Λάχεσις. Το δεύτερο είναι η Μοίρα 
Κλωθώ. Η τρίτη Μοίρα, η Άτροπος, συμβολίζει το Νέο 
Κάρμα, αυτό που δημιουργείται σε κάθε ζωή και θα ορί-
σει το μέλλον μας, αφού προστεθεί στο Κάρμα Σανσίτα. 
Στα σανσκριτικά λέγεται Άγκαμι ή Κριγιαμάνα, που με-
ταφράζεται ως “μελλοντικό”.28

 Με βάση τα παραπάνω η ανάγνωση του Μύθου του 
Ηρός και του σημείου για τις Μοίρες παίρνει μια διαφο-
ρετική χροιά. Δεν πρόκειται για μια μεταφορά ή για μια 
ξεπερασμένη θρησκευτική πίστη, αλλά για την ενσωμά-
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τωση μιας εσωτερικής, μεταφυσικής γνώσης σ’ ένα συ-
γκεκριμένο θρησκευτικό και φιλοσοφικό πλαίσιο, για να 
γίνει προσιτό στο λαό.

Αφού λοιπόν διάλεξαν οι ψυχές τη μελλοντική ζωή 
τους η καθεμία, μετενσαρκώνονται, γιατί η γη είναι ο στί-
βος των δράσεων29 και αντιδράσεων της καρμικής διαδι-
κασίας, που ξεκίνησε από τότε που οι ψυχές δεσμεύτηκαν 
σε σώματα, όπως γράφει ο μεγάλος φιλόσοφος στον Τί-
μαιο. Και θα τελειώσει όταν επιστρέψουν στην πρωταρ-
χική τελειότητα, μεγαλώνοντας ξανά τα φτερά της ψυχής, 
όπως γράφει στο Μύθο του Άρματος της Ψυχής στο Φαί-
δρο, που και αυτός συσχετίζεται με το θέμα της ανταπο-
δοτικής δικαιοσύνης.

Αλλά και η “χιλιόχρονη πορεία” του ανθρώπου, την 
οποία αναφέρει στις τελευταίες γραμμές της Πολιτείας 
του, δεν είναι  τίποτε άλλο από το Δρόμο της ανθρώπινης 
ψυχής, το Δάρμα των Ινδών Φιλοσόφων. 

Ο μεγάλος φιλόσοφος έκθεσε τις διάφορες διδασκα-
λίες με τρόπο ανυπέρβλητο και αυτές οι γραμμές έχουν 
στόχο να παρακινήσουν τον αναγνώστη να μελετήσει και 
ο ίδιος το έργο του μεγάλου μυημένου Πλάτωνα.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 14ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Πλάτωνος “Κρίτων”, 49C, εκδ. Πάπυρος
2. Στο Στωικισμό επικρατούσε η αντίληψη: “καλύτερα να  

υπομένεις την αδικία παρά να την προκαλείς”.
3. Βλ. “Κλειδί της Θεοσοφίας” , Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, σελ. 124-

131, Θεοσοφικές  εκδ., Αθήνα 1978 
4. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” , Ε.Α. Πλάνα, εκδ. 

ΝΕΑ  ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σελ. 195 κ.εξ.
5. Βλ. Πλάτωνος “Φίληβος” 28D, εκδ. Πάπυρος
6. Βλ. Πλάτωνος “Γοργίας” 507Ε και 508Α
7. Βλ. Πλάτωνος “Κρατύλος” 412 c, d και 413A, b, c, d,  εκδ. 

Πάπυρος
8. Εδώ ο αναγνώστης ας έχει υπόψιν του την πολύ σύγχρονη  

θεώρηση της αντίληψης αυτής με επιστημονικό τρόπο. 
Πρόκειται για τη θεωρία των “Μορφογενετικών Πεδίων”. Βλ. 
ακόμη “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” τόμος 1 σελ. 234

9. Πρόκειται για την περίφημη σκηνή της “ψυχοστασίας” 
την οποία παρουσιάζει ο μεγάλος επικός ποιητής. Βλ. Ομήρου 
“Ιλιάδα “ ραψωδία Χ 209-212

10. Βλ.  Πλάτωνος “Πολιτεία” Ζ 519e 520α, εκδ.  
Ζαχαρόπουλος

11. Πλάτωνος “Τίμαιος” 42Β, εκδ. Πάπυρος
12. Πλάτωνος “Νόμοι” 717D
13. Πλάτωνος “Νόμοι” 716D
14. Εδώ ας θυμηθούμε τον Στωϊκό Μάρκο Αυρήλιο: Δίκαιο 

είναι ό,τι γίνεται σύμφωνα με τη φύση.
15. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” τόμος 1, σελ. 195 κ.εξ.  

& “Φιλοσοφικοί Διάλογοι ενός Δασκάλου με τους μαθητές του”, 
εκδ. Ε.Ν.Α, κεφ. “Οι θεμελιώδεις νόμοι της Φύσης”.

16. Βλ. άρθρο της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ για Νέμεση στο 
περιοδικό Νέα Ακρόπολη και παραπομπή στη “Μυστική 
Δοξασία”

17. Για περισσότερη ανάπτυξη του θέματος του Κάρμα βλ. 
“Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 1, σελ. 195-211

18. Βλ. Πλάτωνος “Φαίδων” 113D
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19. Βλ. Πλάτωνος “Γοργίας” 523 Α κ.εξ.
20. Αιθερικό επίπεδο εδώ είναι μία γενική ονομασία για 

τους μεταθανάτιους κόσμους, που όμως ισχύουν και για τους 
ζωντανούς, μια και σαν κόσμοι “διασταυρώνονται” με το δικό  
μας φυσικό κόσμο.

21. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” τόμος 2 σελ. 107
22. Βλ. Πλάτωνος “Πολιτεία”, βιβλίο Ι 611α, εκδ. 

Ζαχαρόπουλος
23. Εδώ ο Πλάτωνας αποκαλύπτει μία ακόμη εσωτερική 

διδασκαλία Δηλ. ότι οι οντότητες που βρίσκονται στην υπηρεσία 
του Κάρμα -και που στις διάφορες θρησκείες της αρχαιότητας 
εκπροσωπούνται από θεούς και θεές της Δικαιοσύνης- κρίνουν 
χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν πρόσωπα, αλλά μόνο δράσεις.

24. Βλ. Πλάτωνος “Γοργίας” 524 B, D, E και 525 Α
25. Βλ. Πλάτωνος “Απολογία του Σωκράτους” 41Α 
26. Βλ. Πλάτωνος “Πολιτεία”, βιβλίο Ι 614 β. Επίσης στην 

Οδύσσεια του Ομήρου διαβάζουμε:  
“Το Μίνω τότε γνώρισα, γιο ξακουστό του Δία
σκήπτρο στο χέρι να κρατά και τους νεκρούς να κρίνει          
κι εκείνοι γύρω στον κριτή το δίκιο τους ζητούσαν,      
 άλλοι ορθοί κι άλλοι καθιστοί μες στον πλατύπυλο Άδη”.                      
Οδύσσεια, Λ 574-577
27 –“Πολιτεία”, βιβλίο δέκατο.
28. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” τόμος 1 σελ. 

200.  Επίσης βλ. περοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 31, Ε.Π. 
Μπλαβάτσκυ “Κάρμα, Νέμεσις”.

29. Ας θυμηθούμε ξανά τους στίχους του Πίνδαρου, που 
αναφέρει ο Πλάτωνας στο Μένωνα: “Γιατί απ’ όσους πληρωμή 
της παλιάς τους αμαρτίας θέλει η Περσεφόνη να δεχτή, 
ξαναστέλνει σ’ εννιά χρόνια στη γη μας τις ψυχές τους...”
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15

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ

“Φαίνεται ότι εκείνοι οι οποίοι ίδρυσαν τα 
μυστήρια δεν είναι τυχαίοι, αλλά πράγματι από 
παλαιούς χρόνους συμβολικώς υποδηλούν, ότι 
όποιος ακατήχητος και μη μεμυημένος έρχεται 
εις τον Άδη, θα κείται εις τον βόρβορον, ο δε 
κεκαθαρμένος και μεμυημένος, όταν μεταβεί 
εκεί, θα κατοική μετά των θεών”.

Φαίδων 69 c                                       

Πολλά είναι αυτά που μπορούμε να βρούμε στο έργο 
του Πλάτωνα σχετικά με τα Μυστήρια.

Όπως ήδη έχουμε σημειώσει, στο κεφάλαιο για τη ζωή 
του, ο Πλάτωνας ήταν Μυημένος. Υπάρχουν οι μαρτυρί-
ες των αρχαίων συγγραφέων που συνηγορούν σ’ αυτό, 
αλλά και νεότερων συγγραφέων εσωτερισμού, όπως η 
Ε.Π. Μπλαβάτσκυ και η Αλίκη Μπέυλη. Μάλιστα, σ’ ένα 
σπάνιο κείμενο που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο 
σημειώνεται ότι ο μεγάλος Φιλόσοφος έγινε δεκτός στις 
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αιγυπτιακές μυστηριακές τελετές του Όσιρι και της Ίσι-
δας, όταν ήταν 47 χρόνων. Μάλιστα, αυτή η “περιγραφή” 
της μύησής του, βασισμένη σ’ αυτό το κείμενo, αποδόθηκε 
θεατρικά το 1867 στο Παρίσι.1

Τι ήταν όμως τα Μυστήρια;
“Εξωτερικά ήταν μία Σχολή, όπου διδάσκονταν οι επι-
στήμες, οι τέχνες, η ηθική, η νομοθεσία, η φιλανθρωπία, 
η λατρεία της αληθινής και πραγματικής φύσης των κο-
σμικών φαινομένων. Εσωτερικά, κατά τη διάρκεια των 
Μυστηρίων, δίνονταν πρακτικές αποδείξεις για τη φύση 
των κοσμικών φαινομένων”.2

Η καταγωγή των Μυστηρίων χάνεται μέσα στο χρόνο. 
Εγκαθιδρύθηκαν στη γη από υπερανθρώπινες οντότητες, 
πριν από εκατομμύρια χρόνια, για να κατανοήσουν οι άν-
θρωποι τον Eαυτό τους, το Σύμπαν και το Θεό.

Η Δομή των Μυστηρίων βασίζεται σε τρία στοιχεία: 
Το Μύθο, την Τελετή και τη Μύηση.

Ο Μύθος είναι μία ιερή ιστορία, ένας νοητικός αρχέ-
τυπος, ένα πρότυπο της πραγματικότητας, δοσμένος με 
συμβολική γλώσσα. Χωρίς την ερμηνεία μάλιστα αυτής 
της συμβολικής γλώσσας ο μύθος παραμένει μία απλή δι-
ήγηση. Είναι διαχρονικός και κοινός σε όλους τους λαούς 
παραδοσιακού τύπου, με πολύ επιφανειακές αλλαγές στα 
ονόματα.

Η Τελετή είναι η αναπαράσταση στο “εδώ και τώρα” 
των  πρωταρχικών γεγονότων του μύθου.3 Στη Μύηση γί-
νεται συνειδητή αναβίωση του Μύθου μέσω της Τελετής. 
Δηλαδή ο υποψήφιος “ζει και βιώνει” πρωταγωνιστώντας 
ο ίδιος και έτσι “ζει και βιώνει” και τη διδασκαλία που 
κρύβεται στο Μύθο. Δεν τη μαθαίνει.  Αν γίνεται απλώς 
αναπαράσταση των γεγονότων του μύθου έχουμε μόνο 
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μίμηση -όπως έκαναν οι ηθοποιοί στο αρχαίο θέατρο- και 
μάθηση μόνο χωρίς βίωση, όπως γίνεται στη σημερινή 
εξωτερική εκπαίδευση, όπου ο μαθητής “μανθάνει αλλά 
δεν μανθάνει”, δηλαδή δεν περνά δοκιμασίες μύησης.4

Όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονται με σεβα-
σμό στα Μυστήρια.5 “Θ’ άξιζαν ποτέ τα μυστήρια τους πιο 
μεγάλους επαίνους των ευγενεστέρων ανθρώπων της αρ-
χαιότητας, αν η καταγωγή τους δεν ήταν περισσότερο από 
ανθρώπινη; Διαβάστε όλα όσα γράφουν σχετικά με το μο-
ναδικό αυτό θεσμό, που δεν έχει  όμοιό του, τόσο από εκεί-
νους που δεν υπήρξαν ποτέ μυημένοι, όσο και από τους 
ίδιους του Μυημένους. Συμβουλευτείτε τον Πλάτωνα, τον 
Ευριπίδη, το Σωκράτη, τον Κικέρωνα, τον Επίκουρο, το 
Μάρκο Αυρήλιο, για να μην αναφέρουμε δωδεκάδα άλλων 
Σοφών και ονομαστών συγγραφέων”.6 Ας δούμε λοιπόν 
κάποιες από τις πάμπολλες αναφορές για τα Μυστήρια, 
με τις οποίες είναι διανθισμένοι οι διάλογοι του μεγάλου, 
μυημένου φιλόσοφου.

Τα Μυστήρια στην Αρχαιότητα χωρίζονταν στα Μι-
κρά και τα Μεγάλα Μυστήρια. Τα Μικρά Μυστήρια ήταν 
προκαταρκτική φάση για τη συμμετοχή στα Μεγάλα. 
Απαραίτητο στοιχείο για το πέρασμα στα Μεγάλα Μυ-
στήρια ήταν το πέρασμα πρώτα από τις προκαταρκτικές 
φάσεις της Μαθητείας, που αποτελούσαν τα Μικρά Μυ-
στήρια.7

Στο Γοργία ο Πλάτωνας παρουσιάζει το Σωκράτη να 
ειρωνεύεται τον Καλλικλή λέγοντας του: “Είσαι ευτυχής, 
Καλλικλή, διότι έχεις μυηθεί τα μεγάλα προ των μικρών. 
Εγώ όμως ενόμιζον ότι τούτο είναι απηγορευμένον!...”.8

Δεν υπήρχε μόνο ο διαχωρισμός σε Μικρά και Μεγά-
λα Μυστήρια, αλλά ακόμη υπήρχαν βαθμίδες τις οποίες 
κατακτούσε διαδοχικά ο υποψήφιος. Οι βαθμίδες αντι-
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στοιχούσαν μ’ ένα βαθμό μύησης και κάποιο τίτλο που 
κατακτούσε ο υποψήφιος.9

Η Κάθαρση και ο εξαγνισμός ήταν το πρώτο βήμα. 
Συμβολικά ο μυούμενος εκτελούσε κάποιο καθαρμό με 
νερό και στα Ελευσίνια θυσίαζε και ένα μικρό χοιρίδιο, 
σύμβολο της προηγούμενης, ακάθαρτης προσωπικότητάς 
του, που “πέθαινε” για ν’ αναδυθεί μία νέα εξαγνισμένη. 
Στο Φαίδωνα σχολιάζεται η Κάθαρση πάλι με το στόμα 
του Σωκράτη:

“Φοβούμαι δε, εάν χωρίζονται της φρονήσεως αι ηδο-
ναί  και ανταλλάσσωνται αναμεταξύ των, μήπως είναι 
κάποια απατηλή εικών η τοιαύτη αρετή και πράγματι 
δουλοπρεπής και ουδέν αληθές, ουδ’ υγιές περιέχη, μή-
πως δε το αληθές είναι κάποια κάθαρσις από όλα τα 
τοιαύτα και μήπως η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη και 
η ανδρεία και αυτή η φρόνησις είναι κάποιον είδος εξα-
γνισμού.10 

“Φαίνεται ότι εκείνοι που ίδρυσαν τα μυστήρια δεν είναι 
τυχαίοι, αλλά πράγματι από παλαιούς χρόνους συμβο-
λικά υποδηλούν, ότι όποιος ακατήχητος και μη μεμυη-
μένος έρχεται εις τον Άδην, θα κείται εις τον βόρβορον,11 
ο δε κεκαθαρμένος και κατηχημένος, όταν μεταβεί εκεί, 
θα κατοική μετά των θεών.

Υπάρχουν δε, όπως λέγουν οι ασχολούμενοι με τας τελε-
τάς των μυστηρίων, πολλοί μεν οι οποίοι έχουν τα εξω-
τερικά σύμβολα της λατρείας του Διονύσου, ολίγοι δε οι 
πραγματικώς θεόπνευστοι12 και ούτοι δεν είναι κατά τη 
γνώμη μου άλλοι παρά εκείνοι οι οποίοι έχουν ζήσει ως 
γνήσιοι φιλόσοφοι”.

Είναι σημαντικό εδώ το ότι ο Πλάτωνας τονίζει σαν 
σημαντικό βήμα την Κάθαρση και μάλιστα την ταυτίζει 
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με την ανάπτυξη των αρετών, κάτι που συμπίπτει  με τις 
αρχές του παγκόσμιου εσωτερισμού, επειδή παντού θε-
ωρήθηκε σαν σημαντικό πρώτο βήμα η ανάπτυξη των 
αρετών για να κατακτήσει ο άνθρωπος τον εαυτό του και 
τη Σοφία. Μάλιστα, ο φιλόσοφος εκθέτει ξεκάθαρα τις 
απόψεις του, για να μη νομίζουν μερικοί ότι είναι οι τε-
λετές που δίνουν τα αποτελέσματα, ενώ είναι αντίθετα: 
Ο Μαθητής που έχει πετύχει αποτελέσματα στην άσκηση 
της αρετής θα συμμετάσχει στην Τελετή και θα βιώσει την 
αλήθεια.

Ο Διάλογος αυτός του φιλοσόφου -ο Φαίδων- είναι 
από τους σημαντικότερους από εσωτερική άποψη, για τη 
θεώρηση του θέματος του θανάτου, που παρουσιάζει με 
την ευκαιρία του θανάτου του δασκάλου του.

Υποστηρίζει ο Σωκράτης ότι οι γνήσιοι φιλόσοφοι 
αναπτύσσοντας τις αρετές και ζώντας σύμφωνα μ’ αυτές 
αξίζουν τη συγκατοίκηση των θεών -εννοώντας την άνο-
δο σε υψηλά επίπεδα συνείδησης- και ότι ο ίδιος προσπά-
θησε να ζήσει έτσι, μη ακολουθώντας τους τύπους. Πα-
ραλληλίζει δε τους φιλόσοφους με τους μυημένους όσον 
αφορά το θάνατο: 

“Εάν μεν η ψυχή χωρίζεται από του σώματος χωρίς να 
παρασύρει μαζί της κάτι από το σώμα, διότι δεν ευρί-
σκεται σε καμμία επικοινωνία μ’ αυτό εις τον βίον, όσον 
εξαρτάται από τη θέλησή της, αλλά το αποφεύγει και 
είναι συγκεντρωμένη στον εαυτό της, διότι πάντοτε επι-
διώκει τούτο. Τούτο δε δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά 
ότι ορθά φιλοσοφούσε και ορθά ασκούνταν να πεθάνει 
εύκολα, ή τούτο δεν θα ήταν μελέτη θανάτου;
 Βεβαίως.
- Λοιπόν ευρισκόμενη στην κατάσταση αυτή απέρχεται 
στο όμοιο προς αυτή, το αόρατο, το θείο και αθάνατο 
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και σοφό, όπου όταν φθάσει θα είναι ευδαίμων, διότι 
απαλλάσσεται από πλάνη και αφροσύνη και φόβους 
και μανιώδεις έρωτες και από τα λοιπά κακά των αν-
θρώπων, όπως δε ακριβώς λέγεται περί των μυημένων, 
διάγει αληθέστατα τον λοιπόν χρόνο μετά των θεών;”13

Η ψυχή λοιπόν χωρίζεται από το σώμα και εξετάζει το 
όμοιον “προς εαυτήν” δηλαδή τις ανώτερες διαστάσεις. 
Αυτό είναι κάτι το οποίο υποστηρίζεται ότι γινόταν στα 
αρχαία μυστήρια, γι’ αυτό ο Πλάτωνας παραλληλίζει το 
αποτελέσμα της ζωής του “ορθώς φιλοσοφούντος” με του 
μυημένου, δηλ. τη “συνοίκηση” με τους θεούς.

Είναι χαρακτηριστικό πώς ο Πλάτωνας στο Μύθο του 
Ηρός, στο δέκατο κεφάλαιο της Πολιτείας, περιγράφει 
μια τέτοια εμπειρία. Χρησιμοποιεί τον δήθεν θάνατο του 
Ηρός του Αρμενίου, ο οποίος “πεθαίνει και επιστρέφει 
στη ζωή”, για να περιγράψει τους λεπτότερους κόσμους. 
Πρόκειται για μια  “εμπειρία θανάτου”, όπως τη θεωρεί ο 
Ραίημοντ Μούντυ στο βιβλίο του “Ζωή μετά το σωματικό 
θάνατο”.14 Παρόμοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν και οι 
μύθοι στο Φαίδωνα και το Γοργία. Μια μεταφορά της συ-
νείδησης σε άλλες διαστάσεις, που δεν είναι τίποτε άλλο 
από τ’ αποτελέσματα της μύησης -πολύ πιθανόν όπως 
την είχε βιώσει ο ίδιος ο Πλάτωνας- και της διαδικασίας 
εγκατάλειψης του φυσικού σώματος από τη συνείδηση.15

Μάλιστα στο Φαίδρο περιγράφει κυριολεκτικά αυτή 
την εμπειρία της θέας των λεπτότερων κόσμων:

“Αλλά το κάλλος τότε ήτο δυνατόν να το θαυμάσουν με 
όλη του την αίγλην, όταν οι άνθρωποι αυτοί βαίνοντες 
μαζί με χορόν ευδαίμονα κατόπιν του Διός μεν ημείς, (η 
ακολουθία πίσω από το Δία και τους άλλους θεούς δη-
λώνει βαθμούς και χαρακτηριστικά της μύησης) άλλοι 
δε κατόπιν άλλου εκ των θεών, απέλαυσαν το πλέον ευ-
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φρόσυνον θέαμα και εμυούντο εις τα μυστήρια εκείνα 
που είναι δίκαιον να τα αποκαλούμεν μακαριώτατα και 
τα οποία πανηγυρίζομεν τέλειοι μεν όντες οι ίδιοι και 
μη πάσχοντες τα κακά που μας περιμένουν κατόπιν, θε-
ωρούντες δε τας εικόνας των ουσιών τελείας και απλάς, 
πλήρεις γαλήνης και ευδαιμονίας μέσα εις αυγήν καθα-
ράν καθαροί και ημείς και μη κεκλεισμένοι εις το μνήμα 
τούτο, το οποίον τώρα καλούμεν σώμα και το περιφέρο-
μεν μαζί μας δεσμευμένοι καθώς το όστρακον...”.16

Μία εμπειρία μύησης και θέας των λεπτότερων κό-
σμων -Κόσμος των Ιδεών- περιγράφει εδώ ο Πλάτωνας, 
αμέσως όμως κόβει τη διήγηση τονίζοντας: “Αυτά μεν λοι-
πόν είπομεν τώρα μακρότερα του δέοντος χαριζόμενοι εις 
την ανάμνησιν και ποθήσαντες τα παρελθόντα”.( Δηλ. τα 
βιώματα της μύησης.) Βάζει δε τη δική του εμπειρία στο 
στόμα του Σωκράτη, γιατί σύμφωνα με την εσωτερική πα-
ράδοση, ο μεγάλος φιλόσοφος που οδήγησε τα βήματά 
του, δεν ήταν μυημένος. Έτσι λοιπόν, ο Πλάτωνας -μυ-
ημένος ο ίδιος- δεν εμφανίζεται να μιλά, όπως τονίσαμε 
και αλλού, μια και ο όρκος της μύησης τον εμπόδιζε ν’ 
αποκαλύψει ανοικτά αυτά που ήξερε.

Η μυστικότητα στα Μυστήρια ήταν κάτι που επιβαλ-
λόταν από την ίδια τη φύση των εμπειριών. Ό,τι και να  
έλεγε ο μυημένος θα ήταν άχρηστο για τον αμύητο και με 
“πρόσθετο τον κίνδυνο της παρερμηνείας”.17

Οι διδασκαλίες των μυστηρίων ήταν βιωματικές. 
Υπήρχε σχέση δασκάλου-μαθητή, που προετοίμαζε την 
είσοδο στα Μυστήρια.18 Στην Αρχαία Ελλάδα, μέσω της 
φιλοσοφίας και του μυστηριακού θεάτρου, εκλαϊκεύ-
τηκαν οι διδασκαλίες των Μυστηρίων.19 Ένας μεγάλος 
πρωταγωνιστής σ’ αυτή τη διαδικασία είναι ο Πλάτωνας. 
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Όμως ακολούθησε παράλληλα τους κανόνες και έγραψε 
σε συμβολική γλώσσα. 

“Όταν το θέμα έθιγε τα μεγάλα μυστικά της Ανατολικής 
Σοφίας -την κοσμογονία του Σύμπαντος ή τον κόσμο 
των προϋπαρχουσών ιδέων- ο Πλάτωνας σκέπαζε τη 
φιλοσοφία του στα πιο βαθιά σκοτάδια. Ο Τίμαιος είναι 
τόσο μπερδεμένος, ώστε μόνο ένας Μυημένος μπορεί 
να συλλάβει την κρυμμένη σ’ αυτόν έννοια. Όπως το εί-
παμε ήδη στην  Αποκαλυφθείσα Ίσιδα: “Οι απόψεις του 
Πλάτωνα στο Συμπόσιο για τη δημιουργία ή μάλλον για 
την εξέλιξη των πρωταρχικών ανθρώπων και τα κοσμο-
γονικά του δοκίμια στον Τίμαιο, πρέπει, αν τα παραδε-
χτούμε, να τα πάρουμε αλληγορικά”.20

Πραγματικά, αν κάποιος δεν έχει υπόψη του τις διδα-
σκαλίες του Εσωτερισμού σε μερικά αποσπάσματα του 
Πλάτωνα, θα βρεθεί μπροστά σε “αινίγματα”. Σαν παρά-
δειγμα αναφέρουμε τον περίφημο “γεωμετρικό αριθμό” 
που αναφέρεται στην Πολιτεία και τις μαθηματικές ανα-
λογίες και αρμονίες που βρίσκουμε στο απόσπασμα του 
Τίμαιου για την Ψυχή του Κόσμου.21

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Έχουμε ήδη αναφέρει ορισμένα πράγματα ως προς 
τη στάση του μεγάλου φιλόσοφου για το γραπτό λόγο 
στο κεφάλαιο για τους Διαλόγους του. Όμως θα προσθέ-
σουμε εδώ μερικές απόψεις, γιατί δείχνουν ξεκάθαρα τη 
στάση του απέναντι στη μυστικότητα που επέβαλλαν στα 
Μυστήρια, την οποία και εμφανίζεται να σέβεται πάρα 
πολύ.

Λόγω του ότι ο Διονύσιος, ο Τύραννος των Συρακου-
σών στην Κάτω Ιταλία, επιζητούσε τη διδασκαλία του 
Πλάτωνα, στη δεύτερη και στην περίφημη έβδομη επι-
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στολή του ο φιλόσοφος εκθέτει με κατηγορηματικό τρόπο 
τη θέση του για τον τρόπο έκθεσης των διδασκαλιών και 
για τις προϋποθέσεις της μαθητείας.

“Λοιπόν, είναι ανάγκη να σου εκφρασθώ με υπαινιγμούς 
ώστε αν τύχη το γράμμα να  πάθη τίποτε μέσα εις τα 
πλάτη ή του πόντου ή της γης, όστις το αναγνώση να μην 
το εννοήση... Πρόσεχε όμως να μη παραπέσουν αυτά εις 
χείρας ανθρώπων απαιδεύτων. Διότι σχεδόν φρονώ ότι 
από αυτά δεν υπάρχουν άλλαι αξιογελαστότεραι θεωρί-
αι δια τον λαόν, αλλ’ ούτε πάλι αξιοθαυμαστότεραι και 
ενθουσιαστικότεραι δια τους έχοντας ευφυίαν. Όταν δε 
λέγονται πολλάς φοράς και ακούονται διαρκώς και επί 
πολλά έτη, μόλις τότε καθαρίζονται με πολλήν επιμέ-
λειαν, καθώς ο χρυσός. Το δε αξιοθαύμαστον μέρος του 
ζητήματος άκουσε να ιδής ποίον είναι.
Δηλαδή, υπάρχουν και άλλοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι 
ήκουσαν αυτά, με ικανότητα μαθήσεως και ικανοί να τα 
ενθυμούνται και αφού τα εξελέγξουν τελείως καθ’ όλα 
τα σημεία να τα κρίνουν, οι οποίοι τώρα είναι γέροντες 
και τα ακούουν διαρκώς επί σειράν ετών, όχι ολιγωτέ-
ρων των τριάντα, οι οποίοι τώρα πλέον λέγουν μεταξύ 
των ότι όσα άλλοτε εφαίνοντο εις αυτούς εντελώς απί-
θανα, τώρα φαίνονται εντελώς πιστευτά και σαφή, όσα 
δε εφαίνοντο τότε εντελώς πιστευτά, τώρα φαίνονται 
αντιθέτως. Αυτά λοιπόν και συ, πρόσεχε να μη μετανοή-
σης κάποτε δι’ όσα σου εξέφυγαν όχι δικαίως. Η καλλι-
τέρα δε προφύλαξις είναι το να μην γράφονται αλλά να 
μανθάνωνται απ’ έξω. Διότι είναι αδύνατον όσα γράφο-
νται να μην παραπέσουν”.22

Όχι μόνο ο Διονύσιος των Συρακουσών όμως φέρθη-
κε με τρόπο ανάρμοστο ως προς υψηλά μεταφυσικά ζητή-
ματα, αλλά και ο ίδιος ο Αριστοτέλης, ο οποίος, ως γνω-
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στόν, παρεξέκλινε από την πλατωνική διδασκαλία, παρά 
το μεγάλο πλάτος της διάνοιάς του.

Ο Πλούταρχος, στη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, σημειώνει ότι “…ο Αλέξανδρος δεν διδάχτηκε απ’ 
αυτόν (τον Αριστοτέλη) μόνο την ηθική και την πολιτική 
επιστήμη, αλλά και τις απόρρητες και βαθύτερες διδα-
σκαλίες, που οι άνδρες τις αποκαλούσαν ακροαματικές κι 
εποπτικές και δεν τις διέδιδαν στους πολλούς. Γιατί, όταν 
πήγε στην Ασία κι έμαθε ότι ο Αριστοτέλης έβγαλε σε βι-
βλία κάποιους λόγους σχετικούς μ’ αυτές, του έγραψε με 
θάρρος μία επιστολή περί φιλοσοφίας, της οποίας ιδού το 
αντίγραφο: “Ο Αλέξανδρος εύχεται στον Αριστοτέλη να ευ-
τυχή. Δεν έκαμες καλά που εξέδωκες τους ακροαματικούς 
λόγους...” Και ο Αριστοτέλης μετά απάντησε ότι άλλοι είχαν 
εκδοθεί κι άλλοι όχι.

Γιατί (κατά τον Πλούταρχο) στ’ αλήθεια η πραγματεία 
“Μετά τα Φυσικά”, που δεν έχει τίποτα χρήσιμο για διδα-
σκαλία και μάθηση, γράφτηκε μονάχα σαν υπόδειγμα για 
τους μορφωμένους”.23

Ακόμη και αυτό το απόσπασμα του Πλουτάρχου μας 
δείχνει ότι κείμενα όπως ένας διάλογος του Πλάτωνα ή 
το “Μετά τα Φυσικά” του Αριστοτέλη γράφονταν σαν ένα 
υπόδειγμα έκθεσης διάφορων διδασκαλιών και για να κι-
νήσουν το ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, παρά για να εκ-
θέσουν αυτή καθαυτή τη διδασκαλία τους, η οποία ήταν 
θέμα πολύχρονης μαθητείας. Μάλιστα και ο Αριστοτέ-
λης τονίζει την ύπαρξης της “άγραφης διδασκαλίας” του 
Πλάτωνα (άγραφα δόγματα).24

Όμως εκεί όπου φαίνεται και τονίζεται ακόμη περισ-
σότερο η θέση του Πλάτωνα για το γραπτό λόγο και την 
έκθεση και κυκλοφορία ανεξέλεγκτα των εσώτερων δι-
δασκαλιών είναι η περίφημη έβδομη επιστολή του.
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Με αφορμή το ότι ο Διονύσιος έγραψε κάποιο κείμε-
νο, που το παρουσίασε σαν έκθεση των δικών του (των 
πλατωνικών δηλαδή) διδασκαλιών, τονίζει ο φιλόσοφος:

“Και λοιπόν υπάρχει κάποια μέθοδος δια να κάμη κα-
νείς δοκιμήν ως προς αυτά όχι απρεπής αλλά πραγμα-
τικώς αρμοδία δια τυράννους, και μάλιστα όταν έιναι 
εφωδιασμένοι με ακροάσεις, πράγμα το οποίον μόλις 
έφθασα εντελήφθην ότι το έπαθε και ο Διονύσιος. Λοι-
πόν, εις τους τοιούτους πρέπει να αποδεικνύη κανείς τι 
είναι έκαστον πράγμα και ποίου είδους και με πόσας 
δυσκολίας γίνεται και πόσους κόπους έχει.
Διότι όστις ακούει αυτά, εάν μεν είναι πραγματικώς 
εξοικειωμένος με την φιλοσοφίαν και είναι άξιος αυτού 
του πράγματος ως θείος άνθρωπος, φρονεί ότι ωδηγήθη 
εις μέθοδον αξιοθαύμαστον και ότι τώρα είναι καιρός 
να εντείνη τας δυνάμεις του και δεν αξίζει να ζη εάν 
κάμη διαφορετικά. Κατόπιν λοιπόν συναφθείς στενώς 
με τον οδηγόν αυτού του δρόμου (μεθόδου) δεν τον 
αφήνει πριν, ή να θέση τέρμα εις όλα ή να αποκτήσει 
δύναμιν, ώστε μόνος του χωρίς τον οδηγόν να μην είναι 
ανίκανος να ποδηγετήται. Ούτω πως και συμφώνως με 
αυτά αποφασίσας, ζη ο τοιούτος εκτελών μεν κάποια 
έργα εις τα οποία καταγίνεται, αλλά πάντοτε εκτός αυ-
τών συνδεόμενος στενώς με την φιλοσοφίαν και με την 
καθημερινήν δίαιταν, η οποία είναι ικανή να καταστήση 
αυτόν πολύ επιδεκτικόν μαθήσεως και μνημονικόν και 
ικανόν να συγκρατή τον συνειρμόν των σκέψεών του με 
νηφαλιότητα. Την δε αντίθετον ζωήν από αυτήν διαρ-
κώς την μισεί.
Όσοι δε πάλιν ελαφρώς, καθώς όσοι έχουν τα σώματά 
των ελαφροκαμμένα από τον ήλιον, αφού ιδούν πόσα 
μαθήματα υπάρχουν και πόσος κόπος και πόσον η κα-
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θημερινή δίαιτα είναι αρμονική και αξιοπρεπής δια το 
έργον αυτό, νομίζουν ότι είναι δύσκολον και αδύνατον 
πράγμα δια το άτομόν των, και λοιπόν δεν καθίστανται 
ικανοί να το επιδιώξουν, μερικοί δε από αυτούς κατα-
πείθουν τον εαυτόν των ότι αρκετά ακροάσθησαν το 
σύνολον και διόλου πλέον δεν έχουν ανάγκην να σκο-
τίζονται πολύ. Λοιπόν αυτή είναι η σαφής δοκιμή και η 
ασφαλεστάτη δια τους τρυφηλούς και τους ανικάνους 
να κοπιάζουν επιμόνως, ώστε να μην επιρριφθή η ευθύ-
νη εις τον διδάσκοντα, αλλά εις αυτόν τον ίδιον, ο οποί-
ος δεν ημπορεί να εκτελή όλα τα συντελεστικά εις αυτό 
το ζήτημα.
Ομοίως λοιπόν τότε και εις τον Διονύσιον ελέχθησαν 
όσα είπα. Και λοιπόν όλα μεν ούτε εγώ τα εξέθεσα ούτε 
ο Διονύσιος τα εζήτησε. Διότι εφρόνει ότι πολλά εγνώ-
ριζε εξ ιδίων τον και προσεποιείτο ότι είναι αρκετά εφο-
διασμένος από τας ακροάσεις των άλλων. Κατόπιν δε  
έχω πληροφορίας και ότι έγραφε συγγράμματα αυτός 
δι’ όσα ήκουσε τότε, συνθέσας αυτά ως ιδικήν του μέ-
θοδον, διόλου ομοίαν προς όσα είχε ακούσει. Αλλά δεν 
γνωρίζω κανέν από αυτά. Κάποιοι άλλοι γνωρίζω ότι 
έχουν συγγράψη δι’ αυτά τα ίδια ζητήματα, αλλά ποίοι 
είναι δεν το γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι.
Αλλά όμως τούτο μόνον έχω να ειπώ γενικώς δι’ όλους 
τους γράψαντες και μέλλοντας να γράψουν, όσοι διισχυ-
ρίζονται ότι γνωρίζουν τα ζητήματα εις τα οποία εγώ 
καταγίνομαι, είτε ακούσαντες από εμέ, είτε από άλ-
λους, είτε ευρόντες αυτά με τον νου των, ότι αυτοί δεν 
είναι δυνατόν να έχουν ιδέαν περί της υποθέσεως του-
λάχιστον κατά την γνώμην μου. 
Και λοιπόν ιδικόν μου σύγγραμμα δεν υπάρχει περί 
αυτών ούτε θα υπάρξει. Διότι αυτό δεν είναι διόλου δι-
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δακτόν, καθώς τα άλλα μαθήματα, αλλά με την πολλήν 
συσχέτισιν προς αυτό το πράγμα και την συμβίωσιν αιφ-
νιδίως, καθώς από το εκτινασσόμενον πυρ, ανάπτει φως 
εις την ψυχήν και πλέον εξακολουθεί να τρέφεται μόνον 
του. Αλλά τούτον μόνον γνωρίζω: ότι εάν εγράφοντο ή 
ελέγοντο από εμέ, θα ελέγοντο πολύ τελείως. Και βε-
βαίως εάν εγράφησαν κακώς, τούτο θα με λυπήση όχι 
ολιγώτερον. Εάν όμως έκρινα εγώ ότι έπρεπε να γρα-
φούν και ότι πρέπει οπωσούν να λεχθούν εις πολλούς, 
τι άλλο καλύτερον θα είχαν εκτελέσει εις την ζωήν μου 
παρά να συγγράψω σύγγραμμα το οποίον δίδει μεγά-
λην ωφέλειαν εις τους ανθρώπους και να φέρω εις φως 
την φύσιν χάριν όλων; Αλλά φρονώ ότι ούτε εις τους αν-
θρώπους συμφέρει να λεχθή η έρευνα αυτών, εκτός εις 
πολύ ολίγους, όσοι είναι ικανοί να τα εύρουν με μικράν 
οδηγίαν. 
Έπειτα δε και από τους άλλους μερικούς μεν θα τους 
φορτώση απρεπώς περιφρονήσεως όλως διόλου αναρ-
μόστου, μερικούς δε αγερώχου και χαύνης ελπίδος, 
ωσάν τάχα να έμαθαν υψηλά διδάγματα. Μου επήλθε δε 
να ομιλήσω ακόμη εκτενέστερον περί αυτών. Διότι ίσως 
γίνουν σαφέστατα τα ζητήματα περί  των οποίων ομι-
λών εάν αναφέρω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει 
κάποιος λόγος αντίθετος από τον τολμήσαντα να γράψη 
οτιδήποτε περί αυτών, τον οποίον πολλάκις εγώ ανέφε-
ρα και εις τα προηγούμενα έργα μου, φαίνεται όμως 
οπωσδήποτε ότι πρέπει να τον αναφέρω και τώρα”.25

Συνεχίζοντας παρακάτω ο Πλάτωνας αναπτύσσει τον 
τρόπο που μπορεί ν’ αποκτήσει “επιστήμην” ο άνθρωπος, 
αλλά ταυτόχρονα τη σχετικότητα και τους κινδύνους της 
γραπτής έκθεσης αυτής της γνώσης. Έτσι γράφει ακόμη 
στην ίδια επιστολή:
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“Δια τούτο κανείς όταν έχει νουν δεν θα τολμήση ποτέ 
να αποτυπώση δια λόγων όσα εύρε με τον νουν του, 
και μάλιστα υπό τύπον αμετάβλητον, πράγμα το οποί-
ον βεβαίως πάσχουν όσα συγγράφονται εις ωρισμένον 
τύπον.

Δια τούτον πας σπουδαίος άνθρωπος ως προς τα σπου-
δαία πολύ απέχει τού να συγγράψη αυτά και να τα υπο-
βάλη εις τον φθόνον και την απορίαν των ανθρώπων.

... Εάν ο Διονύσιος έγραψε τίποτε περί των ανωτάτων 
και πρώτων πραγμάτων της φύσεως, είτε άλλος κατώτε-
ρός του ή ανώτερός του, (θα εννοήση κανείς) ότι δεν είχε 
ακροασθή ούτε εννοήση τίποτε υγιές από όσα έγραψε 
συμφώνως με την διδασκαλίαν μου. Διότι εξ ίσου με εμέ 
θα εσέβετο αυτά και δεν θα εδέχετο να τα εκθέση με 
ανάρμοστον και απρεπή τρόπον. Δηλαδή, ούτε ως υπο-
μνήματα δεν θα τα έγραφε. Διότι δεν υπάρχει κανείς 
φόβος μήπως λησμονήση κανείς αυτά όταν τα χωνεύση 
άπαξ εις την ψυχήν του”.

Ακόμη στον Τίμαιο (28c) διαβάζουμε: 

“Δύσκολον πράγμα λοιπόν να εύρη κανείς τον δημιουρ-
γικόν πατέρα του Σύμπαντος, και αν τον εύρη είναι αδύνα-
τον να το είπη εις όλον τον κόσμον”. 

Είναι ξεκάθαρο ότι για τον Πλάτωνα η κοινοποίηση 
μιας ανώτερης μυστηριακής γνώσης στο πλήθος είναι δύ-
σκολη, αν όχι αδύνατη. 

΄Ηταν αναγκαίο να εκθέσουμε αυτά τα αποσπάσματα 
του μεγάλου φιλόσοφου, γιατί ακριβώς αυτά εμπεριέχουν 
την τοποθέτησή του ως προς τη μαθητεία από τη μια και 
ως προς τη μυστικότητα από την άλλη.

Έχοντας υπόψη τη δραματική κατάληξη της Σχολής 
του Πυθαγόρα26 φαίνεται ότι λειτούργησε διαφορετικά, 
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αλλά όπως άρμοζε, ανάλογα με τα πρόσωπα, για να μη 
βρεθεί μπροστά σε οδυνηρά αποτελέσματα. Αν εξαιρέ-
σουμε την περίπτωση του Διονύσιου, φαίνεται ότι τα κα-
τάφερε.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Αν θέλουμε τώρα να συνοψίσουμε τη διαδικασία, με 
βάση τα παραπάνω, βλέπουμε τα εξής:

Αρχικά υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος, όπου πα-
ρουσιάζονταν οι πραγματικές δυσκολίες που επιφυλάσ-
σει η ενασχόληση με βαθιά φιλοσοφικά θέματα, τα οποία 
έχουν στόχο τη μετάλλαξη του ανθρώπου προς το κα-
λύτερο. Όσοι ενδιαφέρονταν πραγματικά, διάλεγαν να 
ασχοληθούν αφοσιωμένοι στη μέθοδο και ακολουθώντας 
πιστά τη σχέση δασκάλου-μαθητή.

Η ζωή τους έπρεπε να υπακούει σε αυστηρούς κανό-
νες εγκράτειας και έλεγχο των ανεξέλεγκτων σκέψεων 
και συναισθημάτων. Όσοι δεν μπορούσαν να το κάνουν 
αυτό απομακρύνονταν μόνοι τους,  αρκούμενοι στις γενι-
κές γνώσεις που άκουσαν. 

Ο μαθητής λοιπόν έκανε την εκλογή για το αν συνέ-
χιζε ή όχι, για να μην πέσει η Σχολή στο ίδιο λάθος με το 
Ομακοείον του Πυθαγόρα. Γιατί πραγματικά, από αυτά 
μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τον τρόπο λει-
τουργίας της Ακαδημίας.

  Αφού λοιπόν παγιωνόταν η σχέση δασκάλου-μαθητή, 
τα βαθύτερα θέματα αναπτύσσονταν προφορικά. Έτσι ο 
ίδιος δηλώνει ρητά “δικό μου σύγγραμμα γι’ αυτά ούτε 
υπήρξε ούτε θα υπάρξει”.

Ο μαθητής έφθανε στο σημείο του ξυπνήματος της 
διαίσθησης (ανάπτει φως εις την ψυχήν) και άρχιζε να 
στηρίζεται στα δικά του πόδια. Όταν θα ήθελε να εκθέ-
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σει κάτι από αυτά θ’ ακολουθούσε το παράδειγμα του δα-
σκάλου του και θα τα παρουσίαζε προφορικά.

Έτσι ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε τα συστήματα των 
Μυστηρίων στη Φιλοσοφική Σχολή του, για την εισδοχή 
των μαθητών και για τη διδασκαλία που τους προετοί-
μαζε για τη Μύηση27, δίνοντάς τους τις δυνατότητες ανά-
πτυξης των αρετών. Σίγουρα, στην Ακαδημία πρέπει να 
γίνονταν και μυστηριακές τελετές μέσα σε στενό κύκλο 
μαθητών.

Όμως υπάρχουν και μερικά άλλα σημεία των Πλατω-
νικών Διαλόγων σχετικά με τα Μυστήρια, που χρειάζεται 
ν’ αναφέρουμε. 

Στο Φαίδρο, βρίσκουμε την περίφημη έκφραση:
“Τελέους αεί τελετάς τελούμενος, τέλεος όντως μόνος γί-

γνεται” δηλ. “μυούμενος (κάποιος) ολοένα εις τα μυστήρια 
της Τελειότητος, μόνος αυτός αληθώς γίνεται τέλειος”.28

Τέλειοι ονομάζονταν οι Μυημένοι στα Μυστήρια και 
στους Εσσαίους. Μάλιστα προσθέτει συνεχίζοντας, ότι ο 
Μυημένος απομακρύνεται από τις ανθρώπινες ασχολίες 
και πλησιάζει προς το θείο. Φαίνεται σαν να είναι απο-
κομμένος από την πεζή πραγματικότητα και νουθετείται 
από τους άλλους, δηλ. “τον προσγειώνουν” θα λέγαμε σή-
μερα, αλλά και ενθουσιάζει ο ίδιος τους πολλούς χωρίς 
να φαίνεται.29

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο πυρήνας τον Μυημένων ήταν 
η “μαγιά” και η κινητήρια δύναμη των αρχαίων πολιτι-
σμών, στους οποίους λειτουργούσαν Μυστήρια. Οι Μυ-
ημένοι αυτοί, αφού περνούσαν όλες τις διαδικασίες των 
Μυστηρίων, βγαίνοντας από τη σπηλιά της άγνοιας, αλλά 
κατόπιν επιστρέφοντας και αντιμετωπίζοντας ξανά τις 
εκεί δυσκολίες από καθήκον, όπως τονίζει στο έβδομο 
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κεφάλαιο της Πολιτείας (540ab), έπρεπε ν’ αναλάβουν το 
βάρος της διοίκησης και της εξουσίας, για να οδηγήσουν 
τους άλλους να ξεφύγουν από τα δεσμά της άγνοιας και 
της ύλης, τα οποία βασιλεύουν μέσα στη σπηλιά. 

Στο Συμπόσιο πάλι, η Διοτίμα λέει στο Σωκράτη:
“Σ’ αυτά τα ερωτικά τελοσπάντων μπορείς ίσως και 
συ Σωκράτη να μυηθείς. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον 
θα μπορέσεις να μυηθείς στα τέλεια και τα οραματικά 
του έρωτος μυστήρια, που για χάρη τους υπάρχουν τα 
παραπάνω, εάν, εννοείται, ακολουθεί κανείς το σωστό 
δρόμο”.30

Όλοι οι μελετητές συμφωνούν ότι σ’ αυτό το απόσπα-
σμα γίνεται μία αναφορά στις βαθμίδες των μυστηρίων.30

Η λέξη “τέλεια” (τέλεα) συσχετίζεται με την τελετή και 
το σκοπό (τέλος) της τελείωσης. Τα οραματικά (εποπτικά) 
συσχετίζονται με το βαθμό της εποπτείας, όταν δηλ. ο μυ-
ούμενος γινόταν επόπτης και ατένιζε τα Ιερά αντικείμενα 
των Μυστηρίων. Πρέπει δε να έχουμε υπόψη ότι στα Μυ-
στήρια υπήρχαν τα “δρώμενα” και τα “δεικνύμενα”.

Για τον Πλάτωνα είχε σημασία η θέαση των ιδεών και 
η συγκράτηση αυτής της εικόνας μέσα στην ψυχή του αν-
θρώπου για πάντα. “Τα στοιχεία της θρησκευτικής μύησης, 
εκτός κι αν παραλληλίζονται μ’ εκείνα της εσωτερικής μύη-
σης, δεν παρέμεναν για τις επόμενες ζωές...”31 Γι’ αυτό, στο 
Φαίδρο γράφει γι’ αυτόν που δεν έχει πρόσφατη τη μύηση 
των ουρανίων μυστηρίων και για τον “αρτίως μεμυημέ-
νον”, τον “αρτιμελή”, που “ενατένισε μέγαν αριθμόν ουσι-
ών”. Αυτός θα μπορεί να ξεχωρίσει, κατά τα γραφόμενα 
του φιλοσόφου, το αληθινό κάλλος, να επηρεασθεί απ’ 
αυτό και να φυτρώσουν ξανά τα φτερά της ψυχής του.32

Ακριβώς στο Φαίδρο ο φιλόσοφος αναφέρεται στο 
χάσιμο των πνευματικών φτερών του ανθρώπου και στη 
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λανθάνουσα  -τώρα πια- μέσα στην ανθρώπινη ψυχή δύ-
ναμη για ανάπτυξη και πνευματικό πέταγμα.

Αναφέρεται με αλληγορικό τρόπο στην πτώση της ψυ-
χής. Σ’ αυτό είναι σύμφωνος με τις αρχαίες παραδόσεις. 
Ότι δηλ. κάποια στιγμή ο άνθρωπος έχασε την πρωταρχι-
κή του αθωότητα και την άμεση θέαση των θείων ουσιών. 
Όμως τα μυστήρια δόθηκαν στους ανθρώπους ακριβώς 
για να μπορέσουν ν’ ανυψωθούν ξανά, ξυπνώντας τις δυ-
νατότητες που είναι κρυμμένες μέσα τους. Όλη αυτή τη 
διαδικασία, ο Πλάτωνας στο Φαίδρο, την παρουσιάζει με 
τη διαδικασία της “πτεροφυϊας” της ψυχής.

Αλλά και στο Συμπόσιο τονίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει 
ν’ ακολουθήσει μία κλιμακωτή διαδικασία για να φθάσει 
στη θέαση της αληθινής ομορφιάς. Έτσι γράφει για την 
Πάνδημη και την Ουράνια Αφροδίτη. Η μία έχει σχέση με 
την καθημερινότητα και τα φυσικά σώματα. Η άλλη έχει 
σχέση με τις ψυχές και την αιωνιότητα.

Αν, όπως σημειώνει ο φιλόσοφος, ο άνθρωπος ακο-
λουθήσει το σωστό δρόμο, θα φθάσει στην ίδια την Ιδέα 
της Ομορφιάς και τότε θα γεννήσει όχι είδωλα αρετής, 
αλλά αληθινή αρετή, αφού θ’ αγγίζει την αληθινή ομορ-
φιά. Τότε μάλιστα κατακτά την αθανασία.33

Η συνειδητοποίηση της αθανασίας αρχικά και η κατά-
κτησή της τελικά ήταν ο στόχος των αρχαίων μυστηρίων, 
για τα οποία μιλά συνεχώς -χωρίς να φαίνεται- ο μεγάλος 
Έλληνας φιλόσοφος.

Γενικά, σε κάθε διάλογο βρίσκει την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσει κάτι από το θέμα μας, κάθε φορά με διαφορε-
τικό βαθμό διαφάνειας.

“Παρατήρει λοιπόν και πρόσεχε γύρω μήπως ακούσει 
κανείς εκ των αμυήτων!34 Και αυτοί είναι εκείνοι, οι 
οποίοι νομίζουν ότι τίποτε άλλο δεν υπάρχει εκτός εκεί-
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νου το οποίο μπορούν να πιάσουν σφικτά και με τα δυο 
τους χέρια και οι οποίοι ενεργείας και γενέσεις και εν 
γένει παν το αόρατον δεν αποδέχονται ότι ανήκουν εις 
την πραγματικότητα.

-Τότε, Σωκράτη, ομιλείς περί σκληρών και ισχυρογνω-
μόνων ανθρώπων.

-Είναι πράγματι, παιδί μου, άνθρωποι εντελώς απαί-
δευτοι. Αλλά υπάρχουν άλλοι, πολύ λεπτότεροι, των 
οποίων μέλλω να σου εκθέσω τας μυστικάς ιδέας. Πρώ-
τη αρχή αυτών, από την οποίαν έχουν εξαρτηθεί και όλα 
όσα προηγουμένως ελέγομεν, είναι η εξής: Το παν είναι 
κίνησις και ουδέν άλλο παρά κίνησις, της δε κινήσεως 
δύο μορφαί υπάρχουν, άπειροι εις πλήθος και η μία 
και η άλλη, η μία μεν έχουσα ικανότητα να ενεργή, η δε 
άλλη να πάσχη...”.35

Εδώ έχουμε την παρουσίαση μιας από τις αρχές του 
Ερμητικού “Κυμβάλειον” σύμφωνα με την οποία “Τίποτα 
δεν αναπαύεται. Το Παν κινείται, το παν δονεί”.36

Όμως δε μας μιλά μόνο για την Παγκόσμια Κίνηση, 
αλλά και για τον Παγκόσμιο Δυισμό, αφού η Κίνηση είναι 
δύο ειδών: ενεργητική και παθητική. Αυτό πάλι μας θυμί-
ζει την άλλη αρχή του “Κυμβάλειον” για τον Παγκόσμιο 
Δυισμό, αλλά και την Κινέζικη αντίληψη για το Γιν και το 
Γιαγκ.37

Στον Τίμαιο κυρίως, αλλά και σ’ άλλους Διαλόγους, 
ο Πλάτωνας αναφέρεται πολλές φορές στην κίνηση, στα 
είδη και τα χαρακτηριστικά της. Μάλιστα, στον περίφημο 
Μύθο της Σπηλιάς αναφέρει ότι αυτός που ανεβαίνει για 
να βγει έξω από τη σπηλιά ανεβαίνει σπειροειδώς, κάτι 
που κρύβει μία άλλη έννοια κίνησης, που δεν την αναφέ-
ρει στον Τίμαιο και είναι πολύ σημαντική, γιατί συσχετί-
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ζεται με το Μυστήριο του Κοχλία και τη Σπείρα της εξέ-
λιξης.38

Ας επανέλθουμε όμως στο απόσπασμα του Θεαίτητου 
(που αναφέραμε πιο πριν) γιατί από μόνο του αυτό το 
απόσπασμα, θ’ αρκούσε για να διαπιστώσουμε το μυητι-
κό δρόμο του μεγάλου φιλοσόφου.

Αρχικά προτάσσει τη φράση: “πρόσεχε μήπως σε 
ακούει κανείς εκ των αμυήτων” που, όπως σημειώνουμε, 
ήταν χαρακτηριστική σε μία φάση των αρχαίων Μυστη-
ρίων. Ένας άλλος τρόπος της έκθεσής της ήταν: “Θύραις 
τοις ωσίν επίθεσθε βέβηλοι”, που και αυτήν τη συναντούμε 
σε άλλο διάλογο.

Κατόπιν έχουμε την τοποθέτησή του, που διαχωρίζει 
τους ανθρώπους σε δύο μέρη: Σ’ αυτούς που δέχονται 
την ύπαρξη των αόρατων κόσμων και σ’ αυτούς που δεν 
τη δέχονται. Οι δεύτεροι είναι οι υλιστές, οι οποίοι με τη 
μηχανιστική τους θεώρηση του κόσμου υπερισχύουν και 
σήμερα στον κόσμο. Ενώ αντίθετα, οι πρώτοι είναι αυ-
τοί που δέχονται την ύπαρξη των αόρατων κόσμων με τις 
αντίστοιχες οντότητές τους.

Στα Μυστήρια ήταν που ο άνθρωπος μάθαινε να χειρί-
ζεται τις ενέργειες και να έρχεται σ’ επαφή και ν’ αποκτά 
γνώση του αόρατου κόσμου. Όμως για να λειτουργήσει ο 
άνθρωπος, σε σχέση με τον αόρατο κόσμο, χρειάζεται μία 
εκλέπτυνση των φορέων του σε όλα τα επίπεδα. 

Γι’ αυτό και ο Πλάτωνας, αφού εμφανίζει αυτό το δι-
αχωρισμό ανάμεσα στους ανθρώπους, χαρακτηρίζει τους 
μεν σαν εντελώς απαίδευτους και κυκλωμένους μέσα στο 
“νομίζω”, ενώ οι άλλοι είναι οι “λεπτότεροι” και “με ιδέ-
ες μυστικές” - τις οποίες μάλιστα προτίθενται να εκθέσει 
εμπιστευτικά - λόγω ακριβώς της μυστικότητας που χρει-
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άζεται να τηρεί κανείς στις έρευνές του για τον αόρατο 
κόσμο. 

Γενικά, όλοι οι “μυστηριακοί θίασοι” της αρχαιότητας 
ετηρούσαν μυστικότητα, όπως ήδη έχουμε προαναφέρει. 
Στο Φαίδωνα σημειώνει:

“Ο μεν λοιπόν μεταξύ των απορρήτων διδασκαλιών των 
Πυθαγορείων λεγόμενος λόγος...”39 Αναφέρει ακριβώς την 
ύπαρξη απόρρητων διδασκαλιών στην πνευματική οικο-
γένεια των Πυθαγορείων, οι οποίοι, ως γνωστόν, δεν ήταν 
μία απλή, φιλοσοφική ομάδα, αλλά κατείχαν και ένα με-
γάλο σώμα της μυστηριακής γνώσης. Μάλιστα λέει ότι ο 
λόγος αυτός των Πυθαγορείων είναι “μέγας τε και ου ρά-
διον διιδείν”, δηλ. “και πολύ μεγάλος και σημαντικός είναι 
και δύσκολο είναι να ιδείς μέσα από αυτόν”.

ΣΥΝΟΨΗ

Όλες οι διδασκαλίες του Πλάτωνα τι άλλο ήταν παρά 
οι διδασκαλίες των αρχαίων μυστηρίων; Γιατί ακριβώς 
στα αρχαία μυστήρια διδάσκονταν η ύπαρξη της ψυχής 
πριν και μετά το θάνατο, η φύση του ανθρώπου, της ψυχής 
και του πνεύματος, οι μεταθανάτιοι κόσμοι, η ύπαρξη των 
θεών και το τι αντιπροσώπευαν μέσα στο Σύμπαν και στη 
γήινη φύση και τόσα άλλα. Με λίγα λόγια, διδασκαλίες 
για τον Άνθρωπο, το Σύμπαν και το Θεό.

Όμως το πολύ σημαντικό που διδασκόταν στα μυ-
στήρια -και ο Πλάτωνας το τονίζει σε κάθε γραμμή των 
Διαλόγων του- είναι ο τελικός σκοπός του ανθρώπου: Η 
Επιστροφή στην Ουράνια πατρίδα του. Το νικηφόρο τέ-
λος της “χιλιόχρονης πορείας”, την οποία αναφέρει στο 
τέλος της Πολιτείας40 και του πνευματικού πετάγματος, 
που περιγράφει στο Φαίδρο. Μάλιστα ο Πλάτωνας δεν 
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αναφέρει απλώς ότι οι ψυχές είχαν φτερά. Αλλά με αυτά 
που γράφει τους προσφέρει ερεθίσματα για ν’ αναπτύ-
ξουν πνευματικά φτερά. Γιατί ποια ευαίσθητη ψυχή δεν 
επηρεάζεται από αυτές τις διδασκαλίες;

Ο Πλάτωνας δεν κάνει μόνο υπαινιγμούς για τα μυ-
στήρια. Ξεκινά με φράσεις όπως “έχω ακούσει να λένε”41 
ή “άκουσε μία ιστορία των παλαιών” των “προτέρων”, που 
είναι χαρακτηριστικές ενός μυημένου. Γιατί οι μυημένοι 
ποτέ δεν οικειοποιήθηκαν τη γνώση -μια και αισθάνο-
νταν και ήταν απλοί μεταφορείς και μεταδότες της- και 
όταν τη μετέδιδαν, την παρουσίαζαν ξεκινώντας με τη 
φράση: “Έχω ακούσει να λένε...”, “Λέγεται ότι...”

Έπειτα χρησιμοποιεί παραβολές και μύθους. Αυτό 
είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο έκθεσης της εσωτερικής 
γνώσης. Τον τρόπο αυτό χρησιμοποίησαν όλοι οι μυημέ-
νοι και δεν χρειάζεται ν’ αναφέρουμε παραδείγματα.

Άλλο στοιχείο είναι ότι βάζει κάποιον άλλον να μιλά 
και κυρίως το Σωκράτη, το Δάσκαλο. Αυτό το κάνει επει-
δή η προφορική παράδοση ήταν ο τρόπος μετάδοσης της 
γνώσης.42

Τέλος, παρουσιάζει -με συγκαλυμμένο τρόπο ταυ-
τόχρονα- τις φάσεις της Μύησης, μέχρι την τελική Επο-
πτεία: “Μυούμενοι τε και εποπτεύοντες...” Δεν φαίνεται ν’ 
αγνοεί καθόλου τη μυστική, μυητική Σοφία των αρχαίων: 
“Ως προς το πρόβλημα, δεν μας έχουν παραδώσει οι αρχαί-
οι, κρύπτοντες δια της ποιήσεως την σκέψιν των από τους 
πολλούς, ότι η αρχική πηγή όλων των άλλων, ο Ωκεανός 
και η Τηθύς, είναι ύδατα ρέοντα και ότι τίποτε δεν μένει 
ακίνητον;”43

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο Πλάτωνας 
απόρριπτε τους προηγούμενους απ’ αυτόν μεγάλους μυ-
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ημένους ποιητές, δηλ. τον Ησίοδο και κυρίως τον Όμηρο. 
Όμως εδώ βλέπουμε ότι υποστηρίζει καθαρά ότι οι αρ-
χαίοι “απόκρυπταν την σκέψιν τους από τους πολλούς με 
την ποίησιν”.

Στην Πολιτεία αναφέρει ότι αυτά που έγραψε ο Ησί-
οδος για τον Ουρανό και τον Κρόνο, πρέπει να είναι ψέ-
ματα. Συνεχίζει όμως με την πολύ υπαινικτική υπόθεση 
ότι “νομίζω πως δεν θα έπρεπε να λέγωνται τόσο εύκολα 
σε νέους που δεν έχουν κρίσι, αλλά ν’ αποσιωπούνται, και 
αν ήταν οπωσδήποτε ανάγκη να γίνη λόγος γι’ αυτά, να τ’ 
ακούουν με απόλυτη μυστικότητα, όσο μπορεί πιο λίγοι κι 
αφού θυσιάσουν όχι πια χοίρο, αλλά το πιο μεγάλο και δυ-
σεύρετο θύμα, για να είναι όσο γίνεται πιο λίγοι εκείνοι που 
συνέβηκε να τ’ ακούσουν”.44

Ο Πλάτωνας λοιπόν δεν πίστευε ότι ο Όμηρος45 και ο 
Ησίοδος έγραφαν ανοησίες, αλλά αναγνώριζε ότι έγρα-
ψαν με συμβολικό τρόπο, κάτι που χαρακτήριζε τους αρ-
χαίους μυημένους.

Ο κόσμος του Ομήρου ήταν ένας κόσμος ηρωϊκός, πιο 
κοντά στο μύθο. Ο κόσμος του Πλάτωνα ήταν πιο λογικός 
και επηρεασμένος από τα πλούτη και την επίδραση των 
σοφιστών. Οι μύθοι, μόνοι τους, θα προκαλούσαν γέλιο. 
Όμως, μέσω της τραγικής ποίησης και της Πλατωνικής 
φιλοσοφίας παρουσιάστηκαν οι μύθοι με θετικό τρόπο 
μπροστά στο κοινό.

Και στο Θεαίτητο τονίζει ότι μέσω της ποίησης έκρυ-
βαν τη γνώση τους οι αρχαίοι. Αν τώρα τα συνδέσουμε 
όλα αυτά μπορούμε να πούμε: “Οι αρχαίοι έκρυψαν τη 
γνώση τους μέσω της ποίησης από τους πολλούς. Έτσι, ο 
Ομηρος και ο Ησίοδος είναι βαθιά συμβολικοί”.

Εφόσον στα Μυστήρια της Ελευσίνας, στην πρώτη 
φάση, ο μυούμενος ξεκινούσε με τον εξαγνισμό και τη 
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θυσία του χοιριδίου46 που αναφέραμε πιο πριν, τότε ξεκι-
νώντας για την κατανόηση της μυστηριακής γνώσης των 
αρχαίων ποιητών, θα έπρεπε να θυσιάσει το πιο μεγάλο 
και δυσεύρετο θύμα. Γιατί; Φαίνεται με βάση τον απλό 
εδώ συλλογισμό το Πλάτωνα, για το συμβολικό θύμα -της 
αρχής της μυητικής πορείας - ότι οι διδασκαλίες του Ομή-
ρου και του Ησίοδου ανήκαν στα Μεγάλα Μυστήρια, τα 
οποία ήταν ανώτερα και από τα Ελευσίνια.

 ΄Ηταν αδύνατο να το αγνοούσε αυτό ο Πλάτωνας, 
αφού ο ίδιος είχε περάσει μέσα από το Λαβύρινθο των 
Αιγυπτιακών Μυστηρίων. Μάλιστα δεν είχε φοβηθεί ούτε 
διστάσει μπροστά στους “Ιερούς Τρόμους”47 ώστε να φύ-
γει “προ των Μυστηρίων”.48 Γιατί φαίνεται ότι με διάφο-
ρους τρόπους, όπως φάσματα, θορύβους και άλλους, οι 
ιερείς προσπαθούσαν ν’ αποθαρρύνουν τον υποψήφιο 
στο ξεκίνημα.49 Μάλιστα, γι’ αυτόν το σκοπό χρησιμοποι-
ούσαν τον ήχο και τη μουσική.

Στο Συμπόσιο (215c) αναφέρει τον Όλυμπο, περίφημο 
μουσικό, του οποίου τα τραγούδια τα χαρακτηρίζει θεϊκά 
και λέει ότι προκαλούσαν την έκσταση και την αποκάλυ-
ψη. Πράγματι, αυτό το δρόμο της μύησης μέσω της μου-
σικής δίδαξε στην Ελλάδα ένας άλλος μεγάλος μυημένος 
στην Αρχαία Αίγυπτο, ο Ορφέας.

Αναρίθμητα λοιπόν είναι τα σημεία όπου αναφέρονται 
καθαρά τα Μυστήρια  από τον Πλάτωνα και αναρίθμητες 
οι φορές που μπορούμε,  πίσω από τις φράσεις του, να 
διακρίνουμε τις απόκρυφες, μυστηριακές διδασκαλίες.

Γιατί σε όλες τις θεωρήσεις του, είτε για τον Κόσμο 
των Ιδεών, είτε στις γλωσσολογικές αναλύσεις του Κρα-
τύλου, στην Κοσμογονία και Ανθρωπογονία του Τίμαιου 
και ακόμη στα υψηλά μεταφυσικά του πετάγματα -κύριο 
χαρακτηριστικό των κειμένων του- οι διδασκαλίες των 
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μυστηρίων καλύπτονται και αποκαλύπτονται με αριστο-
τεχνικό και ποιητικό τρόπο.

Όσο για τη σχέση του με το μυστηριακό μύθο, δεν τη 
θίξαμε, γιατί θα τη σχολιάσουμε στο αμέσως επόμενο κε-
φάλαιο.
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Πλάτωνα -και σε άλλους φιλοσόφους- και τονίζει την ανάγκη 
της κάθαρσης και της φροντίδας για το σώμα μόνο τόσο όσο 
χρειάζεται για να είναι ένας βοηθός στη φιλοσοφία. Βλ. Μεγάλου 
Βασιλείου “Προς νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων” 
ΙΧ.

fplato_2010.indd   250 6/12/2010   3:31:47 μμ



Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

251

11. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μέρος από το παραπάνω 
απόσπασμα του Φαίδωνα το αναφέρει η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 
στον 5ο Τόμος της “Μυστικής Δοξασίας” και σημειώνει ότι ο 
“βόρβορος” είναι   λεγόμενη “όγδοη σφαίρα” της Μυστικής 
Διδασκαλίας.

12. Είναι χαρακτηριστική η φράση που βάζει εδώ στο στόμα 
του Σωκράτη ο Πλάτωνας: “Πολλοί μεν οι οποίοι έχουν τα 
εξωτερικά σύμβολα της λατρείας του Διονύσου, ολίγοι δε οι 
πραγματικώς θεόπνευστοι. Στο αρχαίο κείμενο: “Ναρθηκοφόροι 
μεν πολλοί βάκχοι δε τε παύροι”. Είναι αντίστοιχη με τη φράση 
“πολλοί εισίν οι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί” που βρίσκουμε στο 
Ευαγγέλιο.

13. Πλ. “Φαίδων” 80Ε-81Α, εκδόσεις Πάπυρος
14. Βλ. Ραίημον Μούντυ, “Ζωή μετά το Σωματικό Θάνατο”,  

εκδ. Μπουκουμάνη
15. Μία θαυμάσια περιγραφή αυτής της διαδικασίας μπορεί 

να διαβάσει ο αναγνώστης στο βιβλίο του Ιδρυτή της Νέας  
Ακρόπολης Γ.Α. Λιβράγκα “Επιστροφή από την Ατλαντίδα”, 
εκδ. Νέα Ακρόπολη από σελ. 239 κ.εξ. και ακόμη στη 
“Μυστική Δοξασία” της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ τόμος 5ος σελ. 326 
εκδ. Παναγόπουλου. Για τις δοκιμασίες των Μυούμενων στα 
Μυστήρια στην Αρχαία Αίγυπτο και Ινδία.

16. Πλ. “Φαίδρος” 250C-D, εκδ. Πάπυρος
17. Για τη μυστικότητα στα Μυστήρια βλ. “Θεμελιώσεις του 

Εσωτερισμού”, τόμος 2ος, σελ. 179, και Μυστική Δοξασία, 
τόμος 5ος (Εισαγωγή), Εκδόσεις Ν. Παναγόπουλου. Επίσης “Η 
Αδελφότητα των Μυημένων”, Εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα 1990.

18. Αυτή η σχέση αναπτύσσεται υπέροχα στο βιβλίο “Ανκόρ ο 
Μαθητής”, του Γ.Α. Λιβράγκα, εκδ. Νέα Ακρόπολη, Αθήνα

19. Βλ. “Νέα Ανθρωπολογία” του F.Schwarz, σελ. 11-12 εκδ. 
Νέα

     Ακρόπολη, Αθήνα 1991
20. “Μυστική Δοξασία”, Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, τόμος 50ς, σελ. 7, 

εκδ. Ν.Παναγόπουλου
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21. Βλ. Πλάτωνος “Τίμαιος”, 35-36 
22. Πλάτωνος  Επιστολή β,  εκδ. Φέξη
23. Πλουτάρχου “Αλέξανδρος”,  σελ. 7, εκδ. Πάπυρος
24. Βλ. Ταίηλορ “ Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του”, σελ. 

30, Εκδ. ΜΙΕΤ
25. Πλάτωνος Επιστολαί, 7η επιστολή, σελ. 44, κ.εξ., εκδ. Φέξη
26. Ως γνωστόν η σχολή του Πυθαγόρα στον Κρότωνα κάηκε 

από τον  όχλο που ξεσήκωσε ένας πλούσιος, ο Κύλωνας, τον 
οποίο ο Πυθαγόρας είχε διώξει από τη σχολή. Βλ. Πορφυρίου,  
Η Ζωή του  Πυθαγόρα, εκδ. Πύρινος Κόσμος

27. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” του Γ.Α. Πλάνα, 
τόμος 2ος, σελ. 184-86

28. Πλάτωνος “Φαίδρος” 249C
29. Πλάτωνος “Φαίδρος”  249 C-D, εκδ. Πάπυρος
30. Πλάτωνος “Συμπόσιο” 210Α, εκδ. Ζαχαρόπουλος, σελ. 

210 σημ.  297. Επίσης Πλουτάρχου “Περί Ίσιδος και Οσίριδος” 
382D, εκδ. Πάπυρος. Σε μια φράση των Μυστηρίων (στον 
Ενθρονισμό) αναφέρεται ο φιλόσοφος μας και στον “Ευθύδημο” 
(277 Ε) όπου γράφει: “... κάμνουν δηλ. το ίδιο, το οποίον 
κάμνουν και οι Κορύβαντες, όταν κάμνουν την τελετήν του 
Ενθρονισμού εις εκείνον, τον οποίον μέλλουν να μυήσουν εις τα 
μυστήρια”.

31. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2ος, σελ. 186
32. Πλάτωνος  “Φαίδρος”, 250Ε 251Α-Β
33. Πλάτωνος “Συμπόσιο”, 211-212C
34. Αυτή η έκφραση ήταν χαρακτηριστική στα αρχαία 

Μυστήρια. Στα   Μυστήρια της Ελευσίνας κάποια στιγμή 
ακουγόταν η φράση: “Εκάς εκάς εστέ βέβηλοι” η οποία έχει 
παραμείνει μυθική. Αυτό μας θυμίζει το: “Τας θύρας τας θύρας 
εν σοφία πρόσχωμεν” της χριστιανικής λειτουργίας. 

Λόγω του ότι στην αρχή του χριστιανισμού η λειτουργία 
γινόταν μόνο για τους πιστούς  και οι βέβηλοι δεν έπρεπε να 
αντικρύσουν το μυστήριο.

35. Πλάτωνος “ Θεαίτητος” 155Ε-156Α, εκδ. Πάπυρος
36. Βλ. “Το Κυμβάλειον”, εκδ. Νέα Ακρόπολη, σελ. 34
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37 Βλ. “Σιάτσου” εισαγωγή, εκδ. Δίδυμοι και “ Θεμελιώσεις 
του  Εσωτερισμού”, τόμος 1, σελ. 132

38. Βλ. “Επιστροφή στην Ατλαντίδα”, εκδ. Νέα Ακρόπολη, 
σελ. 241

39. Πλάτωνος “Φαίδων” 62Β
40. Πλάτωνος “Πολιτεία”, βιβλίο 10ο (τέλος του Μύθου του 

Ηρός).
41. “Ακοήν γε  έχω λέγειν των προτέρων”. Μπορώ να σου 

αναφέρω μίαν παράδοσιν των παλαιών. -Φαίδρος 274C-. 
(Μάλιστα οι πρότεροι, οι “Παλαιοί” όπως αναφέρονται αλλού 
είναι οι εκπρόσωποι της Παλαιάς Σοφίας που αναφέρει και ο 
νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος στο βιβλίο του “Αντρο 
των Νυμφών”, το οποίο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά 
κείμενα της αρχαιότητας, αφού αποκαλύπτει τι συμβολίζουν οι 
στίχοι του Ομήρου στην περιγραφή του σπηλαίου της Ιθάκης. 
Ακόμη, βλ. “Μυσταγωγήματα” του Α.Π.Φωτόπουλου σελ. 30-
31 και Πλάτωνος Φαίδων 117 D - E “...διότι έχω ακούσει ότι 
οι άνθρωποι πρέπει να αποθνήσκουν εν μέσω καλών λόγων 
και σιωπής”. Ακριβώς αυτήη φράση χαρακτηρίζει τον τρόπο 
θανάτου του Σωκράτη, του Μάρκου Αυρήλιου και τουΙουλιανού. 
Δεν πρόκειται λοιπόν για σχήμα λόγου, αλλά απικαλύπτει τον 
μυημένο. Επίσης: “εγώ κάποτε άκουσα από έναν σοφόν...”  
Πλάτωνος Γοργίας 493Α και  ακόμη Πλάτωνος Μένων 81Α.  

42. Βλ. και Πλουτάρχου “Περί Ίσιδος και Οσίριδος” 353C 
εκδ. Πάπυρος “Ο Εύδοξος, λοιπόν, εις το δεύτερο βιβλίον της 
Περιηγήσεώς του, αναφέρει, ταύτα μεν κατ’ αυτόν τον τρόπον 
αναφέρονται (εν τη προφορική παραδόσει) υπό των Ιερέων”.

43. Βλ.Πλάτωνος “Θεαίτητος”, 180C-D. Σ’ αυτό το 
απόσπασμα ο Πλάτωνας πραγματεύεται εκτός των άλλων το 
θέμα της παγκόσμιας κινήσεως που αναφέραμε προηγουμένως.

44.  Πλάτωνος  “Πολιτεία”, 378Α εκδ., Ζαχαρόπουλος
45. Βλ. και Πλουτάρχου “Περί Ίσιδος και Οσίριδος” ,382Ε
46. Το θύμα αυτό (μικρός χοίρος) συμβολίζει την κατώτερη, 

γήινη προσωπικότητα του ανθρώπου.
47. Πλάτωνος “Φαίδρος”, 251Β
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48. Πλάτωνος  “Μένων”,  77ε
49. Κάτι που ως γνωστόν ίσχυε παντού  όπου υπήρχαν 

Μυστήρια και οι υποψήφιοι σ’ αυτά περνούσαν δοκιμασίες. 
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Ο ΜΥΘΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

“ Έτσι, Γλαύκων, εσώθηκε ως εμάς ο μύθος 
αυτός και δεν εχάθηκε. Μπορεί μάλιστα και να 
μας σώση, αν δώσωμε πίστη σ’ αυτόν”.

Πολιτεία, βιβλίο 621d,c

Ο Πλάτωνας είναι παγκοσμίως γνωστός ως ο φιλόσο-
φος του Λόγου, των Ιδεών και της Διαλεκτικής. Μέσα από 
το Διάλογο ξεκινούν οι ήρωες των έργων του το δρόμο 
της αναζήτησης του όντος-όντος, της αιώνιας και αναλ-
λοίωτης ουσίας.1

Όμως υπάρχει ένα στοιχείο μέσα στους Πλατωνικούς 
Διαλόγους που -φαινομενικά- αντιφάσκει με την ίδια του 
τη μέθοδο και το σύστημα αναζήτησης που καθιερώνει 
ο φιλόσοφος. Είναι ο ΜΥΘΟΣ και μάλιστα ο λεγόμενος 
“Πλατωνικός Μύθος”.2

Μέσα στους Διαλόγους του Πλάτωνα βρίσκουμε εγκα-
τεσπαρμένους αρκετούς μύθους. Ποιος είναι ο ρόλος τους 
μέσα στον πλατωνικό Διάλογο; Γιατί ο μεγάλος φιλόσο-
φος επέλεξε αυτόν τον τρόπο προκειμένου να εκθέσει ή 
να στηρίξει κάποιες από τις αιώνιες διδασκαλίες του;
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Όμως πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των Πλατω-
νικών Μύθων, θα πρέπει να εξετάσουμε περιληπτικά το 
ζήτημα του Μύθου, που δεν είναι μόνο πλατωνικό, αλλά 
παγκόσμιο. Τι είναι ο Μύθος; Ποια είναι η εξωτερική και 
ποια η εσωτερική τοποθέτηση ως προς το Μύθο;

Μύθος σημαίνει Λόγος, διήγηση, Ιερή ιστορία κ.ά.3 Εί-
ναι μία Αρχετυπική ιστορία-αφήγηση που δεν τοποθετεί-
ται σε συγκεκριμένες συντεταγμένες χώρου-χρόνου και 
δεν τις χρειάζεται καθόλου. Αλλά και αν μερικές φορές η 
μυθική ιστορία παρουσιάζεται σα να συνέβει σε κάποιο  
μέρος με πρωταγωνιστές συγκεκριμένα πρόσωπα, κάλλι-
στα θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και οπουδήποτε αλλού, 
με πρωταγωνιστές άλλα πρόσωπα, σε άλλο χρόνο. Γιατί 
ο Μύθος είναι ένα μοντέλο πάνω στο οποίο μπορούν να 
προσαρμοστούν, να μοιάσουν ή και να το ενσαρκώσουν 
πολλά γεγονότα σε  διάφορες εποχές, γιατί “δεν είναι η 
ιστορία που επαναλαμβάνεται, αλλά ο Μύθος που επανεμ-
φανίζεται”.4

Σύμφωνα με τον  εσωτερισμό: “Ο Μύθος αποτελεί ένα 
πρότυπο της πραγματικότητας. Ένα Ιδανικό Πρότυπο ή 
μοντέλο θείας προέλευσης, που εξηγεί μία ιερή, ανώτερη 
πραγματικότητα, τη δομή της και το πώς και το γιατί ήρθε 
σε ύπαρξη.

Χρησιμοποιεί όμως μία συμβολική γλώσσα, αλληγορι-
κή , που απαιτεί αποκρυπτογράφηση. Για τον αμύητο, που 
δεν έχει τα κλειδιά της αποκωδικοποίησης, ο Μύθος δεν 
είναι παρά ένα παραμύθι, μία ψεύτικη ιστορία. Για τον μυ-
ημένο, γνώστη των κλειδιών ερμηνείας, ο Μύθος αποκαλύ-
πτει μια αληθινή πραγματικότητα, μία ανώτερη γνώση, μία 
ιερή ιστορία.

Ο Μύθος είναι ένα μήνυμα από το Θείο μέσα σε μία 
κλειστή θήκη. Αποτελείται από αλληγορίες, η αλληγορία 
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από εμβλήματα, το έμβλημα από σύμβολα, όλα σε κίνηση, 
που διηγούνται ένα Μυστήριο, μια Σοφία, ένα Μήνυμα... 
το οποίο όλοι μπορούν ν’ ακούσουν, αλλά πολύ λίγοι να 
καταλάβουν πραγματικά”.5

Όπως αναφέρουμε και στο κεφάλαιο για τη σχέση του 
Πλάτωνα με τα Μυστήρια, για ν’ αντιληφθούμε καλύτερα 
το ρόλο του Μύθου, πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι απο-
τελεί ένα τρίπτυχο με την Τελετή και τη Μύηση. Μύθος 
- Τελετή - Μύηση ήταν οι τρεις στήλες των Αρχαίων Μυ-
στηρίων.

Η Τελετή μιμείται, επαναλαμβάνει, αναπαριστά το 
περιεχόμενο του Μύθου και η Μύηση επιτρέπει στον άν-
θρωπο να γίνει πρωταγωνιστής ενός Μύθου, βιώνοντας 
την αλήθεια του.

Ο Μύθος λοιπόν είναι συνυφασμένος με την αλήθεια, 
σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Εσωτερισμού. Για την 
εξωτερική, κατεστημένη επιστήμη και εκπαίδευση -κα-
θώς και για τον πολύ κόσμο που δέχεται τις αρνητικές 
επιδράσεις της- ο Μύθος είναι παραμύθι, απλοϊκή ιστορία 
με φανταστική βάση. Όμως από την αρχαιότητα έχουμε 
αρκετούς υπαινιγμούς6 για το βαθύτερο νόημα των μύθων 
και στα νεώτερα χρόνια τονίστηκε από πολλούς η αλλη-
γορική  σημασία τους.

Πώς μπορούμε όμως να προσεγγίσουμε το νόημα του 
Μύθου;

Σύμφωνα με τις διδασκαλίες της Εσωτερικής Γνώσης, 
οι Αλήθειες που έχουν κωδικοποιηθεί μέσα στους Μύ-
θους είναι δυνατό ν’ αποσυμβολιστούν μέσω των λεγό-
μενων Κλειδιών Ερμηνείας. Αυτά, σύμφωνα με την Ερ-
μητική Παράδοση (άλλωστε και η ίδια η λέξη “ερμηνεία” 
σχετίζεται με τη λέξη “Ερμής”) είναι επτά. Επιτρέπουν 
την αποκρυπτογράφηση των Μύθων, χωρίς βέβαια αυτό 
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να σημαίνει ότι είναι εύκολη η πραγμάτωση του έργου αυ-
τού. Άλλο πράγμα είναι η γνώση της ύπαρξης των Κλει-
διών Ερμηνείας και άλλο πράγμα η κατοχή και η σωστή 
χρήση τους.

Εκτεταμένα αναφέρονται τα Κλειδιά αυτά και 
από τους νεώτερους συγγραφείς του Εσωτερισμού. Η 
Ε.Π.Μπλαβάτσκυ στη  “Μυστική Δοξασία” αναφέρεται 
πολλές φορές σ’ αυτά και στο Συμβολισμό γενικότερα. 
Μάλιστα τονίζει ότι κανείς από τους γνωστούς πολιτι-
σμούς δεν κατείχε όλα τα Κλειδιά.

Η Α.Μπέυλη γράφει: “Ο Μύθος είναι μια βάσιμη και 
αποδεδειγμένη αλήθεια που γεφυρώνει, βήμα προς βήμα, το 
χάσμα μεταξύ της αποκτημένης γνώσης του παρελθόντος, 
της αλήθειας, που διατυπώθηκε στο παρόν και των απεριό-
ριστων θείων δυνατοτήτων του μέλλοντος. Οι αρχαίοι Μύθοι 
και τα παλιά Μυστήρια μας δίνουν μια διαδοχική παρουσί-
αση του θείου μηνύματος, όπως επέμφθηκε από το Θεό, σε 
ανταπόκριση της ανάγκης του ανθρώπου, κατά τη διαδρομή 
των αιώνων. Η αλήθεια του ενός π.χ. αιώνος γίνεται ο μύθος 
του επόμενου: η σημασία του όμως και η πραγματικότης του 
μένουν ανέπαφες και δεν χρειάζονται παρά επανερμηνεία 
στο παρόν”.7 Ακόμη, στην πραγματεία της “Επί του Κοσμι-
κού Πυρός” αναφέρεται ξανά στα Κλειδιά Ερμηνείας.

Τα Κλειδιά Ερμηνείας είναι τα εξής:
1. Μεταφυσικό (χαρακτήρες του Οντος)
2. Αριθμητικό (εξέλιξη των Ιδεών-Αριθμών)
3. Γεωμετρικό (οργάνωση των Μορφών)
4. Αστρολογικό (Αλληλεπιδράσεις Μακρόκοσμου-

Μικρόκοσμου)
5. Αλχημικό (σχέσεις της επιθυμίας των Στοιχείων για 

ένωση)
6. Βιολογικό (κλιμακώσεις της ζωής)
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7. Φιλολογικό (σημειωτικές και συμβολικές μορφές 
των Ιδεών κτλ.)8

Συνήθως ένας μύθος περιέχει αλήθειες που συσχετί-
ζονται με ένα ή περισσότερα κλειδιά. Γι’ αυτό μπορεί να 
εμφανιστούν διάφορες ερμηνείες, οι οποίες δεν είναι αντί-
θετες μεταξύ τους, αλλά απλά χρησιμοποιούν διαφορετικό 
κλειδί ερμηνείας σαν τρόπο προσέγγισης του Μύθου. Και 
βέβαια, το όλο νόημα του Μύθου συσχετίζεται με τη Σύν-
θεση των ερμηνειών, που προέρχονται από τα επιμέρους 
κλειδιά.

Μάλιστα ο Πλούταρχος, στο πολύ ενδιαφέρον από 
εσωτερική άποψη βιβλίο του “Περί Ισιδος και Οσίριδος”, 
αναφερόμενος στον αιγυπτιακό Μύθο του Οσιρι, γράφει 
σχετικά με τις διάφορες ερμηνείες που προτείνουν μελε-
τητές της εποχής του: “Δεν είναι άστοχον να είπη κανείς, 
ότι εις έκαστος μεν ξεχωριστά δεν αφηγείται (τα πράγμα-
τα) ορθώς (ως έχουσιν εις την πραγματικότητα) όλοι όμως 
μαζί αφηγούνται αυτά ορθώς (δηλ: εκ του συνδυασμού των 
επί μέρους ελλειπών και δια τούτο σφαλερών αφηγήσεων 
συναποτελείται η αλήθεια)”.9

Οι Μύθοι λοιπόν περιέχουν αλήθειες, όπως και οι πα-
ραβολές των Ευαγγελίων. Περιέχουν κωδικοποιημένες 
γνώσεις, διδασκαλίες και μηνύματα.

Ποιοι όμως έφτιαξαν τους μύθους, που αποτελούν τον 
κορμό της αρχαιοελληνικής μυθολογίας, αλλά και κάθε 
άλλης; Γιατί ο Μύθος είναι μια παγκόσμια κληρονομιά 
και εμφανίζεται σ’ όλα τα μέρη του Πλανήτη. Και τέλος, 
ποιος ο λόγος ύπαρξης του Πλατωνικού Μύθου;

Είναι σίγουρο ότι η επιστήμη της Μυθοπλασίας -άγνω-
στη και ξεχασμένη σήμερα- ήταν μία από τις Ιερές Επι-
στήμες των Αρχαίων Μυστηρίων, που σκοπό είχαν την 
εξέλιξη των ανθρώπων. Πολιτισμοί όπως ο Αρχαιοελλη-
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νικός, ο Αιγυπτιακός και ο Ινδικός, που έφθασαν σε με-
γάλα πνευματικά ύψη, είχαν αρκετούς μύθους. Με άξονα 
αρκετούς απ’ αυτούς περιστρέφονταν λατρείες και ημε-
ρολόγια και τελούνταν μυστήρια, όπως του Όσιρι στην 
Αίγυπτο, της Δήμητρας και Περσεφόνης στην Ελλάδα.

Μάλιστα, μέσω του Θεάτρου,10 αναπαριστάνονταν 
-διδάσκονταν- αρκετοί Μύθοι στο κοινό, δίνοντάς του 
μία “πρώτη επαφή” με τις μεγάλες αλήθειες και τις ψυχο-
λογικές πραγματικότητες που κρύβονταν σ’ αυτούς.   

Μήπως και ο Πλάτωνας ήθελε να εκλαϊκεύσει (μέσω 
της φιλοσοφίας) διδασκαλίες των Μυστηρίων; Η μήπως 
ήθελε να ιδρύσει Μυστήρια, ραχοκοκκαλιά των οποί-
ων θα ήταν κάποιοι από τους μύθους που αφηγείται στα 
έργα του;

Πάντως ένα είναι σίγουρο. Ότι είναι ο τελευταίος 
πραγματικός και επώνυμος Μυθοπλάστης του Αρχαίου 
Κόσμου. Πριν και μετά απ’ αυτόν ο κόσμος πίστεψε και 
έζησε με βάση και άξονα αρκετούς μύθους που του έδινε 
η παράδοση, ενώ οι μύθοι του Πλάτωνα έγιναν κατανοη-
τοί από λίγους, βιώθηκαν πιθανόν από ελάχιστους μέσα 
στο πλαίσιο της Ακαδημίας και μετά έπεσαν σε αχρηστία 
και μόνο θαυμάζονται σαν ένα ακόμη θαύμα της συγγρα-
φής του μεγάλου φιλόσοφου. 

Αλλά και πάλι είναι ανυπέρβλητο το ύψος των μύθων 
του και αναμφισβήτητη η αλήθεια τους. Οποιαδήποτε 
στιγμή οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να μπορέσουν να βιώ-
σουν τον Πλατωνικό Μύθο, γιατί όπως είπαμε ο Μύθος 
είναι πάντα ζωντανός, πάντα νέος. Αυτός που γερνά και 
κουράζεται είναι ο άνθρωπος και τότε αρνείται τους μύ-
θους και ζητά τη βόλεψη, τη λογική και την πεζότητα, 
όπως γίνεται στην εποχή μας.11 Ξεχνά την υπερβατικότη-
τα και την “άλλη πραγματικότητα των μύθων”.
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Όμως ας έρθουμε ξανά στο μεγάλο φιλόσοφο και ας 
δούμε ξανά πώς τοποθετεί τους μύθους στο Έργο Του.

Στο Γοργία περιλαμβάνεται  ο περίφημος Μύθος για 
την Κρίση των Ψυχών, ο οποίος σε συνδυασμό με το μύθο 
που βρίσκεται στο Φάιδωνα12 και το Μύθο του Ηρός στο 
τελευταίο βιβλίο της Πολιτείας13, πραγματεύονται τις πί-
στεις και αντιλήψεις του Πλάτωνα για τη μεταθανάτια 
διαδικασία, την πορεία και την τύχη των ψυχών και τη 
μετενσάρκωση, καθώς και την ύπαρξη και δομή των αό-
ρατων κόσμων, που πλαισιώνουν ή συνυπάρχουν με τη 
Γη.14 Η αποκρυπτογράφηση και μόνο αυτών των μύθων 
θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ολόκληρο βιβλίο.

Καταρχάς στην Πολιτεία παρουσιάζει τη γνώμη του 
για τη θέση του Μύθου μέσα στην Ιδανική Πόλη-Κράτος, 
που οραματίζεται. Λέει ότι η εκπαίδευση των παιδιών θ’ 
αρχίζει με μύθους, που θα συντάσσονται από μυθολόγους, 
οι οποίοι θ’ ακολουθούν ορισμένους τύπους-κανόνες, 
από τους οποίους δεν θα πρέπει να ξεφεύγουν. Βέβαια, 
αυτοί οι παιδικοί μύθοι είναι πιο κοντά στο παραμύθι.15 
Όμως με αφορμή αυτούς τους μύθους μπορούμε να αντι-
ληφθούμε ότι υπήρχαν κανόνες για τους Μυθολόγους και 
εφαρμόζονταν για να δοθεί η τελική μορφή στους Μύθους 
που κυκλοφορούσαν ανά την Ελλάδα και βασίζονταν στη 
σύνθεση πολλών προφορικών παραδόσεων για τις επιμέ-
ρους ιστορίες που αποτελούσαν ένα Μύθο.

Οπωσδήποτε θα λαμβάνονταν υπόψιν πολιτικοί, ιστο-
ρικοί, θρησκευτικοί, φυλετικοί και άλλοι λόγοι στην τε-
λική διαμόρφωση των μύθων. Δεν μπορούμε όμως ν’ αρ-
νηθούμε ότι εφαρμόζονταν και άλλα κλειδιά, με βάση 
εσωτερικές γνώσεις, αλλιώς π.χ. δεν μπορούμε να εξηγή-
σουμε την ύπαρξη π.χ. του αστρολογικού κλειδιού στους 
πιο κύριους ελληνικούς μύθους.16
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Ακόμη τονίζει ο φιλόσοφος τον ηθοπλαστικό ρόλο 
που θα διαδραματίζει ο Μύθος στη διαμόρφωση του χα-
ρακτήρα των φυλάκων:

“Να είναι όσο μπορεί καταλληλότεροι και να οδηγούν 
στην αρετή”.17

Παρακάτω αναφέρεται στους τύπους που θα καθορί-
ζουν τη μορφή των μύθων: “Δεν είμαστε, Αδείμαντε, ποι-
ηταί, ούτε εγώ ούτε εσύ, όσο για το παρόν τώρα είμαστε 
οικισταί πολιτείας και οι Οικισταί χρειάζεται μόνο να γνω-
ρίζουν τους τύπους, που πάνω σ’ αυτούς θα συνθέτουν οι 
ποιηταί τους μύθους, που δεν θα τους επιτρέπουν να βγαί-
νουν έξω απ’ αυτούς, δε θα συνθέτουν όμως οι ίδιοι τους 
μύθους”.18 Και “εμείς θα αρκεστούμε με τον σοβαρότερο κι 
όχι και τόσο ευχάριστο ποιητή μας, μα που θα μας είναι πιο 
ωφέλιμος, γιατί θα μιμήται σε κείνα εκείνους τους τύπους 
του χρηστού ανθρώπου και θα μεταχειρίζεται εκείνους 
τους τύπους που ενομοθετήσαμε...”. 19 

Ακόμη και στο Φαίδωνα παρουσιάζει το Σωκράτη να 
λέει ότι ο πραγματικός ποιητής πρέπει να συνθέτει μύ-
θους:

“Μετά δε τον ύμνον προς το θεόν, κατανοήσας ότι πρέ-
πει ο ποιητής, αν σκοπεύη να είναι ποιητής, να πράττη 
μύθους...”20

Στον Πολιτικό κάποια στιγμή που έχει προχωρήσει η 
συζήτηση, ο Ξένος εμφανίζεται να λέει:

“Πρέπει λοιπόν ν’ αναλάβωμεν το ζήτημα από άλλο ση-
μείο και ν’ ακολουθήσωμεν άλλον δρόμον.

- Ποίον;
- Να δώσωμεν εις την συζήτησιν κάποιον τόνον παιχνι-
δίου, πρέπει δηλ. να χρησιμοποιήσωμεν και αρκετόν 
μέρος ενός μεγάλου μύθου και έπειτα πλέον θα επανα-
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λάβωμεν μέχρι τέλους την προηγουμένην πορείαν μας, 
προχωρώντας πάντοτε από διαίρεσιν εις υποδιαίρεσιν, 
μέχρις ότου φθάσωμεν εις αυτού που ζητούμεν...”.21

Ο Μύθος, λόγω της σκοπιμότητας που έχει από πρα-
κτική άποψη, δηλ. να μπορεί να ειπωθεί σε όλους και ν’ 
απομνημονεύεται εύκολα, συνήθως φαίνεται σαν απλοϊ-
κή ιστορία. Αυτή την απλοϊκότητα τονίζει εδώ ο Πλάτω-
νας. Όμως το περίεργο είναι ότι τον παρουσιάζει σε μια 
στιγμή σαν βοηθό στη Διαλεκτική συζήτηση, που υποτίθε-
ται ότι είναι ο πιο σοβαρός τρόπος για να φθάσει κανείς 
στο ζητούμενο τέρμα.

Ακόμη, ο μύθος που ακολουθεί μετά, θέτει ένα από τα 
πιο αναπάντητα ερωτήματα, που δημιουργούν τα γραπτά 
του Πλάτωνα: είναι αυτό της αντιστροφής των περιφορών 
των ουράνιων σωμάτων και του ίδιου του χρόνου.22 Και 
δε φαίνεται να αγνοούσε και την ερμηνεία των μύθων23 με 
βάση φυσικά γεγονότα.

 Έτσι π.χ., στον Τίμαιο αναφέρεται στο μύθο του Φα-
έθωνα και εμφανίζει τους Αιγύπτιους ιερείς να του απο-
δίδουν αστρονομικό νόημα και ν’ αναφέρονται “στην 
παράλλαξιν των πέριξ της γης περιφερομένων ουρανίων 
σωμάτων”.24

Και όμως και στον Τίμαιο, ενώ υπάρχει αυτή η “αστρο-
νομική” ερμηνεία ενός μύθου, ακολουθεί κατόπιν ο “Μύ-
θος” της Ατλαντίδας -που επίσης αναφέρεται στον Κρι-
τία- ο οποίος σήμερα δεν θεωρείται πια καθόλου μύθος, 
μια και η ύπαρξη της Ατλαντίδας έχει αποδειχθεί με πάρα 
πολλούς τρόπους.25

Σε άλλη περίπτωση εμφανίζεται ο Σωκράτης να υιο-
θετεί τη στάση του Αναξαγόρα, δηλ. μια φυσική ερμηνεία 
των μύθων. Αυτό γίνεται στην έναρξη του Διαλόγου Φαί-
δρος, όπου θίγεται ο μύθος της αρπαγής της Ωρείθυιας 

fplato_2010.indd   263 6/12/2010   3:31:48 μμ



ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

264

από το Βορέα.26 Όμως πάλι εκεί ταυτόχρονα ο Σωκράτης 
λέει ότι οι εξηγήσεις αυτές “χρειάζονται άνθρωπον πάρα 
πολύ ικανόν, που θα κοπιάση υπερβολικά και δεν θα επι-
τύχη πολλά”.27

Στους Νόμους βρίσκουμε ξανά το θέμα μας:28 

“- Είσθε της γνώμης ότι οι παλιοί μύθοι περιέχουν κά-
ποια δόση αλήθειας;

- Το ότι πολλές φορές έχει καταστραφεί το ανθρώπινο 
γένος από κατακλυσμούς, από αρρώστιες και από άλλα 
πολλά, μετά από τα οποία δεν απέμεινε παρά ελάχιστος 
αριθμός από το γένος των ανθρώπων.

- Κάτι τι τέτοιο, θα φαινόταν πάρα πολύ πιθανό στον 
καθένα”.

Εδώ ο Πλάτωνας προσπαθεί να εξηγήσει τις μεταβολές 
στα ανθρώπινα πολιτεύματα με βάση τις μεταβολές που 
δημιουργήθηκαν στη γη μετά τον κατακλυσμό, που την 
παράδοσή του στους αρχαίους Ελληνες διέσωζε ο μύθος 
του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, του Ωγύγου κ.ά. Προ-
σεγγίζει λοιπόν ο Πλάτωνας τους μύθους ορθολογιστικά, 
αστρονομικά, αλληγορικά, ηθικά, θρησκευτικά κτλ.

Όμως με τα παραπάνω έχουμε φθάσει στο σημείο 
να κατανοήσουμε την τοποθέτηση των μύθων μέσα στο 
σώμα του Πλατωνικού Έργου. Άλλωστε είναι οι μύθοι 
που αναφέρθηκαν -εκτός από το μύθο του Τιμονιέρη στον 
Πολιτικό- παρμένοι από το γενικότερο σώμα της ελληνι-
κής μυθολογίας.

Η κορυφή όμως του Πλατωνικού Μύθου -και ίσως και 
της Πλατωνικής Διδασκαλίας- βρίσκεται σε τρεις μύθους: 
Στον περίφημο Μύθο της σπηλιάς, στο Μύθο του Ηρός 
και στο Μύθο του άρματος της Ψυχής.29 Εδώ, παρακα-
λούμε τον αναγνώστη ν’ ανατρέξει στους αντίστοιχους 
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μύθους, γιατί δεν τους παραθέτουμε εξολοκλήρου, λόγω 
της έκτασης που θα καταλάμβαναν.

Στο Μύθο της Σπηλιάς30 ο Πλάτωνας χειρίζεται την 
παραβολή ουσιαστικά, γιατί αυτός ο Μύθος δεν έχει πρω-
ταγωνιστές κάποια πρόσωπα που έχουν υπάρξει κάποτε, 
ούτε κάποιο χώρο γεωγραφικό, έστω κι αν αγνοείται η 
ύπαρξή του, όπως σε άλλους μύθους. Από χρονική άποψη 
τα γεγονότα του μύθου αυτού θα μπορούσαν να συμβούν 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Δεν έχει ακόμη σχέση με 
θρησκευτικά στοιχεία ούτε με φυλετικά.

Είναι ένας καθαρά Μυητικός Μύθος, που πραγματεύ-
εται το πέρασμα της ανθρώπινης συνείδησης από το σκο-
τάδι και τα δεσμά της άγνοιας στο φως και την ελευθερία 
της γνώσης. Από την ομιχλώδη και απατηλή αντίληψη των 
σκιών και των ειδώλων στη θέαση του καθαρού φωτός 
του Αγαθού και των Ιδεών. Πρόκειται για τον σπειροδει-
δή δρόμο της αναζήτησης, προπάντων μέσα στον προσω-
πικό, εσωτερικό Λαβύρινθο, όπου ενεδρεύει ο ατομικός 
Μινώταυρος του καθενός.

Η τοποθέτηση του Μύθου αυτού -όπως και άλλων- σ’ 
ένα δύσκολο σημείο της διαλογικής συζήτησης δείχνει 
ακόμη αυτό που τόσοι άλλοι υποστήριξαν. Ότι δηλ. ο Λό-
γος δεν αρκεί για να γνωρίσει ο άνθρωπος τα Οντα και 
την Αλήθεια. Χρειάζεται κάτι Υπέρλογο και αυτό είναι 
ο Μύθος. Γιατί ο Μύθος γίνεται κατανοητός -ή μάλλον 
συλλαμβάνεται το νόημά του- μέσω της Διαίσθησης και 
ενεργοποιείται μέσω της Βούλησης.31

Ακριβώς λοιπόν στο σημείο όπου η διαλογική συζήτη-
ση δεν αρκεί, ο φιλόσοφος μας χειρίζεται έντεχνα το Μύθο. 
Όμως, αν κάποιος είχε βγει έξω από το Σπήλαιο στο οποίο 
αναφέρεται ο μεγάλος φιλόσοφος, αυτός ήταν προπαντός ο 
ίδιος.
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Ο Μύθος αυτός είναι μία μεγάλη πνευματική κληρο-
νομιά για την ανθρωπότητα και μπορούμε να πούμε ότι 
η ενεργοποίησή του βρίσκεται στα χέρια των φιλοσοφι-
κών πυρήνων, που μπορούν να υπάρχουν σε οποιαδήποτε 
εποχή.

Ο Μύθος του Ηρός32, τον οποίο αναφέρει ο φιλόσοφος 
στο 10ο Κεφάλαιο της πολιτείας, λειτουργεί ως κορύφω-
ση και κλείσιμο του όλου Διαλόγου. Περιέχει αναρίθμη-
τες εσωτερικές διδασκαλίες, που απασχόλησαν τους σχο-
λιαστές σ’ όλες τις εποχές, όμως τα κλειδιά ερμηνείας του 
είναι καλά καλυμμένα.

Σαν γνήσιος μυημένος ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί αυτό 
το μύθο για να “καλύψει τις αποκαλύψεις” που μπορεί να 
προσφέρει στον άνθρωπο ο μυητικός θάνατος. Γιατί ένας 
θάνατος με ανάσταση είναι πάντα ένας μυητικός θάνα-
τος και ο “ψεύτικος θάνατος” του Ηρός του Αρμενίου δεν 
μπορεί παρά να είναι ο “θάνατος” του ίδιου του Πλάτωνα, 
στη μύησή του. Όμως ο όρκος σιωπής δεν του επέτρεπε 
να εκθέσει αυτές τις διδασκαλίες που αποκόμισε, παρά 
μόνο με τον τρόπο έκθεσης ενός μύθου.

Αυτό που έχει σημασία για τους αναγνώστες του έρ-
γου του είναι αυτά που γράφει ο ίδιος στο τέλος του Δια-
λόγου της Πολιτείας:

“Και έτσι, Γλαύκων, εσώθηκε ως εμάς ο μύθος αυτός 
και δεν εχάθηκε, μπορεί μάλιστα και να μας σώση, αν 
δώσωμε πίστη σ’ αυτόν”.33

Ο άλλος μυητικός μύθος του Πλάτωνα είναι ο Μύθος 
του Αρματος της Ψυχής, που παρουσιάζει στο Φαίδρο.34 

Είναι ένας ακόμη κατεξοχήν μύθος που πραγματεύεται το 
θέμα της πορείας της ψυχής (ή του λεγόμενου “αιτιατού 
σώματος” στον εσωτερισμό) στους αόρατους κόσμους. 
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Αναφερθήκαμε σ’ αυτόν το μύθο στο κεφάλαιο για τα Μυ-
στήρια, γι’ αυτό δε θα επεκταθούμε περισσότερο εδώ.

Ένας ακόμη μύθος όπου πραγματεύεται το θέμα των 
αόρατων κόσμων και κυρίως της αόρατης όψης -των λε-
πτότερων, μη ορατών σωμάτων θα λέγαμε- της γης είναι ο 
μύθος του Φαίδωνα.

Στο Διάλογο αυτό καταρχήν τονίζει με το στόμα του 
Σωκράτη:

“Αυτή η γη δεν είναι ούτε οποία ούτε οπόση νομίζεται 
από τους συνηθίζοντας να ομιλούν περί της γης, όπως 
έχει πεισθή υπό τινος”.35

Πιο κάτω αναφέρεται στους “αιθερικούς κόσμους” 
της γης και στους κατοίκους τους, κάτι που συμφωνεί με 
πολλούς συγγραφείς του εσωτερισμού. Τέλος, αναφέρε-
ται στη “ζωή χωρίς σώμα” που συνεχίζουν να ζουν όσοι 
“εκαθαρίσθησαν αρκετά δια της φιλοσοφίας”36 συμφωνώ-
ντας πάλι με τις δοξασίες της Ανατολής για τις ψυχές που 
δεν μετενσαρκώνονται πια ή παραμένουν για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα στους αόρατους κόσμους.37

Αν θα θέλαμε να κάνουμε μια παρουσίαση των Πλα-
τωνικών Μύθων ως προς τα θέματα που πραγματεύονται 
και έχουν όλα βαθιά εσωτερική σημασία, θα χρειαζό-
μαστε πολύ περισσότερο χώρο απ’ όσο μας επιτρέπει το 
υπόλοιπο της εργασίας αυτής. Όμως, αυτό που μπορούμε 
να τονίσουμε είναι ότι συνοψίζουν όλες τις διδασκαλίες 
του παγκόσμιου εσωτερισμού και μπορεί να τους διαβά-
σει και να τους αποστηθίσει ο οποιοσδήποτε. Και εδώ 
βρίσκεται πραγματικά η μεγάλη αξία τους, στο ότι δηλ. 
είναι προσιτοί σε όλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο μόρ-
φωσης του καθενός. Το τι θα συλλάβει και θα κατανοήσει 
ο καθένας μετά είναι δικό του θέμα. Πάντως σίγουρα εί-
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ναι αδύνατον να διαβάσει ένα πλατωνικό μύθο κάποιος 
και να μην αποκομίσει ένα πνευματικό μήνυμα.  Το να 
τους βιώσει κανείς είναι θέμα μυητικής αγωγής και αλλα-
γής της πορείας της ζωής, όπως τονίζει ο ίδιος ο φιλόσο-
φος. Όταν η ανθρωπότητα στραφεί από τον υλισμό, που 
τη χαρακτηρίζει σήμερα, προς πνευματικές αναζητήσεις, 
θα λάμψει με όλη του τη μεγαλοπρέπεια ο βαθυσήμαντος 
Πλατωνικός Μύθος.38
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 16ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. “Πολιτεία”, βιβλίο ΣΤ 485β, εκδ. Ζαχαρόπουλος. Το κύριο 
χαρακτηριστικό του φιλοσόφου είναι ν’ αγαπά πάντοτε τη  
μάθηση, που μπορεί να του φανερώσει κάτι από εκείνη την 
αιώνια και αναλλοίωτη ουσία, που δεν γνωρίζει ούτε γένεση 
ούτε φθορά. “ Της ουσίας της αεί ούσης και μη πλανωμένης υπό 
γενέσως και φθοράς”.

2. Βλ. “Ελληνική Μυθολογία”, Τόμος 1, σελ. 20, της Εκδοτικής 
Αθηνών

3. Βλ. H.Liddel-R.Scott “Mέγα Λεξικό της Ελληνικής γλώσσης”, 
σελ. 194 και J.B.HOFMAN, “Ετυμολογικο Λεξικό της Αρχαίας 
Ελληνικής”, σελ. 249

4. Βλ. “Νέα Ανθρωπολογία”, του F. Schwarz, σελ. 85, εκδόσεις 
Νέα Ακρόπολη και επίσης περιοδικό “Νέα Ακρόπολη” τεύχος 4 
άρθρο: Μύθος-Τελετή-Μύηση

5. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” του Γ.Α.Πλάνα, εκδ. 
Νέα Ακρόπολη

6. Βλ. Πλουτάρχου “Περί Ίσιδος και Οσίριδος”  354B.C, 
επίσης Παυσανία “Αρκαδικά” 8-3 και ακόμη Πορφυρίου “ Το 
Άντρο των Νυμφών”, στο οποίο έχουμε αποσυμβολισμό στίχων 
του Ομήρου.

7. Βλ. “Μυστική Δοξασία” της Ε.Π. Μλαβάτσκυ., εκδ. 
Πνευματικός Ήλιος τόμος 2 σελ. 15-39 κεφάλαιο: Ο 
Συμβολισμός και τα Ιδεογράμματα, καθώς και: Η Μυστηριακή 
Γλώσσα και τα κλειδιά της. Επίσης στο ίδιο σελ. 154 και 429 και 
Αλίκη Μπέυλη “Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός “ τόμος α’ 
σελ. 165 και “Από τη Βηθλεέμ στο Γολγοθά” σελ. 6.

8. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” τόμος 1 σελ. 224. 
9. “Ιδία μεν ουκ ορθώς, ομού δε πάντες ορθώς λέγωσι” 

Πλουτάρχου “ Περί Ίσιδος και Οσίριδος “ 369 Α εκδ. Πάπυρος
10. Βλ. Χ.Α. Λιβράγκα “Μυστηριακό Θέατρο και 

Αρχαιοελληνική Τραγωδία” εκδ. Νέα Ακρόπολη.
11. Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας και διευθυντής της 

Νέας Ακρόπολης στη Γαλλία, καθ. κ. F. Schwarz, ο σημερινός 
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άνθρωπος πρέπει ν’ αποβάλει την ιστορική συνείδηση και ν’ 
αποκτήσει μυθική.

12. Βλ. Πλάτωνος “Φαίδων”
13. Βλ. Πλάτωνος “Πολιτεία”, βιβλίο 10ο, εκδ. Ζαχαρόπουλος
14. Βλ. Πλάτωνος “Φαίδων”
15. Το παραμύθι είναι μια προσαρμογή του μύθου για την 

παιδική ηλικία του ανθρώπου. Είναι ψέματα με αλήθειες 
μέσα, όπως  γράφει ο φιλόσοφος στην Πολιτεία (377α).  Βλ. 
περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 24 στο άρθρο: “Εσωτερικοί 
συμβολισμοί των παιδικών παραμυθιών”.

16. Βλ. “Ο Ζωδιακός κύκλος στην Παγκόσμια Μυθολογία” του 
Γ.Α.Πλάνα, εκδ. Νέα Ακρόπολη. Σ’ αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας 
πραγματεύεται και δείχνει την εφαρμογή του αστρολογικού 
κλειδιού  σε πολλούς μύθους της Παγκόσμιας Μυθολογίας και 
σε αρκετούς  αρχαιοελληνικούς, όπως του Ηρακλή, του Θησέα, 
του Οδυσσέα,  του Περσέα κ.ά.

17. Βλ. Πλάτωνα “Πολιτεία” 378e κ.εξ.
18. Ομοίως 379α
19. Ομοίως 398β
20. Βλ. Πλάτωνα “Φαίδων” 61β
21. Βλ. Πλάτωνα “Πολιτικός” 269D, E
22. Μια ενδιαφέρουσα θεώρηση του μύθου αυτού βρίσκεται 

στο  βιβλιο: “Το νόημα της αιώνιας ζωής”, εκδ. Σπαγειρία
23. Για τους διάφορους τρόπους ερμηνείας των μύθων από την  

αρχαιότητα ως σήμερα βλ. “Ελληνική Μυθολογία” τόμος 1 σελ. 
241-296 Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986

24. Βλ. Πλάτωνα “Τίμαιος” 22C.D.
25. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2, σελ. 138-160
26. Για το μύθο αυτό βλ. “Ελληνική Μυθολογία” της Εκδοτικής 

Αθηνών, τόμος 3 σελ. 33
27. Βλ. Πλάτωνα “Φαίδρος” 229C.D.
28. Βλ. Πλάτωνα “Νόμοι” 677Α
29. Ο Μύθος της Σπηλιάς και ο Μύθος του Ηρός βρίσκονται 

στην “Πολιτεία” (βιβλίο 7 και 10 αντίστοιχα). Ο Μύθος του 
Άρματος της Ψυχής βρίσκεται στο “Φαίδρο” 246d κ.εξ.
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30. Βλ. περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 10, στο άρθρο “Ο 
μύθος της Σπηλιάς”

31. Σαν διαίσθηση εδώ εννοούμε αυτό που έχουμε αναφέρει 
στο κεφάλαιο για την επταπλή σύνθεση του ανθρώπου και 
το οποίο στην Ινδική Φιλοσοφία ονομάζεται Βούδι. Βλ. 
“Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” τόμος 1 σελ. 78 για την 
επταπλή σύνθεση του ανθρώπου.

32. Εκτός από το Μύθο της Σπηλιάς και του Ηρός στην 
Πολιτεία, ο φιλόσοφος χρησιμοποιεί και το μύθο του Γύγη, του 
αόρατου ανθρώπου, πάντα στην κατάλληλη στιγμή και θέλοντας 
να δείξει πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο μια δύναμη την 
οποία δεν είναι έτοιμος να χειριστεί. Θέμα πάντα επίκαιρο, απ’ 
όλες τις απόψεις. 

33. Βλ. Πλάτωνα “Πολιτεία”, βιβλίο 10 621b.c.
34. Ο μύθος του άρματος της ψυχής είναι κάτι κοινό 

ανάμεσα στον Πλάτωνα και στις Ουπανισάδ, όπως πολύ σωστά 
επισημαίνει ο συγγραφέας κ. Βασίλης Βισταξής στο βιβλίο του 
“Πλάτων και Ουπανισάδ” σελ. 33.  Αλλά εκεί όπου συναντάμε 
το μύθο αυτό σε όλο του το   μεγαλείο είναι στο Μαχαμπαράτα, 
όπου ο Κρίσνα οδηγεί το  άρμα του Ηρωα Αρτζούνα. Παρόμοιος 
συμβολισμός βρίσκεται και στην Ιλιάδα, όπου η Αθηνά οδηγεί 
κάποια στιγμή το άρμα του  Διομήδη (πρόκειται για τον 
εσωτερικό συμβολισμό, κατά τον οποίο το ανώτερο μέρος του 
ανθρώπου οδηγεί το κατώτερο, το  “άλογο” τμήμα του). Για το 
συμβολισμό του αλόγου βλ. περιοδικό Νέα Ακρόπολη, τεύχος 
68 στο άρθρο “ Ο Διαχρονικός μύθος του Αη-Γιώργη”.  Επίσης 
στο βιβλίο του κ. Κουτσοθόδωρου “Οδύσσεια, η επιστροφή 
του Ασώτου και ο ανακυκλούμενος μύθος της ανθρώπινης 
περιπέτειας” σελ. 501-511.

35. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον μύθο του Ηρός, 
στο μύθο του Φαίδρου και στο μύθο του Γοργία ο Πλάτωνας 
πραγματεύεται  θέματα απόκρυφης Κοσμολογίας -όπως και 
στον Τίμαιο- άγνωστα  ακόμη στους σημερινούς επιστήμονες.

36. Βλ. Πλάτωνα “Φαίδων” 114C
37. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 1, σελ. 156
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38. Εδώ αξίζει ν’ αναφέρουμε τις θέσεις του Ι.Ν. 
Θεοδωρακόπουλου  για το μύθο στον Πλάτωνα: “Ο μύθος 
σταματάει το διάλογο,  επιβάλλει αργία στο λόγο και ανάβει το 
φανταστικό της  ψυχής...” και αλλού: “ ο μύθος έρχεται να πάρει 
πάνω του έργο ακατόρθωτο από το λόγο: ν’ αποπερατώσει 
δηλ. με το δικό του τρόπο το διάλογο...” Και ακόμη: “Από τον   
μονοσήμαντο λόγο έρχεται τώρα η ψυχή στον πολυσήμαντο  
μύθο”.  “Ο μύθος του Πλάτωνα στην Πολιτεία είναι 
βαθυσήμαντος.  Δια τούτο και καμία ερμηνεία, όσο πολυμήχανη 
κι αν είναι, δεν θα μπορέσει ν’ αποτρυγήσει το νόημά του”. “ 
Έρχεται ο  μύθος να εκφράσει κάτι όχι μόνο το άχρονο, αλλά 
και  υπερούσιο...” και πολλά άλλα παρόμοια, που δείχνουν τη 
μεγάλη υπόληψη που έτρεφε στον Πλατωνικό μύθο αυτός ο 
νεοέλληνας πλατωνιστής φιλόσοφος.
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17

 ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ  
ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ

“... Εκανονίσαμεν ώστε αυτός ο Τίμαιος, 
επειδή είναι πάρα πολύ καλύτερος από όλους 
μας εις την αστρονομίαν, και επειδή έχει θέσει 
ως κύριαν απασχόλησίν του την απόκτησιν 
γνώσεων περί της φύσεως του σύμπαντος, 
να ομιλήση πρώτος, αρχίζων από την γένεσιν 
του κόσμου και καταλήγων εις την φύσιν των 
ανθρώπων...”

Πλάτωνα Τίμαιος 27Α

“... Ανάγκη απόλυτος αυτός εδώ ο κόσμος να 
είναι απεικόνισις κάποιου άλλου κόσμου”.                             

Πλάτωνα Τίμαιος 29Β

Απ’ όλα τα έργα του Πλάτωνα το πιο πολυδιαβασμένο 
και περισσότερο σχολιασμένο σε όλες τις εποχές είναι ο 
Τίμαιος. Ταυτόχρονα είναι ο πιο βαθύς, ο πιο αινιγματι-
κός και ο πιο εσωτερικός διάλογος του φιλοσόφου. Πρό-
κειται όμως για διάλογο; Θα λέγαμε πως όχι. Δεν βασί-
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ζεται στη Διαλεκτική. Ο διάλογος έχει παραχωρήσει τη 
θέση του στην Αρχαία Εσωτερική Διδασκαλία, η οποία 
παρουσιάζεται από ένα πρόσωπο. Πρόκειται για μια κα-
θαρά Μυστηριακή Διδασκαλία. Δεν είναι δε τυχαίο ότι ο 
Πλάτωνας βάζει έναν Πυθαγόρειο, τον Τίμαιο, να την εκ-
θέσει, αφού οι Πυθαγόρειοι έξέφραζαν στην αρχαιότητα 
την πιο εσωτερική, φιλοσοφική γνώση. Άλλωστε, πολλοί 
μελετητές θεωρούν ότι μέσα στον Τίμαιο του Πλάτωνα 
περιέχονται καθαρά πυθαγορικές γνώσεις, τις οποίες 
είχε στην κατοχή του ο φιλόσοφος. 

Στον Τίμαιο βρίσκουμε στοιχεία Κοσμογονίας και 
Κοσμολογίας, καθώς και Ανθρωπογονίας και Ανθρωπο-
λογίας. Διακρίνουμε τη σχέση του Μικρόκοσμου με το 
Μακρόκοσμο. Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με άλλες, Ιερές 
Γραφές, στις οποίες παρουσιάζονται παρόμοια θέματα, 
όπως η “Γένεση” της Βίβλου και οι Θιβετανικές “Στάντζα 
των Ντζυάν”, των οποίων τους αινιγματικούς κοσμογονι-
κούς στίχους αποσυμβολίζει στη “Μυστική Δοξασία” της 
η Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ. Βέβαια ο Πλάτωνας 
αναφέρεται και σε άλλους Διαλόγους του στον Κόσμο και 
τον Άνθρωπο. Θα παρουσιάσουμε κάποιες αναφορές. 

Όμως ακόμη και ένας απλός σχολιασμός του Τίμαιου 
μας αρκεί, για να διαπιστώσουμε τις μεγάλες εσωτερικές 
γνώσεις του φιλοσόφου, αλλά και να προβληματιστούμε 
ξανά μαζί του, μετά από χιλιάδες χρόνια για το “Είναι” 
και το “Υπάρχειν”. Ξεκινά ο Τίμαιος την “έκθεσή” του θέ-
τοντας ερωτήματα, τα οποία σε όλες τις εποχές απασχό-
λησαν τον άνθρωπο και όλα τα φιλοσοφικά συστήματα. 
“Τι το ον αεί;”, “Τι είναι εκείνο το οποίον υπάρχει πάντοτε, 
αλλά δε γεννάται ποτέ και τι είναι εκείνο το οποίον πά-
ντοτε γεννάται αλλά ποτέ δεν υπάρχει;”1 Το ερώτημα αυτό 
για τον Αδημιούργητο και το Δημιουργημένο Κόσμο, για 
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τον Κόσμο του Είναι και τον Κόσμο του Υπάρχειν, φέρνει 
τον άνθρωπο αντιμέτωπο με το αίνιγμα της Δημιουργίας. 
Όμως “Δύσκολο πράγμα αν εύρη κανείς το Δημιουργό και 
πατέρα του Σύμπαντος, και να τον εύρη, είναι αδύνατον 
να το είπη εις όλον τον κόσμον”2 λέει ο Τίμαιος, δίνοντας 
στους ακροατές του να καταλάβουν ότι πρόκειται για 
απόρρητες και μυστηριακές διδασκαλίες. 

Είναι σημαντικό εδώ να εκθέσουμε ότι πρωταγωνι-
στής στο Έργο της Πλάσης είναι ο Δημιουργός, τον οποίο 
ο Πλάτωνας άλλοτε αναφέρει με αυτό το όνομα, άλλοτε 
τον αποκαλεί Θεό. Αν προσθέσουμε και το Αγαθόν, το 
οποίο βρίσκουμε μέσα στη διδασκαλία του -στην Πολι-
τεία- έχουμε τα ονόματα της ανώτερης οντότητας σύμφω-
να με τον Πλάτωνα. Δημιουργός, Θεός, Αγαθόν. Δεν γί-
νεται καμία αναφορά στους δώδεκα θεούς σαν ανώτατες 
οντότητες. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο στο οποίο εμφα-
νίζονται οι κατώτεροι, “δημιουργοί θεοί”, ο Δημιουργός 
τους λέει: “αφού εγεννήθητε, δεν είσθε βέβαια αθάνατοι 
ούτε τελείως άφθαρτοι...”3 Είναι περίεργο το πώς δεν προ-
κάλεσε αυτή η φράση τη δίωξη του φιλοσόφου. Ας επα-
νέλθουμε όμως στο Δημιουργό και το Έργο του.

Πριν από τη Δημιουργία όλη η ύλη “ δεν παρέμενεν ήσυ-
χος, αλλά εκινείτο εσφαλμένως και ατάκτως” και “την έβαλε 
από την αταξίαν εις την τάξιν, νομίσας ότι η τάξις οπωσδή-
ποτε ήτο καλυτέρα της αταξίας”.4 Εδώ ας θυμηθούμε ότι ο 
Πυθαγόρας πρώτος ονόμασε “κόσμο” το Σύμπαν, εξ αιτίας 
της τάξης και της αρμονίας του, αλλά ας ανατρέξουμε και 
στην Παλαιά Διαθήκη και τις πρώτες φράσεις της “Γένε-
σης”5 με τις οποίες μοιάζει το πλατωνικό κείμενο. Αρκεί ν’ 
αντικαταστήσουμε τη λέξη “Φως” με τη λέξη “Τάξη” και 
θα έχουμε μια “Πλατωνική” απόδοση της Γένεσης. Άλ-
λωστε το Φως συσχετίζεται με την Τάξη και την Αρμονία, 
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ενώ το σκοτάδι συσχετίζεται σε όλες τις κοσμογονίες με το 
χάος, την αταξία και την προκοσμική κατάσταση.

Ο Δημιουργός “κατεσκεύασε το σύμπαν, αφού έβαλε 
νουν εις την ψυχήν και την ψυχήν εις το σώμα”.6 Εδώ είναι 
σημαντικό να παρατηρήσουμε την τριπλή υπόσταση του 
κόσμου - νους, ψυχή, σώμα - μια διδασκαλία αρκετά γνω-
στή στην αρχαιότητα. Πώς όμως έγινε αυτή η διαδικασία; 
Σ’ αυτό το σημείο είναι πραγματικά θαυμαστό το κείμε-
νο του Πλάτωνα: “Δεν είναι δυνατόν να συναρμολογηθούν 
καλά δύο πράγματα, χωρίς να χρησιμοποιηθεί και κάποιο 
άλλο, διότι αυτό το τρίτο πρέπει να χρησιμεύσει ως σύνδε-
σμος μεταξύ των δύο. Ο πλέον καλύτερος όμως σύνδεσμος 
είναι εκείνος που συνδέει αρρήκτως εις εν ενιαίον όλον τον 
εαυτόν του με τα συνδεόμενα πράγματα. Αυτό το έργον το 
κάνει κατά τον καλύτερον τρόπον εκ φύσεως η αναλογία”.

Αφού αναλύει κατόπιν μαθηματικά την αναλογία, η 
οποία προσφέρει ένα “ενιαίο όλον” προχωρεί στη διδα-
σκαλία των τεσσάρων στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιή-
θηκαν για τη δημιουργία του Κόσμου. Έτσι εναρμονίζει 
την προσωκρατική διδασκαλία των τεσσάρων στοιχείων 
με την πυθαγορική για την αρμονία και την αναλογία. 
Από τα τέσσερα στοιχεία ( Γη, Νερό, Αέρα, Φωτιά ) συν-
δεδεμένα μεταξύ τους με αρμονική αναλογία δημιούρ-
γησε ο θεός τον ορατό, απτό και συγκεκριμένο κόσμο. 
Στη σύστασή του περιέλαβε ολόκληρο το καθένα από τα 
4 στοιχεία δηλ. το “σύνολον του πυρός, του ύδατος, του 
αέρος και της γης”. Σχήμα του έδωσε το τελειότερο που 
υπάρχει στο Σύμπαν κατά τον Πλάτωνα: “Το εφιλοτέχνη-
σε κυκλικόν και σφαιρικόν, που το κέντρον του απέχει εξ 
ίσου από όλα τα σημεία της περιφερείας του, σχήμα δηλα-
δή που είναι το τελειότερον από όλα τα άλλα σχήματα... 
(διό και σφαιροειδές, εκ μέσου πάντη προς τας τελευτάς 
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ίσον απέχον, κυκλοτερές αυτό ετορνεύσατο, πάντων τελε-
ώτατον...). Επίσης το έκαμε λείον γύρω-γύρω, διότι τίποτα 
ούτε θα έβγαινε έξω ούτε επρόκειτο να δεχθεί. Τα πάντα 
θα γίνονται μέσα του και εξ αιτίας του. Διότι ο Δημιουργός 
του ενόμισεν ότι, αν ο κόσμος είναι αυτάρκης, θα είναι κα-
λύτερος, παρά αν είχεν ανάγκην άλλων πραγμάτων”. Εδώ 
βρίσκουμε την αυτοτέλεια και την αυτάρκεια του κόσμου, 
αλλά και οικολογικές αντιλήψεις, οι οποίες ισχύουν και 
σήμερα: “Ο κόσμος έχει δημιουργηθεί από τον Τεχνίτην του 
τέτοιος ώστε να δίδη ο ίδιος εις τον εαυτόν του ως τροφήν 
εκείνο που καταστρέφεται από τον εαυτόν του”. Βλέπουμε 
ότι η ιδέα της ανακύκλωσης είναι πολύ αρχαία. Κίνηση 
έδωσε ο θεός στο Σύμπαν, εκείνη ( αναφέρει ο Πλάτωνας 
7 κινήσεις στον Τίμαιο και 10 στους Νόμους ) που αρμό-
ζει στο νου και τη φρόνηση, δηλ. την κυκλική.

Η Ψυχή του Κόσμου δημιουργήθηκε πριν το Σώμα του 
Κόσμου. Την τοποθέτησε στο κέντρο του κόσμου, αλλά 
μετά την επέκτεινε, ώστε να τον καλύπτει και να τον πε-
ριτυλίγει εξωτερικά όλο. Εδώ, κατ’ αναλογία με τη δομή 
του ανθρώπου σύμφωνα με τον Εσωτερισμό, μπορούμε 
να πούμε ότι ο Πλάτωνας αναφέρεται στην Αύρα του Κό-
σμου, κάτι ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου. Μάλιστα, 
ας έχουμε υπόψη αυτό που γράφει παρακάτω: 

“Το σώμα του ουρανού κατέστη ορατόν, ενώ η ψυχή 
παρέμεινεν αόρατος”. Τώρα μπορούμε να δούμε τα χαρα-
κτηριστικά του κόσμου έτσι όπως τα δίνει ο Πλάτωνας 
στον Τίμαιο: Είναι ορατός και ζωντανός, έμψυχος, νου-
νεχής (έχει νουν) τέλειος, αγήραστος, με κυκλική κίνηση, 
απαλλαγμένος από ασθένειες, αυτάρκης και ευτυχισμέ-
νος.7 Πώς όμως δημιουργήθηκε η Ψυχή του Κόσμου; Δεν 
μπορούμε ν’ αναφέρουμε πολλά πράγματα, γιατί από 
μόνο του αυτό το τμήμα του Τίμαιου θα μπορούσε να 
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αποτελέσει βιβλίο... Όμως περιληπτικά σημειώνουμε τα 
παρακάτω. 

Η Ψυχή του Κόσμου δημιουργήθηκε μέσω διαδοχικών 
αναμείξεων, τις οποίες έκανε ο Δημιουργός και οδήγησαν 
σε μια σύνθεση, με αριθμητικές αναλογίες και μουσικές 
αρμονίες.8 Κατόπιν, “την σύνθεσιν αυτήν, αφού την έσχισεν 
εις το μέσον κατά μήκος, ήνωσεν εις το μέσον ακριβώς τα 
δύο σκέλη, ώστε ν’ αποτελέσουν ένα σχήμα του γράμματος 
Χ. Κατόπιν, εζύγισε τα άκρα του κάθε σκέλους και ενώ-
σαν αυτά εις το αντίθετον προς την διασταύρωσιν σημεί-
ον, εσχημάτισε κύκλον. Εις τους δύο αυτούς κύκλους, εκ 
των οποίων τον ένα τον ετοποθέτησεν εσωτερικώς και τον 
άλλον εξωτερικώς, έδωσε κίνησιν η οποία γυρίζει πάντοτε 
κατά τον ίδιον τρόπον και εις τον ίδιον τόπον. Την εξω-
τερικήν κυκλικήν φοράν ο θεός την έδωκεν εις την φύσιν 
του ταυτού, του αμετάβλητου, και την εσωτερικήν εις την 
φύσιν του ετέρου, του μεταβλητού. Την κίνησιν του ταυτού 
την εκανόνισε να γίνεται προς τα δεξιά κατά την πλευράν, 
ενώ την κίνησιν του ετέρου την εκανόνισε προς τα αριστε-
ρά κατά τη διάμετρον. Την ανωτερότητα την έδωκεν εις την 
περιφοράν του ταυτού και ομοίου, διότι αυτήν μόνον άφη-
σεν άσχιστον. Την εσωτερικήν όμως την έσχισεν έξ φοράς 
και εσχημάτισεν επτά άνισους κύκλους, συμφώνως προς το 
καθένα από τα διπλάσια και τριπλάσια διαστήματα, που 
είναι τρία εις κάθε είδος, και ετακτοποίησε τους κύκλους 
αυτούς έτσι ώστε να έχουν αντιθέτους διευθύνσεις μεταξύ 
τους. Ως προς την ταχύτητα εκανόνισε οι τρεις κύκλοι να 
έχουν την αυτήν και οι άλλοι τέσσαρες να έχουν διαφορετι-
κήν και μεταξύ των και εν σχέσει προς τους άλλους τρεις, 
να κινούνται όμως πάντοτε κανονικώς”.9 

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Οι διάφοροι μελετητές βρί-
σκουν αντιστοιχίες με τη σφαίρα των απλανών αστέρων 

fplato_2010.indd   278 6/12/2010   3:31:49 μμ



Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

279

και με τις σφαίρες των πλανητών. Όμως κρύβονται πολύ 
βαθύτερες από απλές αστρονομικές γνώσεις και συσχετί-
ζονται με την εσωτερική σύνθεση της γης.10 

Η σειρά που ακολουθεί ο Πλάτωνας ονομάζεται από 
το Θέωνα το Σμυρναίο δεύτερη Τετρακτύς. Αναφέρει ότι 
είναι γνωστή από πολύ παλιά και είναι τόσο σημαντική, 
ώστε να θεωρείται ότι κρύβει μέσα της όλες τις αρμονι-
κές σχέσεις μεταξύ των διάφορων μερών του κόσμου. 
Η πρώτη Τετρακτύς είναι η γνωστή Πυθαγορική σειρά 
1+2+3+4=10 και λέγεται “Τετρακτύς κατά επισύνθε-
σιν”, ενώ η δεύτερη που αναφέρει ο Πλάτωνας, λέγεται 
“Τετρακτύς κατά πολλαπλασιασμόν”, γιατί σχηματίζεται 
από δύο τετραδικές προόδους με βάση τους αριθμούς 
δύο και τρία (1Χ2=2, 2Χ2=4, 4Χ2=8 και 1Χ3=3, 3Χ3=9, 
9Χ3=27). Έτσι η σειρά είναι: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27. Όπως 
σημειώνει χαρακτηριστικά ο Θέωνας: “θεωρήθηκε κατά 
τους παλαιούς ότι περιέχει τις μουσικές, γεωμετρικές και 
αριθμητικές αναλογίες, εκ των οποίων έλαβε την υπόστασή 
της η αρμονία του Παντός”.11

Ακόμη, συναντούμε σε αυτό το απόσπασμα το “Ταυ-
τό” (το αμετάβλητο) και το “Έτερον” (το μεταβλητό). Δεν 
δημιουργήθηκε μόνο το σύμπαν από τη σχέση του Ταυτού 
και του Ετέρου, αλλά και ο άνθρωπος, όπως αναπτύσσει 
παρακάτω. Ο κόσμος αυτός έμοιαζε τόσο με το πρότυπό 
του, ώστε τον θαύμασε ο ίδιος ο Δημιουργός του. Όμως, 
“επειδή το πρότυπο έχει αιώνια φύση, εσκέφθη να κάμη 
τον κόσμον ως μίαν κινητήν εικόνα του αιωνίου και τα-
κτοποιών τον ουρανόν δημιουργεί μίαν αιωνίαν εικόνα 
της ακινήτου και σταθεράς αιωνιότητος. Η δημιουργηθεί-
σα αυτή εικών, αιωνία και αυτή, κινείται συμφώνως προς 
τους νόμους των αριθμών. Αυτήν την αιωνίαν κίνησιν της 
αιωνίου εικόνος την ονομάζομεν χρόνον”. Όπως τονίζει ο 
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Πλάτωνας, ο χρόνος, όπως τον ξέρουμε εμείς οι άνθρω-
ποι, ισχύει για τα όντα που έχουν γένεση και όχι για την 
αιώνια ουσία. Γι’ αυτό υπογραμμίζει ότι μερικές φορές οι 
άνθρωποι κάνουν λάθος όταν αναφέρονται στο μελλοντι-
κό, στο γινόμενον ή στο ανύπαρκτον. Δεν θέλει όμως να 
μπει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα μυστήρια του χρόνου 
και έτσι παρακάμπτει το θέμα λέγοντας ότι δεν είναι η 
κατάλληλη περίσταση. 

Παρόλα αυτά αναφέρει σ’ ένα σημείο κάτι το οποίο 
αναφέρουμε και στο κεφάλαιο για τους κοσμικούς κύ-
κλους και είναι πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι 
ασχολούνται με το σεληνιακό μήνα και με το ηλιακό έτος, 
“όμως και άλλων άστρων οι περιφορές είναι χρόνος”. Αυτό 
θα έβαζε τον άνθρωπο σε σχέση με άλλα χρονικά, κο-
σμικά δεδομένα, που είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, αφού 
σχετίζονται με το Μακρόκοσμο. Αλλά και σε αυτό το ση-
μείο δεν λέει περισσότερα.12

Αναφέρεται κατόπιν στα διάφορα είδη, τα οποία κα-
τοικούν τον κόσμο και καταλήγει στη δημιουργία και 
τη γενεαλογία των θείων όντων και των κινήσεών τους. 
Στο θέμα της κίνησης είναι σημαντικό να σημειώσουμε 
ότι σε προηγούμενο σημείο του Διαλόγου γράφει ότι “η 
κίνησις του ταυτού στρέφει ελικοειδώς όλους τους κύ-
κλους”.13 Από αυτό το απόσπασμα συμπεραίνουμε ότι ο 
συνδυασμός της κυκλικής με την ελικοειδή κίνηση μας 
οδηγεί στη σπείρα, οπότε έχουμε την κυκλική σπειροει-
δή κίνηση, κάτι πολύ σημαντικό από εσωτερική άποψη, 
γιατί φαίνεται ότι η σπείρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο 
μέσα στη φύση γενικά.

Αφού λοιπόν δημιουργήθηκαν οι θεοί, φθάνουμε στη 
δημιουργία του ανθρώπου. Πρώτα ανάμειξε στον “Κρα-
τήρα” του άλλες ουσίες, κατώτερες από αυτές που χρη-
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σιμοποιήθηκαν για την ψυχή του κόσμου και έπλασε τις 
ατομικές ψυχές, στις οποίες έδωσε κατοικία τ’ άστρα. 
Κατόπιν ανέθεσε στους κατώτερους από αυτόν θεούς τη 
δημιουργία της κατώτερης ψυχής και του σώματος του 
ανθρώπου. Αυτά, κατά μίμησιν του δημιουργού, άρχισαν 
να πλάθουν τον άνθρωπο-μικρόκοσμο κατ’ εικόνα του 
μακρόκοσμου. 

Έτσι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε έχοντας μέσα του τις 
περιφορές του “Ταυτού” και του “Ετέρου”, αλλά κυρίως 
τα 4 στοιχεία: Γη, Νερό, Αέρα και Φωτιά. Δεν είναι λοι-
πόν καθόλου τυχαίο το ότι στον Εσωτερισμό η κατώτερη 
φύση του ανθρώπου χαρακτηρίζεται τετραπλή και συσχε-
τίζεται με τα 4 στοιχεία. Όμως σ’ αυτό το θέμα έχουμε 
αναφερθεί στο κεφάλαιο “Ο άνθρωπος στον Πλάτωνα”. 

Εδώ παρατηρούμε ότι συσχετίζει το σχήμα του κεφα-
λιού με το σφαιρικό σχήμα του σύμπαντος. Λέει ότι στο κε-
φάλι εδρεύει το ανώτερο μέρος του ανθρώπου και γι’ αυτό 
οι θεοί το έπλασαν σφαιρικό. Η επιστημονική παρατήρηση 
σήμερα έχει δείξει πως ό,τι πέφτει στο κενό τείνει να πάρει 
σφαιρικό σχήμα και όλα τα έμβια όντα, όταν κινδυνεύουν 
και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο προσπαθούν να 
πάρουν όσο το δυνατόν τη σφαιρική στάση. Μάλιστα, ει-
δικά για τον άνθρωπο, η εσωτερική παράδοση λέει ότι σε 
αρχέγονες εποχές ξεκίνησε από μια σφαιρική μορφή, με το 
κεφάλι προς τα μέσα (όπως στην εμβρυική στάση) και ότι 
στο απώτερο μέλλον της  εξέλιξης θ’ αποκτήσει πάλι σφαι-
ρική όψη, αλλά με το κεφάλι στραμμένο προς τα έξω.14 “Ο 
δημιουργός, αφού ετακτοποίησεν όλα αυτά έμενεν αυτοσυ-
γκεντρωμένος, σύμφωνα με την φύσιν του”. Ας θυμηθούμε 
τη Γένεση, όπου ο Θεός λέει: “ποιήσωμεν άνθρωπον” απευ-
θυνόμενος προς τους Ελωίμ, οι οποίοι είναι οι κατώτεροι 
δημιουργοί θεοί. Την έβδομη δε ημέρα αναπαύτηκε. 
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Μια μορφή αυτοσυγκέντρωσης να σημειώσουμε εδώ 
παρεπιπτόντως ότι παρουσιάζει ο Πλάτωνας και στο Συ-
μπόσιο με το στόμα του Αριστοφάνη, αναφερόμενος στο 
Σωκράτη αυτή τη φορά. Λέει ο Αριστοφάνης ότι στην 
εκστρατεία της Ποτίδαιας (Θουκ. Ι 62) ο Σωκράτης βυθί-
στηκε σε συλλογή, χωρίς να κουνήσει καθόλου από τη μια 
αυγή ως την άλλη. (Συμπόσιο 220 c d)

Γράφει ο φιλόσοφος ότι πριν τη δημιουργία του σύ-
μπαντος τα τέσσερα στοιχεία βρίσκονταν χωρίν λόγο και 
μέτρο (“πάντα ταύτ’ έχειν αλόγως και αμέτρως”).17 Ανα-
τρέχουμε στη χαρακτηριστική φράση του Ησίοδου: “Η τοι 
μεν πρώτιστα Χάος γένετ’...”18 Σ’ αυτό το χάος της αταξίας, 
ο Θεός, με τη χρήση των ιδεών και των αριθμών, έδωσε 
τάξη και σχήμα. “Το πυρ λοιπόν, η γη, το ύδωρ και ο αήρ 
είναι σώματα. Αλλά η φύσις κάθε σώματος είναι τοιαύτη 
ώστε να έχη βάθος. Εξ’ άλλου όμως το βάθος κατ’ απόλυ-
τον ανάγκην περιλαμβάνει την επίπεδον επιφάνειαν, η δε 
επίπεδος επιφάνεια συνίσταται από τρίγωνα”.19 Εδώ ο φι-
λόσοφος μας φθάνει από το σύνθετο στο απλό και χρησι-
μοποιώντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυα-
στούν τα τρίγωνα μεταξύ τους, αλλά και από τις ιδιότητες 
τις οποίες έχουν το καθένα από τα τέσσερα στοιχεία, κα-
ταλήγει στα εξής:

• Στη Φωτιά αντιστοιχεί το Τετράεδρο ή Πυραμίς και 
αποτελείται από 24 Τρίγωνα.  (Υπόψη ότι σαν βασικό τρί-
γωνο χρησιμοποιεί το ορθογώνιο σκαληνό.)

• Στον Αέρα αντιστοιχεί το Οκτάεδρο, το οποίο αποτε-
λείται από 48 Τρίγωνα.

• Στο Νερό αντιστοιχεί το Εικοσάεδρο, το οποίο απο-
τελείται από 120 Τρίγωνα.

• Στη Γη αντιστοιχεί ο Κύβος, σύνθεση ισοσκελών τρι-
γώνων, τα οποία δημιουργούν τις πλευρές του.
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“Επειδή όμως ήτο δυνατή και πέμπτη συναρμολόγησις 
τριγώνων, ο θεός τη μεταχειρίσθη, όταν εσχεδίαζε τελικώς 
το σύμπαν”.20 Ποιο όμως στερεό αντιστοιχεί σ’ αυτό τον 
συνδυασμό και ποιο στοιχείο το έχει σαν βάση; Πρόκει-
ται για το πέμπτο στοιχείο ή πεμπτουσία ( πέμπτη ουσία) 
τον Αιθέρα, τον οποίο αντιστοιχεί με το πενταγωνικό 
δωδεκάεδρο. Όλα αυτά τα  στερεά  “πρέπει να τα φα-
νταζώμεθα τόσον μικρά, ώστε ένα μονάχα από κάθε είδος 
δεν δυνάμεθα να το ίδωμεν λόγω της μικρότητός του. Όταν 
όμως συγκεντρωθούν και ενωθούν πολλά, τότε φαίνονται 
οι όγκοι των”.21 Αναφέρεται λοιπόν ο Πλάτωνας σε μορ-
φές του αόρατου κόσμου, στην ύπαρξη των οποίων κα-
ταλήγει λογικά, μέσα από μαθηματικές, αριθμητικές και 
γεωμετρικές αναλύσεις. Όμως αρκεί αυτό; Αν συνδυά-
σουμε τα γραφόμενά του με άλλες διδασκαλίες, οι οποίες 
δίνονταν στα Μυστήρια, φαίνεται ότι πρόκειται και για 
μία ενορατική γνώση. Πρέπει δηλ. ο φιλόσοφος να διέθε-
τε, εκτός από την αναμφισβήτητη, τεράστια, διανοητική 
του ικανότητα και μία ενεργοποιημένη έκτη αίσθηση, την 
ενόραση. Αυτή θα του επέτρεπε να παρατηρεί το Αόρατο. 
Άλλωστε, είναι τόσες πολλές και περίεργες οι διάφορες 
αναφορές του στους αόρατους κόσμους, που μόνο έτσι 
μπορούν να ερμηνευτούν και να δικαιολογηθούν.22

Στα Μυστήρια του Διονύσου αναφέρονταν τα λεγό-
μενα “Παιχνίδια του Διονύσου”, του Θείου Παιδιού. Τα 
παιχνίδια αυτά ήταν: Κύβοι, Τόπια, Σβούρες, Χρυσά 
Μήλα, Δάδα, Έριον (μαλλί) και Κάτοπτρο. Τα Παιχνίδια 
αυτά ήταν σύμβολο των στοιχείων που αποτελούν τον κό-
σμο μας.23 Οι κύβοι συσχετίζονται με τα 5 πλατωνικά στε-
ρεά, τα οποία είναι και τα μόνα κανονικά στη Γεωμετρία. 
Αναφέρεται λοιπόν ο Πλάτωνας στις βάσεις ή “ρίζες” των 
στοιχείων, τα Tanmutras της ινδικής φιλοσοφίας. Αποτε-
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λούν τους άξονες για την “κατασκευήν των Διδύναμων, 
Τριδύναμων και Τετραδύναμων στοιχείων του Περιοδικού 
Νόμου”.24 Από την αρμονία αυτών των στοιχείων εξαρ-
τάται και η αρμονία και η υγεία τελικά του ανθρώπου. 
“Κάθε πλεονασμός ή κάθε έλλειψη ενός από αυτά, όπως 
και κάθε μεταβολή τόπου διαμονής του, το να φεύγη δηλα-
δή το ένα από την ιδικήν του θέσιν και να πηγαίνη εις ξέ-
νην, και επειδή ακόμη τα είδη25 του κάθε στοιχείου, και του 
πυρός και των άλλων, είναι περισσότερα από ένα, οπότε 
το κάθε είδος του κάθε στοιχείου, προσλαμβάνει ιδιότητας 
που δεν του ανήκουν, όλα αυτά και τα παρόμοιά των προ-
καλούν διαταραχάς και ασθενείας”.26

Για τη φύση του ανθρώπου αρκετά απ’ αυτά που γρά-
φει ο φιλόσοφος στον Τίμαιο αναφέρουμε στο κεφάλαιο 
για τον άνθρωπο. Όμως πρέπει να επιμείνουμε σε δύο 
λέξεις: στις κινήσεις και στις περιφορές. Σύμφωνα με το 
φιλόσοφο, το Ταυτόν και το Έτερον έχουν τις κινήσεις 
που τους αντιστοιχούν. Το ίδιο και τα τέσσερα στοιχεία. 
Μάλιστα λέει, ότι με την κίνηση του χώρου που τα πε-
ριέχει, τα στοιχεία κινήθηκαν, πύκνωσαν και πήραν τις 
θέσεις που καταλαμβάνουν μέσα στον κόσμο. Πρόκειται 
για τις “σφαίρες” των στοιχείων, που αναφέρονται στις 
διδασκαλίες του Παραδοσιακού Εσωτερισμού.27 Συνα-
ντούμε λοιπόν και στον άνθρωπο κινήσεις - περιφορές 
κατά τον Πλάτωνα. Μάλιστα, οι περιφορές της κεφαλής 
είναι οι “θειότατες”. 

Πολύ πιθανόν, οι κινήσεις που αναφέρει ο φιλόσοφος 
να συσχετίζονται με τους “μεσημβρινούς” και τα κανάλια 
των ενεργειών που ρέουν στο ανθρώπινο σώμα, σύμφωνα 
με τον κινέζικο εσωτερισμό και τη φυσιολογία που αυτός 
αποδίδει στον άνθρωπο, εκφρασμένη μέσα από το δυικό 
σύμβολο του Γιν-Γιάνγκ.28 Οι περιφορές δε, δεν αποκλεί-
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εται να συσχετίζονται με τις περιστροφικές κινήσεις των 
λεγόμενων “Τσάκρας” της ανθρώπινης φυσιολογίας, την 
οποία συναντάμε στη φιλοσοφία της Γιόγκα, στην Ινδί-
α.29 Πρόκειται για θεωρήσεις με διαφορετικά ονόματα, 
που όμως αναφέρονται στα ίδια πράγματα, μια και το 
αντικείμενό τους είναι κοινό: Η γνώση του εσωτερικού 
ανθρώπου.

Τα θεία όντα, τα οποία ασχολήθηκαν με τη δημιουρ-
γία, πρόβλεψαν ακόμη και μελλοντικά προβλήματα του 
ανθρώπου. Έτσι, π.χ. αναφέρει ο φιλόσοφος: “...γνωρίζο-
ντες εκ των προτέρων οι θεοί ότι το τέτοιο φούσκωμα των 
εξοργισμένων προέρχεται εξ ολοκλήρου από το πυρ, προ-
σεπάθησαν να εύρουν μέσον δια να βοηθήσουν την καρδί-
αν...”30 

Το αναφέρουμε αυτό για να δείξουμε -χωρίς θρησκευ-
τική προκατάληψη- ότι ήδη στην αρχαιότητα ήταν γνωστό 
κάτι, το οποίο ερευνάται σήμερα. Δηλαδή, ότι η δομή του 
ανθρώπου είναι τέτοια, που δείχνει ότι κάποια πράγματα 
είχαν προβλεφθεί και δεν είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης. 
Το όλο αποτέλεσμα της δημιουργίας του κόσμου ήταν η 
αρμονία και η συμμετρία. Και όσο μεν αφορά στον κό-
σμο ο θεός τον έφτιαξε τέλειο, όμως ο άνθρωπος πρέπει 
να επιδιώκει να κατακτήσει τη συμμετρία. Θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι και στον Πλάτωνα συναντάμε ένα εί-
δος “πτώσης του ανθρώπου”, όπως στη Βίβλο. Τόσο στον 
Τίμαιο, όπου αναφέρεται στην επιστροφή των ανθρώπι-
νων ψυχών στο άστρο από το οποίο έπεσαν στη γη μετά 
από προσπάθειες, όσο και στο Φαίδρο, όπου αναφέρε-
ται στα φτερά της ψυχής, τα οποία έχασε και πρέπει να 
τα ξαναποκτήσει για ν’ ανέβει πάλι στον ουράνιο κόσμο 
των Ιδεών και του Αγαθού. Βρίσκουμε ομοιότητα με την 
“Πτώση” των πρωτόπλαστων της Βίβλου. Όμως “ουδείς 

fplato_2010.indd   285 6/12/2010   3:31:49 μμ



ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

286

εκών κακός”. Κανείς δεν είναι κακός με τη θέλησή του 
και πρέπει ο άνθρωπος να νικήσει κάθε είδος υπερβολής 
στην ηδονή και τη λύπη.31 Όποιος δε  “εργάζεται πάρα 
πολύ διανοητικώς, να δίδη και εις το σώμα την κίνησιν 
που χρειάζεται, χρησιμοποιών την γυμναστικήν. Εκείνος 
πάλιν που με επιμέλειαν διαπλάσσει το σώμα του, πρέπει 
να ανταποδίδη και εις την ψυχήν τας αναγκαίας κινήσεις, 
χρησιμοποιών την μουσικήν και κάθε είδος φιλοσοφίας, αν 
πρόκειται να λέγεται δικαιολογημένα ωραίος και αγαθός 
ταυτοχρόνως. Κατά τον ίδιον ακριβώς τρόπον πρέπει να 
περιποιούμεθα και τα διάφορα μέρη του σώματος και της 
ψυχής χωριστά, μιμούμενοι την μορφήν του σύμπαντος”.32 

Παρατηρώντας λοιπόν τον κόσμο, του οποίου εικό-
να είναι ο άνθρωπος (μικρόκοσμος) και εναρμονίζοντας 
τα μέρη του εαυτού του, θα πλησιάσει το πρότυπο του 
Δημιουργού του, κατά τον Πλάτωνα. Συμμετρία ψυχής-
σώματος θα λέγαμε ότι είναι το πρώτο βήμα και κατόπιν 
η ανύψωση του νου, για να παρατηρήσει “πράγματα που 
βρίσκονται σε ορισμένη τάξη και έχουν αναλλοίωτη πάντα 
υπόσταση και τα βλέπουν πως ούτε αδικούν ούτε αδικού-
νται το ένα από το άλλο, αλλά όλα τους φυλάγουν την ίδια 
διάταξη και σχέση μεταξύ τους”, για ν’ αναφέρουμε ένα 
άλλο απόσπασμα του φιλόσοφου από την Πολιτεία33, 
όπου περιγράφει τον ιδανικό κόσμο των ουράνιων όντων. 
Και προσθέτει: “Ή φαντάζεσαι πως υπάρχει τρόπος να 
μείνη ανεπηρέαστος και να μη μιμηθεί κανείς ένα πράγμα 
που το θαυμάζει και ζη πάντα μαζί του; Έτσι λοιπόν και ο 
φιλόσοφος που έχει να κάμη πάντα με πράγματα θεϊκά και 
κόσμια, και ο ίδιος γίνεται θεϊκός και κόσμιος, όσο τουλά-
χιστο μπορεί να γίνει άνθρωπος...”.

Ανύψωση λοιπόν του ανθρώπου και επιστροφή στις 
ρίζες του, γιατί είναι “φυτόν ουκ έγγειον αλλά ουράνιον”, 
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δηλαδή είμαστε όχι γήινο, άλλα ουράνιο πλάσμα.34 Η 
γνώση του Τίμαιου οδηγεί τον άνθρωπο σε άλλες σφαί-
ρες. Και κυρίως στο να κατακτήσει την εσωτερική του 
Ακρόπολη, όπως αναφέρουμε σε άλλο κεφάλαιο.

Όμως ας παραθέσουμε ένα ακόμη απόσπασμα. Το πώς 
κλείνει το Διάλογο ο μεγάλος φιλόσοφος: “Τώρα λοιπόν, 
ας είπωμεν ότι ετελείωσεν η έρευνά μας περί του σύμπα-
ντος. Ο κόσμος δηλαδή αυτός επλάσθη έτσι που είπαμεν. 
Αφού περιέλαβεν αθάνατα και θνητά ζώα και συνεπληρώ-
θη, έγινεν ένας ζωντανός ορατός οργανισμός που περιέχει 
τα ορατά, ένας αισθητός θεός που είναι εικών του νοητού 
θεού, ο κόσμος που είναι ο πλέον μεγαλύτερος, ο πλέον κα-
λύτερος, ο πλέον ωραιότερος, ο πλέον τελειότερος, ο Ένας 
και Μοναδικός ουρανός”.

Και ας τελειώσουμε και εμείς την αναφορά μας στον 
Τίμαιο με μια σύνοψη (όσο είναι δυνατό να γίνει αυτό) 
του περιεχομένου του:

• Δημιουργία του Κόσμου 
• Ανώτερη και Κατώτερη Δημιουργία 
• Ο Δημιουργός θεός και οι Δημιουργοί θεοί 
• Η Δημιουργία του ανθρώπου 
• Ύπαρξη της Ατλαντίδας 
• Ανθρωπολογία 
• Δομή του ανθρώπινου σώματος (Σώμα-Ψυχή-

Νους) 
• Ασθένειες και θεραπείες 
• Τα 4 στοιχεία και οι ρίζες τους 
• Τα περίφημα πλατωνικά  στερεά 
• Το Ταυτόν και το Έτερον 
• Το όντως Ον 
• Το Είναι και το Υπάρχειν 
• Ο καλός καγαθός άνθρωπος
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Παρόλο που ο Τίμαιος, με το βαθύ του περιεχόμενο 
καλύπτει πλήρως το θέμα της Πλατωνικής Κοσμολογίας, 
θ’ αναφερθούμε λίγο και στους υπόλοιπους Διαλόγους. 
Καταρχήν, μπορούμε να μιλήσουμε για την Κοσμολογία 
των Μύθων του Πλάτωνα. Στο Φαίδωνα, το Γοργία και 
την Πολιτεία γίνεται μια περιγραφή της γης και άλλων κο-
σμικών σφαιρών, με ένα τρόπο λογοτεχνικό, αλλά και με 
πολλά συμβολικά στοιχεία. Ξεχωρίζουμε π.χ., τον άξονα 
του κόσμου, ο οποίος αναφέρεται στο Μύθο του Ηρός σαν 
μια “στήλη φωτός” όμοιο με την Ίριδα, αλλά λαμπρότε-
ρο και καθαρότερο. Αναφέρεται στα “δεσμά του φωτός”, 
γιατί το φως χρησίμευε σαν σύνδεσμος του ουρανού και 
συγκρατούσε ολόκληρο τον περιστρεφόμενο ουρανό 
απαράλλακτα, όπως τα υποζώματα των τριήρεων.35 

Αναφέρεται ακόμη και στο αδράχτι της Ανάγκης, που 
έδινε κίνηση στις ουράνιες περιστροφές. Έτσι βλέπου-
με να αναγνωρίζεται η Ανάγκη σαν μία από τις κύριες 
δυνάμεις του δημιουργημένου κόσμου, τόσο από το φι-
λόσοφο μας όσο και από άλλους  αρχαίους συγγραφείς 
και κοσμολόγους. Η δομή του αδραχτιού, με τα διαδο-
χικά σφοντύλια του και τις περιστροφές τους, θεωρείται 
ότι αντανακλά τη δομή του ηλιακού συστήματος και όχι 
μόνο. Το περίεργο -ή καθόλου περιέργο από άλλη άπο-
ψη, αλλά οπωσδήποτε αινιγματικό- είναι ότι αναφέρεται 
και σε χρώματα, δείχνοντας έτσι για μια ακόμη φορά την 
ενορατική προσέγγισή του για τον κόσμο. Αναφέρει ακό-
μη το μεγάλο βάραθρο του Ταρτάρου, ενώ στον Φαίδωνα 
σημειώνει ότι “ένα από τα χάσματα της γης που είναι πάρα 
πολύ μεγάλο, διαπερνά ολόκληρον την γην από το ένα μέ-
ρος έως το άλλο”. Αυτό ακριβώς αναφέρει και ο Όμηρος 
λέγων: “πολύ μακριά κάτω από τη γη, όπου υπάρχει βα-
θύτατο βάραθρο το οποίον αλλού και εκείνος και άλλοι 
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ποιηταί έχουν ονομάσει Τάρταρον”.36 Να σημειώσουμε 
εδώ, ότι σύμφωνα με τις εσωτερικές διδασκαλίες υπάρ-
χει ένας “ενεργειακός άξονας”, ο οποίος διαπερνά τη γη 
με “ανοίγματα” στους δύο πόλους.37 Δεν έχει αποδειχθεί 
αυτό επιστημονικά, αλλά ίσως στο μέλλον να αποδειχθεί 
η μεγάλη αλήθεια που κρύβεται στα κείμενα του αρχαίου 
φιλόσοφου.

Για τον τρόπο όμως που παρουσιάζει τον κόσμον ή τους 
κόσμους στους μύθους του, αναφερόμαστε στο κεφάλαιο 
με θέμα: “Ο μύθος στον Πλάτωνα”. Έτσι δεν θα επιμεί-
νουμε περισσότερο. Τι άλλο παρά τη δομή του κόσμου δεν 
είναι που βρίσκουμε στον περίφημο μύθο της Σπηλιάς; Ή 
ένα “Κοσμικό Ταξίδι” δεν αποτελεί το ταξίδι των ψυχών 
του Φαίδρου; Η αρχή της συζήτησης στον τελευταίο Διά-
λογο (Φαίδρος)  γίνεται δίπλα στο γάργαρο, καθαρό νερό 
των Ιλισσού, με τα γιγάντια, καταπράσινα πλατάνια και 
το θελκτικό τραγούδι των τζιτζικιών να ξεκουφαίνει τους 
συνομιλητές. Τι καλύτερο κείμενο οικολογικής ευαισθη-
σίας θα εύρισκε ο σύγχρονος Αθηναίος, όταν στην περι-
οχή αυτή σήμερα αντικρύζει στεγνά και απολιθωμένα τα 
βράχια, που άλλοτε  τα ζωντάνευε το άγγιγμα των νερών, 
ενώ οι θελκτικοί ήχοι έχουν αντικατασταθεί με το βουητό 
των αυτοκινήτων, ο καθαρός αέρας με το νέφος και το 
πράσινο έχει περιοριστεί σε “νησίδες”...

Η θεά Ήρα -την οποία ταυτίζει ο φιλόσοφος με τον 
αέρα στον Κρατύλο- θεωρείται μια “παγανιστική θεότη-
τα”, ανθρωπομορφική προσέγγιση του θείου, αντίληψη 
“χαμηλή για τον σημερινό άνθρωπο”. Κι όμως, φαίνεται 
ότι οι αρχαίοι, αυτές τις δυνάμεις της φύσης δεν τις στε-
ρούσαν από νόηση. Ο σχεδόν μυθικός Εμπεδοκλής, κατά 
το Θεόφραστο, ταύτιζε το Δία με τη φωτιά, την Ήρα με 
τον αέρα και τον Αϊδωνέα Άδη με τη γη, ενώ η Νήστις 
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συμβόλιζε το νερό.38 Σε άλλο σημείο του Κρατύλου ο 
Πλάτωνας λέει ότι το Πυρ είναι το Δίκαιον, και δικαιο-
λογημένα ίσως, μια και το πυρ -η σφαίρα φωτιάς, σύμφω-
να με τον εσωτερισμό- διαπερνά τις σφαίρες των άλλων 
στοιχείων.39 Αλλά και στο Φίληβο ο φιλόσοφος αναφέρε-
ται στα τέσσερα στοιχεία, γράφοντας ότι αποτελούν τη 
βάση του κόσμου και του ανθρώπου40 και δείχνει για μια 
ακόμη φορά ότι ο άνθρωπος είναι ένας Μικρόκοσμος, 
αντανάκλαση του Μακρόκοσμου. Μάλιστα, εκτός από 
τη διδασκαλία για την ψυχή του κόσμου, που αναπτύσσει 
στον Τίμαιο, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τη συμπληρώνει 
με την αντίληψη για τον Παγκόσμιο Νου και έτσι στο Φί-
ληβο διαβάζουμε: “Μη νομίζης όμως, Πρώταρχε, ότι είπα 
αυτόν τον λόγον έτσι ασκόπως. Αλλά είναι σύμφωνος με 
τους λόγους εκείνων που ανέπτυξαν κατά τον παλαιόν και-
ρόν ότι ο νους κυβερνά πάντοτε το σύμπαν”.41

Βαθιά λοιπόν οικολογική η διδασκαλία του Πλάτωνα. 
Ο Ουράνιος Τιμονιέρης, που καθορίζει την κίνηση του 
κόσμου στο Μύθο του Πολιτικού, φαίνεται ότι παραχώ-
ρησε στον άνθρωπο μια ελευθερία από την οποία εξαρ-
τάται η ύπαρξή του.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πλάτωνας, σε όλους 
τους Διαλόγους, ασχολείται με το Ένα, το Ον, την Αλή-
θεια, το Δίκαιο και την Ανώτερη Ηθική. Αλλά έχουμε 
καταλάβει τον Πλάτωνα; Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Σο-
φιστής και ο Παρμενίδης  -για ν’ αναφέρουμε και άλλους 
αινιγματικούς Διαλόγους του φιλοσόφου- ακόμη και σή-
μερα κρύβουν πολλά μυστικά. Υπάρχει στο έργο του ένα 
απέραντο πεδίο έρευνας. 

Ας κλείσουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο με ένα ακό-
μη χαρακτηριστικό απόσπασμα του Πλάτωνα από τον 
Πολιτικό: “Αλλά τα μεγαλύτερα και πολυτιμότερα όντα 
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δεν έχουν καμμίαν εικόνα δημιουργημένη δια να δίδη 
εις τους ανθρώπους σαφή γνώσιν περί αυτών, εικόνα, 
την οποίαν θα ημπορούσε να δείξη όποιος θα ήθελε να 
ικανοποιήσει την ψυχήν του ερωτώντος, και την οποίαν 
θα ήτο αρκετόν να προσαρμόση εις μίαν εκ των αισθή-
σεων δια να ικανοποιήσει την περιέργειαν αυτού. Δια 
τούτο λοιπόν πρέπει ν’ ασκηθή κανείς δια να δώση και 
να δεχθή εξήγησιν δια κάποιο πράγμα. Διότι τα ανώτε-
ρα όντα, τα οποία είναι ωραιότατα και μέγιστα με την 
λογικήν έρευναν μόνον δεικνύονται με σαφήνειαν και με 
τίποτε άλλο, εις αυτά δε τα όντα αποβλέπει όλη η παρού-
σα συζήτησίς μας”.42

Η Κοσμολογία του Πλάτωνα είναι ένα δύσκολο μονο-
πάτι από το ορατό στο αόρατο, από το αισθητό στο νοητό, 
από το υπάρχειν στο είναι, όπως θα έγραφε ο ίδιος...
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 17ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. “Τίμαιος” 27D, 28A. Για τους “σφαιρικούς” αριθμούς και τη 
σχέση τους με τις αρετές, έτσι όπως τις παρουσιάζει ο Πλάτωνας 
στην “Πολιτεία”, βλ. “Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών” σελ. 219-
220, εκδόσεις Το περιβόλι της Παναγίας

2. “Τίμαιος” 28C
3. “Τίμαιος” 41Β
4. “Τίμαιος” 30Α
5. “Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος 

επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα θεού 
εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων. Και 
είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φως. Και έγινεν φως. Και 
είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν”. Γένεση 2, 3, 4                                                                                                                                                
6.“Τίμαιος” 30 Β

7. Για όλα τα προηγούμενα βλ. “Τίμαιος” 31, 32, 33
8. Βλ. περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 18 στο άρθρο “Η 

μουσική της Ψυχής του Κόσμου”
9. “Τίμαιος” 36 Β, C, D Όπως παραλληλίσαμε ένα τμήμα 

του Τίμαιου με τη Γένεση, αυτό το κομμάτι κάλλιστα μπορεί 
να παραλληλιστεί με το Ανατολικό κοσμογονικό κείμενο που 
περιέχουν οι Στάντζα των Ντζυάν: “ Το Πνεύμα του διευθύνει 
και τους οδηγεί... Τους τοποθετεί στις έξι διευθύνσεις του 
Διαστήματος και αφήνει ένα στη μέση, τον κεντρικό τροχό”.

10. Για μια προσέγγιση της εσωτερικής κοσμολογίας 
παρακαλείται ο αναγνώστης να ανατρέξει στις “Θεμελιώσεις 
του Εσωτερισμού”, σελ. 59, στο κεφάλαιο για την Εσωτερική 
Σύνθεση των Πλανητών και στη σελ. 89 κ.εξ., στο κεφάλαιο για 
την Εσωτερική Σύνθεση της γης.

11. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια “Ήλιος”
12. Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα ας 

ανατρέξει στο άρθρο του περιοδικού Νέα Ακρόπολη, τεύχος 12 
στο άρθρο “Πλανητικές Αρμονίες και Ιστορικοί Κύκλοι”, στο 
οποίο αναπτύσσεται η αρχαία διδασκαλία των Κρυστάλλινων 
σφαιρών των πλανητών και των κινήσεών τους και των 
“χρόνων” τους.

fplato_2010.indd   292 6/12/2010   3:31:50 μμ



Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

293

13. “Τίμαιος” 39 Α, Β
14. Βλ. “Ροδοσταυρική Κοσμοθεωρία”, τόμος Α, σελ. 247-248
15. Τίμαιος 51 Α, Β
16. Βλ. “Μυστική Δοξασία” της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, τόμος 

2ος, στο κεφάλαιο για τα τέσσερα στοιχεία. Βλ. επίσης “Οι 
Πρoσωκρατικοί Φιλόσοφοι”,  σελ. 29,4 εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988

17. “Τίμαιος” 53 Β
18. Βλ. Ησιόδου “Κοσμογονία”,  στίχος 116
19. “Τίμαιος” 53 C
20. “Tίμαιος” 55 C
21. “Τίμαιος” 56 C
22. Στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αγγλία ο Τσάρλς 

Ληντμπήτερ και η Άννι Μπέζαντ ασχολήθηκαν με τη Δομή της 
ύλης. Οι έρευνές τους, που γίνονταν χάρη στις ενορατικές τους 
δυνάμεις, δικαιώθηκαν αργότερα από τις έρευνες της σύγχρονης 
φυσικής. Βλ. σχετικά άρθρα για τη δομή της ύλης στο περιοδικό 
“ Ανεξήτητο”. Αρκετά επίσης ασχολήθηκε και αφιερώνει ειδικά 
κεφάλαια στο θέμα αυτό ο Τζίνα Ραχαντάσα, Ινδός φυσικός και 
φιλόσοφος, Πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρίας, στο βιβλίο του: 
“Η Απόκρυφος Εξέλιξης της Ανθρωπότητας”.

23. Σύμφωνα με την εσωτερική διδασκαλία, ο κόσμος 
αποτελείται από επτά στοιχεία -όσα και τα Παιχνίδια του 
Διόνυσου- από τα οποία τα τέσσερα είναι εκδηλωμένα και 
αντιληπτά από τις αισθήσεις μας και τα άλλα τρία ανεκδήλωτα. 
Το πέμπτο είναι ο Αιθέρας, όπως ονομαζόταν στην αρχαιότητα, 
και εξετάζεται η ύπαρξή του από τη σύγχρονη επιστήμη. Βλ. 
περιοδικό Νέα Ακρόπολη τεύχος 15 στο άρθρο: “Διόνυσος ο 
Ζαγρέας”, σελ. 30.

24. “Το μέτρο δόνησης του ατόμου, διαφορετικό για κάθε 
επίπεδο που επιβάλλεται από τη Βούληση του Κοσμικού Λόγου, 
ονομάζεται Τανματρά στον εσωτερισμό, είναι δηλ. το “μέτρο 
του έσω” που καθορίζεται από τους άξονες του ατόμου, των 
οποίων η γωνιακή απόκλιση (μέσα στα όρια που καθορίζει η 
δόνηση) προσδιορίζει το σχήμα του”. Βλ. “Θεμελιώσεις του 
Εσωτερισμού”, τόμος 2, σελ. 44 και “Απόκρυφος εξέλιξη της 
Ανθρωπότητας”, σελ. 181.

fplato_2010.indd   293 6/12/2010   3:31:50 μμ



ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

294

25. Παρατηρούμε ότι ο Πλάτωνας αναφέρει και τα “είδη” των 
στοιχείων, τις διάφορες μορφές τους: “πρέπει να ενθυμούμεθα 
ότι υπάρχουν πολλά είδη πυρός”, “Τίμαιος” 58cσ

26. “Τίμαιος” 82 Α, Β
27. Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2 , κεφ. 5 για 

την Εσωτερική Κοσμολογία. Ακόμη ας θυμηθούμε ότι ο Μάρκος 
Αυρήλιος στο βιβλίο του “ Τα εις εαυτόν” γράφει ότι η φωτιά 
κατευθύνεται προς τα πάνω αναζητώντας έναν ωκεανό φωτιάς, 
όπως το νερό κατευθύνεται προς τα κάτω, προς τον ωκεανό του 
νερού.

28. Ιατρική εφαρμογή της κινέζικης αυτής αντίληψης για τη 
φυσιολογία του ανθρώπου αποτελεί ο Βελονισμός.

29. Βλ. Περιοδικό “Νέα Ακρόπολη”, τεύχος 80 και 81, στο 
άρθρο “Το Πνευματικό μονοπάτι της Γιόγκα”.

30. “Τίμαιος” 70 C
31. “Τίμαιος” 86 B, E
32. “Τίμαιος” 88 C, D. Σε αυτό το απόσπασμα συναντάμε το 

ιδεώδες των αρχαίων Ελλήνων για το κάλλος και τη συμμετρία. 
Τον “καλό κ’ αγαθό” πολίτη, ο οποίος αναπτύσσει σύμμετρα τον 
εαυτό του. Σήμερα δυστυχώς η λέξη “αγαθός” έχει αποκτήσει 
και άλλη, αρνητική σημασία.

33. Βλ. “Πολιτεία”, βιβλίο 6ο 500 b, c
34. “Τίμαιος” 90 Α. Κατά τον Πλάτωνα η ανύψωση του 

ανθρώπου στον τόπο προέλευσης της ψυχής είναι ο τελικός και 
έσχατος στόχος. Για να το πετύχει αυτό ο άνθρωπος πρέπει 
να έχει ενθουσιασμό (να έχει καταληφθεί από τη θεία ουσία). 
Μάλιστα στο “Φαίδρο” τονίζει ότι “τα μέγιστα των αγαθών ημίν 
γίγνεται δια μανίας, θεία μεν τοι δόσει διδομένης” και αναφέρει 
τα περίφημα τέσσερα είδη Μανίας: α)την Προφητική, του 
Απόλλωνα, που αντιστοιχεί στην ανώτερη μορφή διαίσθησης και 
πρόγνωσης του μέλλοντος  β)την Τελεστική, του Διόνυσου γ)
την Ποιητική, των Μουσών και δ)Ερωτική της Αφροδίτης. Βλ. 
“Φαίδρος” 244 κ. εξ.

35. Βλ. “Πολιτεία”, βιβλίο 10ο 616 c .Το απόσπασμα αυτό του 
Πλάτωνα χρησίμευσε ως βάση, για να γραφτεί πρόσφατα σε 
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αθηναϊκή εφημερίδα ένα ολόκληρο άρθρο, το οποίο αναφέρεται 
στη σχέση της δομής του κόσμου με τη δομή της αρχαίας 
αθηναϊκής τριήρους, η οποία θεωρείται μοναδικό επίτευγμα 
θαλάσσιας τεχνολογίας. Μάλιστα, ο καθηγητής του Cambridge 
John I. Morrison, από τους εμπνευστές της ανακατασκευής μιας 
αρχαίας τριήρους, αναφέρεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα, 
το οποίο, όπως λέει, έλαβε υπόψη του. Βλ. εφημερίδα 
“Καθημερινή” 4ης Ιουλίου 1993

36. “Φαίδων” 111 Ε και 112 Α
37. Βλ.  “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2, σελ. 93
38. “ Άκουσε πρώτα τις τέσσερις ρίζες όλων των πραγμάτων: 

ο λαμπρός Ζεύς, η ζωοδότρα Ήρα, ο Αϊδωνεύς και η Νήστις, 
που με τα δάκρυά της ποτίζει τους θνητούς κρουνούς ”. Βλ. 
“Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι” στο κεφάλαιο για τον Εμπεδοκλή 
σελ. 294 εκδ.  ΜΙΕΤ

39. Βλ. “Εισαγωγή στη Μυστική Διδασκαλία”  του Χ.Α. 
Λιβράγκα, εκδ. Νέα Ακρόπολη

40. “Φίληβος” 29 Α κ. εξ.
41. “Φίληβος” 30 C, D (“ αεί του παντός νους άρχει”.)
42. “Πολιτικός” 28 C, D
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές κυκλοφο-
ρούν ταυτόχρονα πάνω από πέντε νέα βιβλία με θέμα τον 
Πλάτωνα. Αυτό δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που συνε-
χίζει να παρουσιάζει ο φιλόσοφος. Θα ήταν εγωιστικό να 
υποστηρίξουμε ότι αυτή η εργασία καλύπτει πλήρως τις 
εσωτερικές διδασκαλίες του Πλάτωνα. Θεωρούμε ότι εί-
ναι μια εισαγωγή στο θέμα.

Ακόμη, θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι τοποθετήσεις 
μας, ως προς τα γραφόμενα του φιλοσόφου, δεν είναι 
κατά κανένα τρόπο δογματικές αλλά προτάσεις για έρευ-
να και περισσότερη εμβάθυνση. Τα ίδια αποσπάσματα, 
άλλοι μελετητές μπορούν να τα παρουσιάσουν από άλλη 
σκοπιά. Αυτό δεν είναι αντιφατικό. Αντίθετα, ο μεγάλος 
φιλόσοφος ήταν πολυσήμαντος και πολύπλευρος και δίνει 
πολλές δυνατότητες για διαφορετικές προσεγγίσεις του 
έργου του. ΄Ηταν ένας “σφαιρικός” άνθρωπος, συγγρα-
φέας, φιλόσοφος και δάσκαλος. Μην ξεχνάμε ότι γι’ αυ-
τόν η Σφαίρα ήταν που αντιπροσώπευε την Τελειότητα.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Γ.Α. Πλά-
να, συγγραφέα του βιβλίου “Θεμελιώσεις του Εσωτερι-
σμού”. Αυτό το βιβλίο αποτέλεσε τη βάση για τον εντο-
πισμό των διαφόρων θεμάτων στα οποία εμβαθύναμε, 
καθώς και για τη σωστή -όπως πιστεύουμε- αντιστοιχία 
των διδασκαλιών του Πλάτωνα με τις διδασκαλίες του 
εσωτερισμού. Φυσικά, συστείνουμε στον αναγνώστη να 
ανατρέξει στο εν λόγω βιβλίο, ώστε να έχει μια πιο πλήρη 
αντίληψη των όσων παρουσιάζουμε.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Jorge Alvarado Planas (2η έκδοση, βελτιωμένη)

ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ - Η ΕΡΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Τρεις Μύστες (5η έκδοση, βελτιωμένη)

OI ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Συγγραφική ομάδα: Συντονίστρια: Φανή Γκούφα
Νίκη Βαγιαννοπούλου, Καίτη Δαϊκίδου, 
Κυριακή Καλτσίδου, Tριάδα Κλάγκου, Ιωάννα Μούστρη, 
Θοδωρής Τσουμάνης, Αγάπη Χατζημπαλάση

Η ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ 
Συγγραφική ομάδα: Συντονιστής: Σάββας Παττακός
Παντελής Βεκρής, Σοφία Γαστεράτου, Πόπη Λουμπάκη, 
Θεοδώρα Μαρτζούκου, Λίνα Νικολαΐδου, Ντόρα Τύμη 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ (ΜΕ CD ROM)
Συγγραφική ομάδα: Συντονίστρια: Μαρία Χιμένεθ Πλάνα
Ισμήνη Αληζιώτη, Νίκος Κοντογιάννης, Κική Κόρνια
Ξανθή Μάρα, Κώστας Φραντζικινάκης

ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ Σ’ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ; 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Συγγραφική ομάδα: Συντον.: Αθανάσιος Κουκουβής 
Γιώργος Αναστασιάδης, Παντελής Βεκρής, 
Αθηνά Ράσσιου, Κοκώνη Ανδρεοπούλου, 
Δήμητρα Παπαλαζάρου, Λάμπρος Τασούλας 

ΘΗΒΕΣ, Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Jorge Ángel Livraga Rizzi 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
Delia Steinberg Guzmán

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Delia Steinberg Guzmán
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
Delia Steinberg Guzmán
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ 
Delia Steinberg Guzmán
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Jorge Angel Livraga Rizzi – Delia Steinberg Guzmán
F. Schwarz – Ramon Sanchis Ferrandiz
ΑΝΚΟΡ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ -
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ
Jorge Ángel Livraga Rizzi 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ – Η ΓΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ 
ΝΕΙΛΟΥ
F. Schwarz

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
Jorge Ángel Livraga Rizzi 

ΣΠΟΡΟΙ ΦΩΤΟΣ  
Για τον άνθρωπο - Για την κοινωνία - Για τον κόσμο 
Jorge Ángel Livraga Rizzi 
ΑΟΡΑΤΟΙ ΚΟΣΜΟΙ  
Νεράιδες, Νάνοι, Ξωτικά... 
Jorge Ángel Livraga Rizzi 

ΜΕΞΙΚΟ-ΡΙΖΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
Μαρία Χιμένεθ Πλάνα

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ 
Σάββας Παττακός (3η έκδοση, βελτιωμένη)

 Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
F. Schwarz

Η ΝΕΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
F. Schwarz  

E. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ - ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 
Mary. K. Neff  
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ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ 
Γ. Α. Πλάνας - F. F. Figares - A. Gilardi  

ΤΑ 3 ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 
Jorge Alvarado Planas 
Ο ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
Jorge Alvarado Planas

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 
M. Echenique 
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

Javier Alvarado  

ΜΟΥΣΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ 
W. Gutdeutsh

 Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ 
Jorge A. Livraga Rizzi  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 
3 τόμοι 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ  ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Jorge Alvarado Planas 

ΤΑΤΒΑΣ 
Dr. Krumm Heller 

AΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΡΩΤ 
C. St. Germain 

BRUNO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Ανθολόγιο)

OΥΤΑΡΑ ΓΚΙΤΑ  
Η Μύηση του Αρζούνα 

ΕΠΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  
Τριμηνιαίο Περιοδικό ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
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Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

“... εκπορισάμεθα φιλοσοφίας γένος, ου μείζον αγαθόν ουτ’ ήλθεν 
ούτε ήξει ποτέ τω θνητώ γένει δωρηθέν εκ θεών.”
“... Αποκτήσαμε τη φιλοσοφία, από την οποία μεγαλύτερο αγαθό, 
δώρο των θεών, ούτε ήρθε ούτε θα έλθει ποτέ στο ανθρώπινο γέ-
νος.”

Πλάτωνα Τίμαιος 47 Β 

Ο Πλάτωνας, ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων 
των εποχών, σχολιάστηκε από αναρίθμητους μελετητές μέσα 
στους αιώνες. Ακόμη και σήμερα συνεχίζεται η εξέταση του έρ-
γου του με νέες προσεγγίσεις. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται 
μια άλλη όψη του Πλάτωνα, μέσα από το πρίσμα της εσωτερικής 
φιλοσοφίας. Εμφανίζεται ένα σύνολο γνώσεων για: 

Τη σύνθεση του ανθρώπου, την εξέλιξη της ανθρωπότητας
Το νόμο των κύκλων, τα αρχαία Μυστήρια
Τη μεταθανάτια ζωή, τους αόρατους κόσμους
Τα όνειρα, τη διατροφή κ.ά.

Πρόκειται για γνώσεις που με μια απλή, εξωτερική και εγκυ-
κλοπαιδική μελέτη περνούν απαρατήρητες και συχνά αγνοείται 
η εσωτερική και μυστηριακή γνώση που κατείχε ο μεγάλος φι-
λόσοφος. Δικός μας στόχος είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης 
ένα ερέθισμα για να μελετήσει και να εμβαθύνει ο ίδιος στο 
έργο του Πλάτωνα. 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

3η Έκδοση βελτιωμένη

Σάββας Παττακός
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