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Πλοι ςχεδόν οι λαοί τισ αρχαιότθτασ τοποκετοφςαν το τόπο των νεκρϊν, τον Άδθ, 
το λεγόµενο «Κάτω Κόςµο», βακιά µζςα ςτο εςωτερικό τθσ γθσ, µε το τόπο 
τιµωρίασ των αµαρτωλϊν ι κόλαςθ ςτο κζντρο τθσ. Οι τόποι αυτοί δεν είχαν µία 
µόνο αφθρθµζνθ ι µεταφυςικι ςθµαςία, αλλά και µία εντελϊσ υλικι, δθλαδι µε 
ειδικζσ υποχκόνιεσ εγκαταςτάςεισ και διαµερίςµατα που προχπόκεταν βζβαια ότι 
ζνα τουλάχιςτον τµιµα βακιά µζςα ςτθ γθ ιταν κοφφιο, τουλάχιςτον για να 
φιλοξενεί τα παλάτια των βαςιλζων και των κριτϊν του Άδθ. 
Θ Σουµεριακι λζξθ για τον Κάτω Κόςµο ιταν Κουρ, που ςιµαινε επίςθσ «Βουνό» 
και «Ξζνθ Χϊρα», υπαινιςςόµενθ ιδθ αρκετά µε τισ δυο επιπρόςκετεσ αυτζσ 
ςθµαςίεσ τθσ. Ο Κάτω Κόςµοσ βρίςκεται για τουσ Σουµερίουσ κάτω από τθν 
επιφάνεια τθσ Γθσ, αλλά πάνω από τα καταχκόνια φδατα, τθ µεγάλθ άβυςςο. Ο 
δρόµοσ προσ αυτόν περνοφςε «µζςα από βουνά» και ιταν ςτριφογυριςτόσ. Ιταν ο 
«δρόµοσ του άρµατοσ» και «ο δρόµοσ χωρίσ γυριςµό». Στο Ζποσ του Γιγαλµζσ ο 
ςφντροφοσ και αγαπθµζνοσ φίλοσ του Γιγαλµζσ, ο Εκιντοφ, πιγε ηωντανόσ ςτο 
«ταξίδι που δεν ζχει γυριςµό» για να ξαναφζρει ζνα χαµζνο κθςαυρό. Το ταξίδι του 
όµωσ ςτάκθκε µοιραίο. Αυτόσ ζςπαςε µε τθ κζλθςι του όλα τα ταµποφ και ο Άδθσ 
τον κράτθςε για πάντα κοντά του. Θ µόνθ επιςτροφι που του επετράπθ ιταν το 
φάνταςµά του. 
Υπάρχει ζνα ςθµείο ςτο Ζποσ του Γιγαλµζσ, που φαίνεται να µιλάει για µια κοφφια 
γθ: 
Κι ζτςι ο Γιγαλµζσ ζφταςε ςε εκείνο το ψθλό βουνό που το λζνε Μαςοφ, το βουνό 
που κρατάει τθν ανατολι και τθ δφςθ του ιλιου. Θ διπλι του κορυφι είναι ψθλι ωσ 
τα τείχθ του ουρανοφ. Και οι κθλζσ του µπαίνουν βακιά ςτο Κάτω Κόςµο. Τθν πφλθ 
του τθν φφλαγαν οι ςκορπιοί: µιςοί άνκρωποι και µιςοί δράκοι. Θ δόξα τουσ είναι 
τροµερι. Θ µατιά τουσ φζρνει το κάνατο ςτουσ ανκρϊπουσ. Ο φωτεινόσ τουσ 
φωτοςτζφανοσ λαµποκοπάει ςτο βουνό που φυλάει τον ανατζλλοντα ιλιο. Πταν 
τουσ αντίκριςε ο Γιγαλµζσ ςκζπαςε αµζςωσ τα µάτια του. Φςτερα πιρε κουράγιο και 
πλθςίαςε. Πταν τον είδανε να πλθςιάηει άφοβα, ο Άνκρωποσ -Σκορπιόσ είπε ςτο 
ςφντροφό του:«Αυτόσ εκεί που ζρχεται κατά δω είναι από κεϊκι ςάρκα». Και ο 
ςφντροφοσ του Ανκρϊπου Σκορπιοφ του είπε: «κατά τα δφο τρίτα είναι κεόσ και 
κατά το ζνα τρίτο άνκρωποσ». 



Και τότε φϊναξαν ςτο παιδί των κεϊν : «Γιατί κάνατε ζνα τόςο µεγάλο ταξίδι, 
διαςχίηοντασ τα επικίνδυνα νερά; Ρεσ µου για πιο λόγο ζφταςεσ εδϊ;» Κι ο Γιγαλµζσ 
απάντθςε:«Για χάρθ του Εκιντοφ.....Ο Άνκρωποσ -Σκορπιόσ άνοιξε το ςτόµα του και 
είπε ςτο Γιγαλµζσ «Κανζνασ άνκρωποσ που γεννικθκε από γυναίκα δεν κατόρκωςε 
αυτό που γυρεφεισ. Κανείσ κνθτόσ δεν µπικε ςτο βουνό. Το µικοσ του είναι δϊδεκα 
λεφγεσ ςκοτεινιά. Και δεν υπάρχει φωσ ςε αυτό το χϊρο. Θ καρδιά πνίγεται από τθ 
ςκοτεινιά. Από τθν ανατολι µζχρι τθ δφςθ του θλίου δεν υπάρχει φωσ». Ο Γιγαλµζσ 
είπε:«Κι αν ιτανε να πάω ςτθ λφπθ και ςτο πόνο αναςτενάηοντασ και κλαίγοντασ, 
κα πιγαινα. Άνοιξε λοιπόν τθ πφλθ του βουνοφ». Και ο Άνκρωποσ -Σκορπιόσ 
είπε:«Ρροχϊρθςε Γιγαλµζσ, ςου επιτρζπω να περάςεισ µζςα από το βουνό Μαςοφ 
και µζςα από τθν υψθλι τάξθ».... 
Και ο Γιγαλµζσ ακολοφκθςε το δρόµο του ιλιου προσ τθν Ανατολι µζςα από το 
βουνό. Πταν προχϊρθςε µια λεφγα (7,4 περίπου χιλιόµετρα) θ ςκοτεινιά ζγινε γφρω 
του πυκνι, γιατί δεν είχε φωσ και δεν µποροφςε τίποτα µπροςτά και πίςω του να 
δει...Στθν ζνατθ λεφγα ζνιωςε κατάµουτρα το βοριά, αλλά θ ςκοτεινιά ιταν πυκνι, 
φωσ δεν υπιρχε πουκενά και δεν µποροφςε τίποτα µπροςτά και πίςω του να δει. 
Μετά τθ δζκατθ λεφγα το τζλοσ ζφτανε. Μετά τθν ενδζκατθ λεφγα φάνθκε το φωσ 
τθσ αυγισ. Στο τζλοσ τθσ δωδεκάτθσ λεφγασ πρόβαλε ο ιλιοσ. Κι εκεί υπιρχε ο 
κιποσ των κεϊν. Ολόγυρά του ιςαν κάµνοι φορτωµζνοι µε πολφτιµα ςτολίδια... 
(«Το Ζποσ του Γιγαλµζσ» του Ν.Κ. Σάνταρσ, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, Ακινα 1977) 
Ο Γιγαλµζσ µπικε λοιπόν ςτο βουνό Μαςοφ και αφοφ προχϊρθςε µζςα από το 
απόλυτο ςκοτάδι, βγικε τελικά ςτον ιλιο (µιπωσ ςε ζναν άλλο ιλιο;) και ςε ζνα 
παραδειςζνιο κιπο. Στο βιβλίο τουσ Θ Αυγι των Μάγων, οι Λουί Ράουελσ και Ηάκσ 
Μπεργιζ παρατθροφν τα εξισ: 
Αυτι θ ιδζα µιασ κοφφιασ γθσ ςυνδζεται µε µια παράδοςθ που πρόκειται να βρεκεί 
παντοφ ςε όλθ τθ διάρκεια των αιϊνων. Τα πιο αρχαία κρθςκευτικά κείµενα µιλοφν 
για ζνα ξεχωριςτό κόςµο, κάτω από το φλοιό τθσ γθσ, που υποτίκετο ότι ιταν ο 
τόποσ κατοικίασ των αναχωρθκζντων πνευµάτων. Πταν ο Γιγαλµζσ, ο µυκικόσ 
ιρωασ των αρχαίων Σουµεριακϊν και Βαβυλωνιακϊν επϊν, πιγε για να επιςκεφκεί 
το πρόγονό του Ουτναπιςτίµ, κατζβθκε ςτα ζγκατα τθσ γθσ. Και εκεί ιταν που ο 
Ορφζασ πιγε να αναηθτιςει τθ ψυχι τθσ αγαπθµζνθσ του Ευριδίκθσ. Ο Οδυςςζασ 
όταν ζφταςε ςτισ εςχατιζσ του Δυτικοφ κόςµου, πρόςφερε µια κυςία για να ανζ-
βουν από τα βάκθ τθσ γθσ τα πνεφµατα των Αρχαίων και να τον ςυµβουλεφςουν. 
Λζγεται ότι ο Ρλοφτωνασ βαςίλευε ςτο κάτω κόςµο και ςτα πνεφµατα των νεκρϊν. 
Οι ψυχζσ των καταδικαςµζνων πιγαιναν να ηιςουν ςε ςπθλιζσ κάτω από τθ γθ. Θ 
Αφροδίτθ ςε µερικοφσ Γερµανικοφσ µφκουσ εξαφανίςκθκε ςτα ζγκατα τθσ γθσ. Ο 
Δάντθσ τοποκζτθςε τθ Κόλαςι του ςτουσ κατϊτερουσ κφκλουσ. Στθ Ευρωπαϊκι 
λαϊκι παράδοςθ οι δράκοντεσ κατοικοφν υπόγεια και οι Λάπωνεσ πιςτεφουν ότι 
βακιά κάτω από το νθςί τουσ κατοικεί ζνα τζρασ του οποίου οι αναταράξεισ είναι θ 
αιτία των ςειςµϊν. 
Τζςςερεσ αρχαίοι Ζλλθνεσ, ιρωεσ ι θµίκεοι, επιςκζφκθκαν για διάφορουσ λόγουσ ο 
κακζνασ τουσ τον Άδθ και, αντίκετα από τον Εκιντοφ, κατάφεραν να γυρίςουν όλοι 
ςϊοι πίςω ςτθν επιφάνεια, ςτθ ηωι. Αυτοί ιςαν ο Ορφζασ, ο Θρακλισ, ο Κθςζασ 
και ο Οδυςςζασ. Ο Ορφζασ κατζβθκε για να φζρει πίςω τθν αγαπθµζνθ του 
Ευρυδίκθ. Με τα τραγοφδια του και τουσ γλυκείσ ιχουσ τθσ λφρασ του µπόρεςε να 
εξευµενίςει τον Άδθ και τθ ςφηυγό του Ρερςεφόνθ. Στθν επιςτροφι του όµωσ προσ 
τον επάνω κόςµο δεν άντεξε και παρά τισ εντολζσ που είχε πάρει από τον Άδθ 



γφριςε να κοιτάξει πίςω του, να δει αν τον ακολουκοφςε θ αγαπθµζνθ του -και τθν 
ζχαςε! Τελικά γφριςε περίλυποσ µόνοσ του ςτθν επιφάνεια. 
Ο Θρακλισ ςτο δωδζκατο άκλο του που του επζβαλε ο Ευρυςκζασ και ςτο δρόµο 
τθσ µφθςθσ και κζωςισ του προσ τθν αλθκινι δόξα τθσ ψυχισ του, επιςκζφκθκε και 
αυτόσ τον Άδθ ( Θρακλισ = Ιρα + κλζοσ, δθλαδι θ δόξα τθσ Ιρασ, θ οποία 
αντιπροςωπεφει τθ ψυχι, απ’ όπου και ο αναγραµµατιςµόσ τθσ ςαν Αιρ. Με άλλα 
λόγια θ ψυχι του Θρακλι του βάηει τα εµπόδια µζςω του Ευρυςκζα για να ανδρ-
αγακιςει και να δοξαςτεί µζςα από τουσ δϊδεκα «ηωδιακοφσ άκλουσ» του και τελι-
κά να κεωκεί). Ο τελευταίοσ αυτόσ άκλοσ του Θρακλισ ιταν να κατεβεί ςτον Άδθ 
και να φζρει από εκεί το φοβερό τρικζφαλο ςκφλο Κζρβερο που φφλαγε τισ πφλεσ 
του Άδθ, απαγορεφοντασ ςτισ ςκιζσ να βγουν από αυτόν. Ο Θρακλισ µπικε ςτο 
βαςίλειο του Άδθ από ζνα βάρακρο κοντά ςτο ακρωτιριο Ταίναρο τθσ Λακωνίασ. 
Κοντά ςτισ πφλεσ του Άδθ βρικε το Κθςζα και τον Ρειρίκου, που και οι δυο τουσ 
ζτειναν τα χζρια τουσ προσ αυτόν πιςτεφοντασ ότι κα µποροφςε να τουσ ελευκε-
ρϊςει µε τθ δφναµι του. Ρράγµατι ο Θρακλισ ελευκζρωςε το Κθςζα, παίρνοντάσ 
τον από το χζρι. Μόλισ όµωσ πιγε να πιάςει το χζρι του Ρειρίκου, θ γθ άρχιςε να 
τρζµει και αποτράβθξε αµζςωσ το χζρι του. Ο Ρειρίκουσ είχε κάνει το µζγα αµά-
ρτθµα να κατζβει ςτον Άδθ για να αρπάξει τθν ίδια τθ βαςίλιςςα του Άδθ 
Ρερςεφόνθ. Τελικά ο Θρακλισ ςυνζλαβε τον Κζρβερο, αφοφ κατατόξευςε και 
πλιγωςε και τον ίδιο το Κεό του Άδθ και ανακίνθςε µεγάλθ ταραχι ςτο βαςίλειό 
του. Κατά µερικοφσ µάλιςτα είχε αποφαςίςει να αναςτιςει και τουσ νεκροφσ. 
Τελικά ζφερε µαηί του τον Κζρβερο ςτθν επιφάνεια, όπου αφοφ τον ζδειξε ςτον 
Ευρυςκζα ςτθ Τροιηινα, τον ξανακατζβαςε ςτο κάτω κόςµο. 
Ο Κθςζασ είχε βοθκθκεί από το φίλο του Ρειρίκου, βαςιλιά των Λαπικϊν, ςτθν 
αρπαγι τθσ νεαρισ τότε ωραίασ Ελζνθσ από τθ Σπάρτθ και µε τθ ςειρά του, µια και 
είχε ορκιςκεί προσ αυτό, τον ςυνόδεψε ςτον Άδθ για να αρπάξουν για χάρθ τϊρα 
του Ρειρίκου αυτι τθν ίδια τθ ςφηυγο του Άδθ Ρερςεφόνθ. Θ κάκοδόσ τουσ ςτον 
Άδθ ζγινε από ζνα ςθµείο κοντά ςτον Κολωνό (ι κατ’ άλλουσ ςτθν Τροιηινα ι ςτθν 
Ερµιόνθ). Στθν αρχι ο βαςιλιάσ του κάτω κόςµου τουσ καλοδζχκθκε και τουσ 
πρόςφερε ζνα κρόνο να κακίςουν. Μόλισ όµωσ κάκιςαν, οι ςάρκεσ τουσ προςκολ-
λικθκαν ςτο ζδρανο και τουσ περιτφλιξαν φίδια, για να µθ µποροφν να ςθκωκοφν, 
ι κατά µια άλλθ εκδοχι αυτοί πάλεψαν για να φφγουν, αλλά ςυνελιφκθςαν και 
δζκθκαν. Είδαµε ιδθ πωσ ο Θρακλισ ελευκζρωςε τελικά µόνο το Κθςζα. 
Ο Οδυςςζασ, µετά από ςυµβουλι τθσ Κίρκθσ, όταν ιταν ζτοιµοσ να τθν αφιςει µαηί 
µε τουσ ςυντρόφουσ του, πιγε ςτον Άδθ για να ςυµβουλευκεί τθ ψυχι του τυφλοφ 
µάντθ Τειρεςία, που είναι ο µόνοσ ςτον οποίο αν και νεκρόσ θ Ρερςεφόνθ άφθςε τθ 
γνϊςθ και τθν ςκζψθ, ενϊ όλοι οι άλλοι νεκροί δεν ιςαν παρά µονάχα ςκιζσ. Ο 
Οδυςςζασ ακολοφκθςε πράγµατι τισ ςυµβουλζσ και οδθγίεσ τθσ Κίρκθσ και ζφταςε 
ςτισ απϊτατεσ όχκεσ του ωκεανοφ, ςτθ χϊρα των Κιµµερίων, ςτθν είςοδο του 
Βαςιλείου των Σκιϊν και εκεί ακολοφκθςε ζνα κακαρά τυπικό νεκροµαντείασ, 
κάνοντασ αντίςτοιχεσ προςευχζσ και επικλιςεισ και ςφάηοντασ µερικά ηϊα πάνω 
από ζνα λάκκο που ζςκαψε. Αµζςωσ οι ςκιζσ βγικαν από το ζρεβοσ για να ζρκουν 
να πιουν από το αίµα των κυςιαςµζνων ηϊων. Αυτόσ όµωσ µε το ςπακί του τισ 
εµπόδιηε να πιουν µζχρι να παρουςιαςκεί θ ςκιά του Τειρεςία. Τελικά ο µάντθσ του 
είπε για τα µελλοφµενα και του ζδωςε τισ κατάλλθλεσ ςυµβουλζσ για το πωσ κα 
επιςτρζψει ςτθ πατρίδα του και µετά εξαφανίςκθκε. Στθ ςυνζχεια ο Οδυςςζασ 
µίλθςε µε πλικοσ άλλων πεκαµζνων θρϊων. Τελικά το πλικοσ των νεκρϊν ζγινε 



τόςο µεγάλο και κορυβϊδεσ που ο Οδυςςζασ φοβικθκε µιπωσ «από τα βάκθ του 
Άδθ θ αγζλαςτθ Ρερςεφόνθ του ςτείλει τθ φρικαλζα κεφαλι τθσ Γοργόνασ» και 
χωρίσ να χάςει καιρό επιβιβάςκθκε ςτο πλοίο του µαηί µε τουσ ςυντρόφουσ του. 
Ο Άδης των Αρχαίων Ελλήνων 
Ο Άδθσ, ο γιοσ του Κρόνου και τθσ ζασ, ιταν για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ο βαςιλιάσ 
των νεκρϊν. Μόλισ γεννικθκε τον κατάπιε ο πατζρασ του µαηί µε τα άλλα αδζλφια 
του, αλλά αναγκάςκθκε αργότερα από το Δία να τον εξεµζςει. Στθ Τιτανοµαχία 
πολζµθςε ςτο πλευρό του Δία φορϊντασ τθν περίφθµθ περικεφαλαία του, τθν 
«κυνι», που τον κακιςτοφςε αόρατο. Αυτι είναι και το κυριότερο ςφµβολό του 
(Άιδοσ κυνι) και ιςχυροποιεί τθν ετυµολογία του ονόµατόσ του από το ςτερθτικό α 
και το απερζµφατο ιδείν, δθλαδι ο αόρατοσ, ο ςκοτεινόσ ι αυτόσ που κάνει τουσ 
άλλουσ αφανείσ. Αναφζρεται επίςθσ ςαν Αδάµασ ι Άδµθτοσ (Αδάµαςτοσ), Αµεί-
λιχοσ, Μφκιµοσ (ιςχυρόσ), Κρατερόσ, Ρελϊριοσ, Εφβουλοσ, Κλφµενοσ, Ηευσ Χκόνιοσ 
και Υποχκόνιοσ, Ηαγρεφσ (κυνθγόσ) και Ρλουτεφσ ι Ρλοφτων (παροχόσ του πλοφτου 
που κρφβεται ςτουσ κόλπουσ τθσ γθσ). Από το όνοµά του πιρε και τθν ονοµαςία τθσ 
θ κατοικία των νεκρϊν ι Κάτω Κόςµοσ, ι κατά τον Πµθρο «Δόµοσ Άιδοσ». 
Πλοι ςχεδόν οι λαοί φαντάηονταν αυτό το κόςµο ςαν ζνα ιδιαίτερα φοβερό χϊρο, 
απροςπζλαςτο ςτουσ ηωντανοφσ, κάτω από τθ γθ, ςτα ζγκατά τθσ, ι ςε ζνα νθςί ςτα 
πζρατά τθσ. Θ Λλιάδα τον τοποκετεί κάτω από τθ γθ, ενϊ θ Οδφςςεια ςτα πζρατα 
τθσ γθσ. Για να µεταβεί ςτον Άδθ ο Οδυςςζασ διαπλζει τον ωκεανό και αποβιβά-
ηεται ςε µια ακτι όπου ιςαν τα άλςθ τθσ Ρερςεφόνθσ µε άκαρπα δζνδρα, ψθλζσ 
µαφρεσ λεφκεσ και ιτιζσ. Εκεί ςτα πζρατα του ωκεανοφ βρίςκεται ο λαόσ και θ πόλθ 
των Κιµµερίων τουσ οποίουσ καλφπτει διαρκϊσ ςκοτάδι (απ’ όπου και θ ζκφραςθ 
«Κιµµζρια Σκότθ») και δεν βλζπουν ποτζ ακτίνα θλίου. Σε µια άλλθ περιγραφι τθσ 
Οδφςςειασ ο Ερµισ οδθγεί τισ ψυχζσ των φονευκζντων µνθςτιρων ςτον «αςφοδελό 
λειµϊνα», που είναι µζροσ του Άδθ, κοντά ςτα ρείκρα του ωκεανοφ και τισ πφλεσ 
του Θλίου, όπου παραµζνουν οι ψυχζσ. 
Ο χϊροσ του Άδθ είναι ςκοτεινόσ, «ατερπισ» και «ευρϊεισ»(µουχλιαςµζνοσ), προ-
καλϊντασ τρόµο ςε κεοφσ και ανκρϊπουσ. Ζχει µεγάλεσ πφλεσ, γι’ αυτό και ο 
βαςιλιάσ του ονοµάηεται και Ρυλάρτθσ (αυτόσ που ανοίγει τισ πφλεσ και τισ κλείνει 
πίςω ςτουσ ειςερχόµενουσ) και ζχει πολλζσ φορζσ ςα ςφµβολό του τα κλειδιά. Από 
τισ πφλεσ αυτζσ ειςζρχονται ανεµπόδιςτοι οι νεκροί καλωςοριηόµενοι από τον 
Κζρβερο, ο οποίοσ όµωσ τουσ απαγορεφει µετά αµείλικτοσ τθν ζξοδο. 
Υπάρχουν τζςςερεσ ποταµοί που ρζουν ςτον Άδθ, χωρίηοντάσ τον από τον υπόλοιπο 
κόςµο: Θ Στφγα, ςτα φδατα τθσ οποίασ ορκίηονται οι κεοί, ο Αχζροντασ (ο ποταµόσ 
τθσ κλίψθσ), ο Ρεριφλεγζκων (που διατθρικθκε ςτο Χριςτιανιςµό ςαν ο «πφρινοσ» 
ποταµόσ τθσ κολάςεωσ) και ο Κωκυτόσ (ο ποταµόσ των οδυρµϊν). Τα νερά τθσ 
Στυγόσ τρζχουν κάτω από τα βάκθ τθσ απζραντθσ γθσ µζςα ςτθ ςκιά τθσ νφχτασ και 
γίνονται ζνασ βραχίονασ του ωκεανοφ. Οµϊνυµο ρεφµα µε τον Αχζροντα υπιρχε ςε 
µια άγρια περιοχι τθσ Θπείρου, ςτθ χϊρα των Κεςπρωτϊν. Αυτόσ ο Αχζροντασ µετά 
από µια διαδροµι µζςα από µια πλοφςια περιοχι χανόταν για µια ςτιγµι ςε βακιζσ 
αβφςςουσ για να ξαναεµφανιςκεί λίγο παραπζρα, µετά από µια υπόγεια διαδροµι, 
ςτθν επιφάνεια και να ςχθµατίςει κοντά ςτισ εκβολζσ του, κοντά ςτθ πόλθ τθσ 
Εφφρασ ςτθ Κεςπρωτία, ζνα τζλµα µε δφςοςµεσ ανακυµιάςεισ. Ρολφ νωρίσ ζτςι το 
ςπιλαιο τθσ Εφφρασ ζγινε ζδρα µαντείου όπου επικαλοφντο τουσ νεκροφσ µε 
επικλιςεισ ι και µε αιµατθρζσ κυςίεσ. 



Για να περάςουν τον Αχζροντα οι ψυχζσ των νεκρϊν ζπρεπε να δϊςουν τον απα-
ραίτθτο «οβολόν» ςτον πορκµζα Χάροντα, ζνα κακότροπο και αποκρουςτικό 
γζροντα. Ο Λουκιανόσ περιγράφει ςτουσ «Νεκρικοφσ Διαλόγουσ» του µια χαριτω-
µζνθ φιλονικία µεταξφ του Χάροντα και του φτωχοφ Μζνιππου που δεν ζχει να του 
δϊςει τον οβολό: 
Χάροντασ: Δϊςε βρε καταραµζνε το ναφλο 
Μζνιπποσ: Φϊναξε όςο κεσ Χάρο, αν αυτό ςε ευχαριςτεί 
Χάροντασ: Δοσ µου ςου λζω το κόπο µου που ς’ ζφερα 
Μζνιπποσ: Ουκ αν λάβοισ παρά του µθ ζχοντοσ 
Χάροντασ: Κι υπάρχει κανζνασ που δεν ζχει ζναν οβολό; 
Μζνιπποσ: Αν υπάρχει κι άλλοσ δεν ξζρω. Εγϊ πάντωσ δεν ζχω 
Χάροντασ: Κα ςε πνίξω παλιάνκρωπε αν δεν πλθρϊςεισ 
Μζνιπποσ: Κι εγϊ κα ςου κοπανιςω µια µε τθ µαγκοφρα να ςου διαλφςω το κεφάλι 
Χάροντασ: Δθλαδι µονάχα εςφ κα καυχιζςαι ότι πζραςεσ τςάµπα; Μζνιπποσ: Πχι δα 
και τςάµπα καθµζνε! Και νερά ζβγαλα και ςτο κουπί βοικθςα και µονάχοσ εγϊ δεν 
ζκλαψα απ’ όλουσ τουσ επιβάτεσ. 
Χάροντασ: Αυτά δεν είναι πλθρωµι για βαρκάρθ. Τον οβολό να δϊςεισ 
Μζνιπποσ: Ασ πλθρϊςει ο Ερµισ που µ’ ζφερε! 
Ερµισ: Αλίµονό µου αν πλιρωνα εγϊ για τουσ πεκαµζνουσ, κα ζπρεπε να πουλθκϊ 
ολόκλθροσ. 
Μζνιπποσ: Τότε ξαναγφρνα µε ςτθ ηωι 
Χάροντασ: Καλά λεσ! Για να φάω και ξφλο δθλαδι από τον Αιακό 
Μζνιπποσ: Μθ µε ςκοτίηεισ λοιπόν 
Χάροντασ: Για να δω τι ζχεισ ςτθ ςακοφλα! 
Μζνιπποσ: Λοφπινα, αν κεσ, και ξεροκόµµατα 
Χάροντασ: Αν ςε ξαναπιάςω µωρζ άλλθ φορά...! 
Μζνιπποσ: Αν µε ξαναπιάςεισ; Δυο φορζσ δε µε πιάνεισ, ζννοια ςου. 
Δεν είναι όµωσ µόνον ο Μζνιπποσ, που ςφµφωνα µε το Λουκιανό πζραςε τον 
Αχζροντα χωρίσ να πλθρϊςει τον οβολό ςτο Χάροντα. Το ίδιο ςυνζβθ και µε το 
µπαλωµατι Μίκυλλο, ο οποίοσ όταν ο Χάροντασ του ηιτθςε τον οβολό απάντθςε: 
«Ραίηεισ ω Χάρων, ουκ οίδα ςτρογγφλοσ εςτίν ο οβολόσ ι τετράγωνοσ;». 
Ο Άδθσ γενικότερα διαιροφταν ςε τζςςερα µζρθ: ςτο Δικαςτιριο, το Κακαρτιριο, 
τον Τάρταρο και τα Θλφςια Ρεδία. Το Δικαςτιριο (Κριτιριο) ιταν ςε ζναν ελεφκερο 
τόπο όπου βριςκόντουςαν και τα ανάκτορα του Ρλοφτωνα και θ κατοικία των 
Μοιρϊν, των Κθρϊν, των Αρπυιϊν, των Ερινυϊν και των άλλων κεοτιτων του Άδθ. 
Το Κακαρτιριο ιταν ο τόποσ ςτο οποίο ζµεναν οριςµζνο χρόνο οι ψυχζσ για να 
κακαριςκοφν, αν δεν είχαν κάνει πολλά και µεγάλα αµαρτιµατα. Ο Τάρταροσ ιταν 
το δεςµωτιριο του Άδθ ςτο οποίο εφυλακίηοντο και ετιµωροφντο οι αµαρτωλοί. 
Τζλοσ τα Θλφςια Ρεδία ιταν ζνασ πολφ ευχάριςτοσ τόποσ που προοριηόταν για τουσ 
δίκαιουσ. 
Ο Ερµισ οδθγοφςε τουσ νεκροφσ µζχρι τθν Αχερουςία λίµνθ, όπου τουσ παρζδιδε 
ςτον Αιακό. Μετά αυτοί µπαίνανε ςτθ βάρκα του Χάροντα που τουσ οδθγοφςε ςτο 
ςτόµιο του Άδθ, όπου φφλαγε ο Κζρβεροσ κι εκεί ο κακζνασ πλιρωνε ζναν οβολό 
για να βγει από τθ βάρκα. Μετά ο Ερµισ και ο Χάροντασ επζςτρεφαν πίςω και οι 
νεκροί πορευόντουςαν µόνοι τουσ προσ το Δικαςτιριο. Από το Δικαςτιριο 
ξεκινοφςαν τρεισ δρόµοι. Ο ζνασ οδθγοφςε ςτο Τάρταρο, ο άλλοσ ςτα Θλφςια πεδία 
και ο τρίτοσ, µεταξφ αυτϊν, ςτο Κακαρτιριο. Στο δικαςτιριο περιελάµβανε τουσ 



νεκροφσ θ Ερινφσ Τιςιφόνθ. Κριτζσ ιςαν ο Μίνωασ, ο αδάµανκυσ και ο Αιακόσ. 
Ανάλογα µε τθ ηωι που είχαν κάνει οι νεκροί ςτελνόντουςαν ςε ζναν από τουσ τρεισ 
προθγοφµενουσ δρόµουσ. Πςοι πιγαιναν ςτα Θλφςια Ρεδία, για να ηουν εκεί µια 
ηωι µακάρια ζπιναν πριν µπουν από το νερό τθσ Λικθσ, ενϊ κατ’ άλλουσ από το 
νερό αυτό ζπιναν όλοι οι νεκροί όταν κατζβαιναν ςτον Άδθ για να λθςµονιςουν τον 
επάνω κόςµο. Στον Τάρταρο ζµεναν αιωνίωσ µόνον όςοι είχαν καταδικαςκεί από 
τουσ κεοφσ για αιϊνια τιµωρία. Αυτοί ιςαν οι Τιτάνεσ και οι Γίγαντεσ, καταπλα-
κωµζνοι από το όροσ Αίτνα, ο Τυφϊν, ο Τιτυόσ του οποίου οι γφπεσ τρϊνε ςυνεχϊσ 
το ςυκϊτι που αναγεννάται, ο Φλεγφασ που απειλείται ςυνεχϊσ από µια πζτρα που 
αιωρείται από πάνω του, ο Λξίωνασ που είναι δεµζνοσ ανάςκελα ςτον αεικίνθτο 
τροχό, ο Σαλµωνζασ που απειλείται από κεραυνό, ο Σίςυφοσ που κυλάει προσ τθ 
κορυφι ενόσ βουνοφ µια µεγάλθ πζτρα, θ οποία όµωσ µόλισ φκάςει ςτθ κορυφι 
ξανακυλάει κάτω, ο Τάνταλοσ που δεν µπορεί να ικανοποιιςει τθ πείνα και τθ δίψα 
του, οι Αλωάδεσ, οι Δαναϊδεσ µε τον τρφπιο πίκο τουσ και ο Αςκάλαφοσ. 
Ο Τάρταροσ ιταν περιςτοιχιςµζνοσ από ζνα τριπλό χάλκινο τείχοσ και είχε 
ςιδερζνιεσ πφλεσ και χάλκινο ζδαφοσ. Τον περιζηωνε ο ποταµόσ Ρεριφλεγζκων. Στθ 
πφλθ του εφφλαγαν θ Μζγαιρα και οι Εκατόγχειρεσ. Στον Τάρταρο τιµωροφςαν τουσ 
αςεβείσ οι Ερινφεσ Αλθκτϊ, Τιςιφόνθ και Μζγαιρα κτυπϊντασ τουσ µε µαςτίγια από 
φίδια και καίγοντάσ τουσ µε αναµµζνεσ λαµπάδεσ. Τον Άδθ φυλοφςε ο Κζρβεροσ, 
ςκφλοσ µε τρία και κατά άλλουσ µε πενιντα ι εκατό κεφάλια. Αυτόσ κατεςπάραςςε 
όςουσ ζβλεπε να βγαίνουν από τον Άδθ και ιταν δεµζνοσ µε 1000 αλυςίδεσ, µζςα 
ςε ζνα άνδρο γεµάτο µε ανκρϊπινα οςτά. Πταν λυνόταν οφτε και οι Άρπυιεσ δεν 
τολµοφςαν να τον πλθςιάςουν. Δεχόταν όµωσ µε προςινεια όλουσ τουσ ειςερχό-
µενουσ ςτον Άδθ, γλφφοντάσ τουσ και κολακεφοντάσ τουσ. 
Οι αρχαίοι πίςτευαν ότι ο Άδθσ είναι ςτο κζντρο τθσ γθσ και γι’ αυτό ζλεγαν ότι από 
παντοφ είναι ίδια θ µετάβαςθ ςε αυτόν. Τα κυριότερα τϊρα καταβάςια ι 
«Ρλουτϊνια» προσ τον Άδθ ιςαν τα εξισ: ζνα ςτθν Λςπανία ςτο ποταµό Λικθ, από 
τον οποίο εξ’ αιτίασ αυτοφ του κρφλου φοβικθκαν να περάςουν τα ςτρατεφµατα 
του Βροφτου. Ζνα άλλο ςτθν Αφρικι και ζνα άλλο ςτθν Ιπειρο, ςτθν Αχερουςία 
Λίµνθ. Ζνα επίςθσ ςτθ Λαοδικεία, όπου ιταν ζνα χάςµα που λεγόταν ςτόµα του 
Ρλοφτωνα και ζνα άλλο ςτο Ταίναρο, όπου υπάρχουν χάςµατα και ςπιλαια. Ακόµα 
ζνα ςτον ωκεανό των Κιµµερίων απ’ όπου κατζβθκε ςφµφωνα µε τον Πµθρο ο 
Οδυςςζασ κι ζνα άλλο ςτθ λίµνθ τθσ Λταλίασ Άορνο, δυτικά τθσ Νεάπολθσ και κοντά 
ςε αυτιν, από το οποίο κατζβαςε ο Βιργίλιοσ τον Αινεία. Εδϊ υπιρχε ζνα βακφτατο 
ςπιλαιο από το οποίο ζβγαιναν δυςϊδεισ ανακυµιάςεισ και ζπνιγαν τα πουλιά 
(όρνεα). Γι αυτό και ονοµάςκθκε θ λίµνθ άορνοσ (δθλαδι χωρίσ όρνια). Ο 
Στράβωνασ απζδιδε τθν αιτία αυτισ τθσ δυςωδίασ ςτα πολλά και πυκνά δζνδρα που 
ςκζπαηαν και καταςκίαηαν τθ λίµνθ. Ο Αφγουςτοσ ζκοψε τα δζνδρα οπότε ο αζρασ 
κακάριςε και θ λίµνθ ζπαψε να είναι άορνοσ. Άλλθ µία κατάβαςθ αναφζρεται κοντά 
ςτθ Ροντιθράκλεια, από τθν οποία λζνε µερικοί ότι κατζβθκε ο Θρακλισ ςτον Άδθ. 
Μια άλλθ ιταν ςτθν Ερµιόνθ τθσ Ρελοποννιςου, τθν οποία ζλεγαν και ςυντοµο-
τάτθ, γιατί απ’ αυτιν ο νεκρόσ κατζβαινε αµζςωσ ςτον Άδθ, χωρίσ να περάςει τθν 
Αχερουςία λίµνθ. Γι αυτό και οι Ερµιονείσ δεν ζβαηαν οβολό ςτο ςτόµα των νεκρϊν. 
Ο Σοφοκλισ αναφζρει µια άλλθ κατάβαςθ ςτθν Αττικι από τθν οποία κατζβθκε ο 
Κθςζασ. Αναφζρονται επίςθσ καταβάςεισ ςτθν Αςςυρία, ςτθ Λζρνθ και ςε πολλά 
άλλα µζρθ όπου υπιρχαν χάςµατα ι βακιά ςπιλαια. 



Ρολλά Ρλουτϊνια (ι Χαρϊνεια) είχαν νεκροµαντεία όπου µερικά νοςθρά άτοµα 
προςπακοφςαν είτε από πάκθ ι από ιερόςυλθ περιζργεια να µάκουν από τισ 
εµφανιηόµενεσ µε τθ δφναµθ των µαγικϊν επικλιςεων και του χυνόµενου αίµατοσ 
οπταςίεσ τα µυςτικά του βαςιλείου των νεκρϊν. Μερικά όµωσ πλουτϊνια ι ιερά 
του Άδθ και τθσ Ρερςεφόνθσ χρθςιµοποιικθκαν και ςαν ιατροµαντεία. Το γνωςτό-
τερο από αυτά βριςκόταν ςτα Αχάρακα τθσ Μικράσ Αςίασ, ςτο λεκανοπζδιο του 
Μαιάνδρου ποταµοφ. Μζςα ςε ζνα δάςοσ υπιρχε ζνασ ναόσ αφιερωµζνοσ ςτο 
Ρλοφτωνα και τθ Ρερςεφόνθ και πιο πζρα «ζνασ αγωγόσ από το κάτω κόςµο». 
 Να τι λζει ο Στράβωνασ γι’ αυτό: 
Λζνε ότι οι άρρωςτοι και όςοι κεωροφν ςπουδαίο αυτό το είδοσ τθσ κεϊκισ ιατρικισ, 
πθγαίνουν και εγκακίςτανται ςτο χωριό που είναι κοντά ςτο ςπιλαιο. Εκεί 
υπάρχουν ιερείσ µε πείρα που µπαίνουν οι ίδιοι αντί των αςκενϊν ςτο ςπιλαιο και 
φςτερα τουσ λζνε τι κεραπεία να κάνουν, ανάλογα µε τα όνειρα που είδαν εκεί 
µζςα. Αυτοί οι ιερείσ επικαλοφνται τθ ςυµπαράςταςθ των κεοτιτων. Συχνά επίςθσ 
οδθγοφν τουσ πελάτεσ τουσ ςτο ςπιλαιο και τουσ εγκακιςτοφν εκεί, χωρίσ τροφι 
για αρκετζσ θµζρεσ. Οι αςκενείσ βλζπουν ζτςι οι ίδιοι διάφορα όνειρα και καταφεφ-
γουν µετά ςτουσ ιερείσ για να τουσ τα εξθγιςουν και να τουσ ςυµβουλεφςουν. Για 
όλουσ τουσ άλλουσ αυτό το µζροσ είναι απρόςιτο και βλαβερό. Κάκε χρόνο γίνεται 
ςτα Αχάρακα πανθγφρι και τότε βλζπει κανείσ και ακοφει ανκρϊπουσ που διαφθµί-
ηουν αυτά τα καφµατα. 
Ο Στράβωνασ αναφζρει και ζνα άλλο Ρλουτϊνιο που βριςκόταν ςτθν Λεράπολθ: 
Το Ρλουτϊνιο αυτό βρίςκεται ςτισ ρίηεσ του βουνοφ και είναι ζνα ςτενό άνοιγµα, 
τόςο που µόλισ χωράει ζνασ άνκρωποσ, αλλά είναι πολφ βακφ. Θ προςζγγιςθ ςε 
αυτό εµποδίηεται από ζνα κιγκλίδωµα που ζχει περίµετρο µιςό πλζκρο (15 µζτρα). 
Μζςα θ τρφπα είναι γεµάτθ από παχφ και βαρφ ατµό, τόςο που δφςκολα διακρίνει 
κανείσ το ζδαφοσ. Πταν δε φυςάει, εκείνοι που κάκονται κοντά γφρω -γφρω ςτο 
κιγκλίδωµα δεν ενοχλοφνται από τον ατµό, γιατί αυτόσ δεν ανακατεφεται µε τον 
αζρα. Αλλά όποιο ηϊο µπει µζςα ςτο περίβολο πεκαίνει αµζςωσ. Ακόµα και ταφροι 
που τουσ µπάςανε εκεί, ζπεςαν αµζςωσ και τουσ βγάλανε νεκροφσ. Εµείσ αφιςαµε 
να µπουν ςτο περίβολο ςπουργίτεσ, οι οποίοι όµωσ τθν ίδια ςτιγµι ζπακαν 
αςφυξία. Οι ευνοφχοι (τθσ Κυβζλθσ) µπαίνουν ςτο περίβολο χωρίσ να πακαίνουν 
τίποτα. Ρλθςιάηουν µάλιςτα ςτο άνοιγµα, ςκφβουν από πάνω και πολλοί µπαίνουν 
µζςα, κρατϊντασ όςο µποροφν τθν αναπνοι τουσ, γιατί διαπιςτϊςαµε ςτα πρό-
ςωπά τουσ κάποιεσ ενδείξεισ πνιγµοφ, ςτον οποίο αντζχουν, είτε γιατί οι ευνοφχοι 
ζχουν µεγάλθ αντοχι, είτε από ςυγκατάκεςθ τθσ κείασ Ρρόνοιασ, δικαιολογθµζνθ 
όταν πρόκειται για ενκουςιαςµό, είτε χάρθ ςε αντίδοτα. 
Το ςχιµα του Άδθ ζµοιαηε µε ζνα άγριο και φοβερό ςπιλαιο ςτθ µζςθ ενόσ ςκοτει-
νότατου δάςουσ. Αυτόσ περικυκλϊνετο από τα µαφρα νερά τθσ Στυγόσ, θ οποία τον 
περιζηωνε εννζα φορζσ. Στθν είςοδό του ζµεναν όλα τα άγρια τζρατα: Οι Λφπεσ, οι 
Αςκζνειεσ, το Γιρασ, ο Φόβοσ, ο Κάνατοσ, ο Φπνοσ, θ Διχόνοια, οι Ευµενίδεσ, οι 
Κζνταυροι, θ Σκφλλα και θ Χάρυβδθ, ο Βριάρεωσ, θ Λερναία Φδρα, θ Χίµαιρα, οι 
Γοργόνεσ, οι Άρπυιεσ, ο γίγαντασ Γθριόνθσ κ.α. Ο τόποσ αυτόσ ιταν δυςωδζςτατοσ 
µε πολλι πίςςα, άςφαλτο και κείο. Μετά υπιρχε δρόµοσ προσ τον Αχζροντα 
ποταµό όπου ιταν και ο Χάροντασ. Ο Ρεριφλεγζκων, που είχε φωτιά αντί για νερό, 
ζβραηε και επλικαινε κάκε µζρα από τουσ ςτεναγµοφσ και οδυρµοφσ των νεκρϊν. 
Ιταν πολφ ορµθτικόσ και ζςερνε πζτρεσ και βράχουσ καιόµενουσ µε µεγάλθ ορµι. 
Από τθν άλλθ µεριά το νερό του Κωκετοφ αφξανε από τα δάκρυα των νεκρϊν. 



Τα Ηλύσια Πεδία 
Ο τόποσ αυτόσ είχε αεικαλείσ λειµϊνεσ µε ιτιζσ και άλλα διάφορα δζνδρα. Σε αυτό 
δε ςυνζβαινε καµιά µεταβολι του καιροφ, ποτζ δεν ζβρεχε, αλλά ζπνεε πάντα ο 
ηζφυροσ που ερχόταν ιρεµα από τον ωκεανό. Θ γθ καρποφοροφςε τρεισ φορζσ το 
χρόνο, ζτρεχαν κακαρότατα ρυάκια, τα λιβάδια ιςαν γεµάτα ρόδια, κελαθδοφςαν 
διάφορα πουλιά, υπιρχαν ευωδζςτατα δάςθ γεµάτα δάφνεσ κι επικρατοφςε ο 
Χρυςόσ Αιϊνασ, ο οποίοσ είχε επικρατιςει για λίγο µόνο καιρό πάνω ςτθ γθ. Κατά 
µερικοφσ βαςίλευε εκεί ο Κρόνοσ και θ ζα. Στο µζροσ αυτό υπιρχε ζνασ ιδιαίτεροσ 
ιλιοσ και άςτρα µε λαµπρότερο φωσ. Για τθ κζςθ του άλλοι λζνε ότι ιταν ςτο 
κζντρο τθσ γθσ, άλλοι ςτθν Ανδαλουςία, άλλοι ςτα πζρατα τθσ γθσ, άλλοι ςτον ιλιο 
και άλλοι ςτα νθςιά των µακάρων. Τα Θλφςια Ρεδία τα περιγράφουν ο Πµθροσ ςτθν 
«Οδφςςεια» και ο Βιργίλιοσ ςτθν «Αινειάδα». Ο Πµθροσ τα κεωρεί όχι ςαν ζνα 
µζροσ του Άδθ, αλλά ςα µια χϊρα πάνω ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ όπου ηουν άνκρω-
ποι «αγαπθτοί του Διόσ». Ο Βιργίλιοσ λζει ότι εκεί οι ψυχζσ των ανκρϊπων ζµεναν 
για 1.000 χρόνια και κατόπιν επανερχόντουςαν ςτθ γθ για να κατοικιςουν ςε άλλα 
ςϊµατα. Ο Πµθροσ τα τοποκετοφςε ςτθ δυτικι εςχατιά τθσ γθσ κοντά ςτον ωκεανό. 
«Lasciate Ognis Speranza Voi Ch’ Entate» 
Αφιςτε Κάκε Ελπίδα Σεισ που Μπαίνετε ςτθ Κόλαςθ. (Δάντθσ) 
Θ Κεία Κωµωδία 
Ο Δάντθσ Αλιγκζρι (1265-1321), ο µεγαλφτεροσ ποιθτισ τθσ Λταλίασ και από τουσ 
µεγαλφτερουσ του κόςµου, µασ άφθςε το Μεςαίωνα το περίφθµο ποίθµά του τθσ 
Κείασ Κωµωδίασ, το οποίο διαιρείται ςε τρία µζρθ: τθ Κόλαςθ, το Κακαρτιριο και 
τον Ραράδειςο, όλα µαηί ςυνολικά 100 άςµατα. Θ ιςτορία που περιγράφει ςε αυτό 
και ςτθ οποία είναι ο ίδιοσ το κεντρικό πρόςωπο ζχει ωσ εξισ: 
Στα µζςα τθσ ηωισ του ο ποιθτισ βλζπει ςαν ζνα όραµα µε ανοιχτά τα µάτια ότι 
βρίςκεται ςε ζνα τροµερό δάςοσ. Ρροςπακεί αγωνιωδϊσ να βγει από αυτό και 
κατευκφνεται προσ τθ κορυφι ενόσ βουνοφ που φωτίηεται από τον ανατζλλοντα 
ιλιο. Εκεί τρία κθρία απειλοφν τθ ηωι του, αλλά εµφανίηεται εκείνθ τθ ςτιγµι ο 
Βιργίλιοσ, απεςταλµζνοσ τθσ Βεατρίκθσ, θ οποία ζχει πεκάνει ιδθ προ πολλοφ και 
αντελιφκθκε από τον ουρανό το κίνδυνο που αυτόσ διζτρεχε. 
Για να ξεφφγει από το δάςοσ ο ποιθτισ χρθςιµοποιεί ζνα κακοδικό µονοπάτι και 
κατεβαίνει ςτο κζντρο τθσ γθσ. Εκεί διατρζχει το βαςίλειο τθσ Κολάςεωσ και αναρ-
ριχάται µετά ςτο βουνό του Κακαρτθρίου όπου κακαρίηονται οι ψυχζσ από τισ 
αµαρτίεσ τουσ. Μετά µε τθ δφναµθ του βλζµµατοσ τθσ Βεατρίκθσ υψϊνεται ςτισ 
ουράνιεσ ςφαίρεσ και δοκιµάηει τθ κεία χαρά να ατενίςει τον ίδιο το Κεό. 
Θ κόλαςθ απεικονίηεται ςτο ζργο του ςαν ζνα απζραντο χωνί µε κλιµακωτά τείχθ 
που αποτελοφνται από κυκλικά δϊµατα, τα οποία διαρκϊσ ςτενεφουν κακϊσ 
κατεβαίνει κάποιοσ κάτω. Είναι οι εννζα κφκλοι ςτουσ οποίουσ τιµωροφνται οι 
διάφορεσ κατθγορίεσ των καταδίκων. 
Από τθ κόλαςθ µεταβαίνει ο ποιθτισ µζςα από ζνα πολφ ςτενό µονοπάτι ςτο άλλο 
θµιςφαίριο τθσ γθσ (το νότιο), το οποίο τον Μεςαίωνα φαντάηονταν να κατΑ-
κλφηεται από νερά και να είναι ακατοίκθτο. Εκεί ςτθ µζςθ των υδάτων υψϊνεται 
ζνα όροσ: το Κακαρτιριο. Αυτό αντιςτοιχεί µε τθ κωνοειδι µορφι του µε το χωνί 
τθσ κολάςεωσ. Στο ψθλότερο µζροσ του περιβάλλεται από επτά κφκλουσ, όπου 
τιµωροφνται τα επτά κανάςιµα αµαρτιµατα. Θ ψυχι περνά από κακζνα από 
αυτοφσ τουσ κφκλουσ κακαριηόµενθ από τουσ αντίςτοιχουσ ρφπουσ τθσ και ανεβαίνει 
 ελαφρότερθ µζχρι τθ κορυφι του επίγειου παράδειςου. 



Γφρω από τθ γθ, που εκεωρείτο τότε το κζντρο του κόςµου, ςτρζφονται εννζα 
ςφαίρεσ, οι ουράνιεσ ςφαίρεσ του Ρτολεµαϊκοφ ςυςτιµατοσ, από τισ οποίεσ περ-
νοφν οι ψυχζσ ανάλογα µε το βακµό τελειότθτάσ τουσ και µετά πζρα από αυτζσ και 
περιβάλλοντζσ τεσ είναι θ δζκατθ ουράνια ςφαίρα, το Εµπυρείον, ο ουρανόσ του 
εξαγνίηοντοσ κακαρτθρίου φωτόσ, από όπου οι πλιρωσ κακαρµζνεσ ψυχζσ ατενί-
ηουν ελεφκερα το Κεό. 
Πταν κα ζχουµε ολοκλθρϊςει το διάβαςµα αυτοφ του βιβλίου είναι εφλογο ςτθν 
αρχι να αποριςουµε πϊσ µπερδεφτθκαν τόςο πολφ ςτισ παραδόςεισ των αρχαίων 
τα Θλφςια Ρεδία µε τον Άδθ και τθν Κόλαςθ, πρωτοφανι κατάχρθςθ τθσ ζννοιασ 
τθσ οποίασ ζκανε θ Χριςτιανικι κρθςκεία. Σκεπτόµενοι µετά κάπωσ πιο βακιά, κα 
µποροφςαµε να καταλάβουµε τον αποτρεπτικό ρόλο µιασ αρνθτικισ προπαγάνδασ 
και αποπλθροφόρθςθσ που ζπαιξαν αυτζσ οι ιδζεσ ςτο να αποτρζψουν τουσ 
ανκρϊπουσ από το να ερευνιςουν ι να πλθςιάςουν αυτζσ τισ περιοχζσ. Για κάποιο 
λόγο το ιερατείο ικελε τθ γνϊςθ του µυςτικοφ τθσ κοφφιασ γθσ µόνο για τουσ 
µυθµζνουσ και προζβαλε τα ιςχυρά αυτά νοθτικά εµπόδια ςτο αµακζσ, βζβθλο 
πλικοσ για τθ προςταςία ίςωσ αυτϊν των περιοχϊν. Θ Χριςτιανικι κρθςκεία απλϊσ 
υπερζβαλε ωσ ςυνικωσ και επεξζτεινε κατά κόρον ςε µια «πραγµατιςτικι» βάςθ 
όλθ τθν αρνθτικι αυτι προπαγάνδα. 
Ο Ρλάτωνασ µιλάει ςτθ Δθµοκρατία του για «το κεό που κάκεται ςτο κζντρο, ςτον 
οµφαλό τθσ γθσ και είναι ο ερµθνευτισ τθσ κρθςκείασ για τθ ανκρωπότθτα.. 
Ζγραψε επίςθσ για τα «τεράςτια υπόγεια ρεφµατα και για τισ φαρδιζσ ι ςτενζσ 
ςτοζσ ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ». Ο Σωκράτθσ µίλθςε επίςθσ για τεράςτιεσ κοιλότθτεσ 
µζςα ςτθν γθ οι οποίεσ κατοικοφνται από τον άνκρωπο και για απζραντεσ ςπθλιζσ 
όπου ρζουν ποταµοί. Από τθν άλλθ µεριά οι Λνδουιςτζσ ζχουν εκτεταµζνεσ ανα-
φορζσ για τθν φπαρξθ ενόσ υπόγειου κόςµου, ενϊ οι Κιβετανοί πιςτεφουν ότι ο 
πρϊτοσ Δαλάι Λάµα του Κιβζτ ζλαβε τισ διδαςκαλίεσ του από τον κυβερνιτθ µιασ 
υπόγειασ αυτοκρατορίασ, ο οποίοσ ζβγαινε µερικζσ φορζσ από τθ γθ και επιςκεπ-
τόταν τα Κιβετανικά µοναςτιρια. Επιπλζον οι παραδόςεισ τουσ µιλοφν για τα 
µυκικά βαςίλεια τθσ Σαµπάλα και τθσ Αγκάρτα και για υπόγειεσ πόλεισ κάτω από τθ 
γθ. Ανάλογεσ παραδόςεισ υπάρχουν ςτθ Μογγολία µαηί µε δεκάδεσ αναφορζσ για 
οµάδεσ δίκαιων ανκρϊπων που εγκατζλειψαν για διάφορουσ λόγουσ τθν επιφάνεια 
τθσ γθσ καταφεφγοντασ µζςα από διάφορεσ ειςόδουσ ςτο εςωτερικό τθσ. Ραρό-
µοιεσ παραδόςεισ υπάρχουν ςτθ Ρερςία και ςτθ Κίνα. Ριο ςφγχρονα ζχουµε τισ υπό-
γειεσ πόλεισ τθσ Καππαδοκίασ, ςτο Καϊµακλί και ςτο Ντερίνκουγιου. Τζλοσ ζνα µεγά-
λο όγκο αναφορϊν για υπόγειεσ πόλεισ και για ζνα εκτεταµζνο διθπειρωτικό ςφς-
τθµα ςτοϊν και διόδων βρίςκουµε ςτισ παραδόςεισ των αυτόχκονων λαϊν τθσ Νοτί-
ου Αµερικισ κακϊσ επίςθσ ςτισ παραδόςεισ των Λνδιάνων τθσ Βορείου Αµερικισ. 
Θ πίςτθ ςε ζναν υπόγειο κόςµο ζχει µεταδοκεί ςα µφκοσ ι φιµθ από γενιά ςε γενιά 
ςε ολόκλθρο γενικά το κόςµο. Οι υπόγειεσ πόλεισ και ναοί ζπαιξαν ζναν ιδιαίτερο 
ρόλο ςτισ προευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ τθσ Λατινικισ Αµερικισ. Κρθςκευτικζσ τελετζσ 
όλων των ειδϊν εγίνοντο ςε αυτζσ τισ υπόγειεσ τοποκεςίεσ και θ παράδοςθ υπο-
ςτθρίηει ότι αυτζσ χρθςιµοποιικθκαν για τθν αποκικευςθ κθςαυρϊν και χαµζνθσ 
γνϊςθσ. Ακόµα άλλεσ παραδόςεισ υποςτθρίηουν ότι αυτζσ δεν κτίςκθκαν από τουσ 
τότε πολιτιςµοφσ, αλλά από αρχαίεσ «γθραιότερεσ φυλζσ» των οποίων τα µοναδικά 
υπολείµµατα µποροφν να βρεκοφν ςτισ µυςτθριϊδεισ µεγαλικικζσ καταςκευζσ 
γφρω από όλο τον κόςµο. 


