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Ένα  διαφωτιστικό κείμενο, όσο και κατάλληλο για μια δεύτερη αναγνωριστική προσέγγιση στο 
Τροφώνειο,είναι και το συνεχόμενο,το οποίο απετέλεσε  Εισήγηση,της Θρησκειολόγου κ.Γιώτας 
Βαλλά,στο Συνέδριο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ το θέρος του 2000.

Για την οικονομία του χώρου παρατίθεται φωτοτυπημένο.-                                                                                                                        
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λαμβάνεται και διαιωνίζεται ως σήμερα στο σύγχρονο θρησκευτικό Τυπικό…..’’
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Ακολουθεί μια σύντομη σχετική αναφορά,η οποία θα αναφερθεί εδώ λεπτομερέστερα,                          
π ρ ο σ ε χ ώ ς , επειδή η γνωριμία του Χώρου,είναι καθοριστικός παράγοντας κατανόησης της 
Τελετουργίας που συνέβαινε κάποτε στο Τροφώνειο.
Δεν είναι λοιπόν φρόνιμο να γίνεται λόγος για δρώμενο και τελετή μύησης, άν προηγουμένως δεν 
γίνει απολύτως κατανοητός, τόσο  ο Χώρος και ο Χρόνος τέλεσης τέτοιων εμπειριών,όσο και των 
σύνδρομων δευτερογενών συνθηκών,των απαραίτητων στην επιτυχή έκβασή τους. 
Πάνω απ’ όλα λοιπόν χρειάζεται πληρέστερη ,σταδιακή γνωριμία και κατανόηση.

                                                            

                                                          ONE  MAN’S  WAR

Έξη συνολικά ερωτήσεις από τις αρκετές που έλαβα, αφορούσαν την  ‘’ε π ι μ ο ν ή, ‘’  όπως είπε 
κάποιος,ενώ ένας  άλλος, περισσότερο ήπιος την απεκαλεσε Συνήθεια, να εξακολουθώ να γράφω 
Λειβαδιά,αντί του ευρύτερα αποδεκτού ‘’Λιβαδειά..’’
Ένα μάλιστα από τα σχόλια είχε και δόση ειρωνείας.
Απαντώ όσο το δυνατόν σύντομα.
Αγαπητοί φίλοι,και ιδιαίτερα κ. Κ.Λ. Γράφω Λειβαδιά, γιατί διαβάζω έτσι μιά λέξη με τρείς 
συλλαβές. Λει-βα-διά.  Με επίσης τρείς συλλαβές διαβάζετε και εσείς την δική σας εκλογή,αλλά 
ωστόσο χρησιμοποιείτε τέσσερις. Λι-βα-δει-ά.  Αυτό δεν είναι ένα απλό λάθος.Το φαινόμενο 
δείχνει έλλειψη στοιχειώδους γραμματολογικής Ελληνικής παιδείας.                                               
Ο τύπος Λιβαδειά,προέκυψε από τα προηγούμενα, Λι-βά-δει-α  και  Λι-βα-δεί-α   Συλλαβές 4.
Έχω ήδη πεί,από την δεκαετία του 80,ότι ο ανατονισμός είναι τελείως αυθαίρετος.Αν θέλετε   
λοιπόν να χρησιμοποιείτε τον τύπο Λιβαδειά,πρέπει και να τον διαβάζετε σωστά.Λιβαδει-ά.
Το όνομα της Πόλης,από την αρχαιότητα ως πριν την σημερινή κακοποίηση,παρουσιάζει 
‘’εξέλιξη,’’ αλλά πάντα είναι εύ-ηχο,και εύ-τακτο.
Λεβάδεια, Στρ.414,38. Λεβαδεία,Στοβ.ΧΙΙΙ. Λεβαδία,Αριστλ,κ4,395b,29.Λεβάδια,τύπος σε χρήση 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.  Λεβαδιά,και Λεβαδειά,τύποι σε χρήση στα δημοτικά 
τραγούδια, Λεβαδία,Αποστ.17,30. Λιβαδία,1555 Α Παρ.κώδ.  Λιβαδεία Εμ.Γεωρ.στ.979 στο 
‘’Θρήνος της Κων/λεως.’’ Από τις αρχές του 17ου αι.σε χρήση είναι και ο ηρωικός τύπος Λειβαδιά.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τύπος Λειβαδεία.στα 1779.Αν και γράφεται με δύο ει ο τονισμός του 
είναι σε αγαστή συμφωνία με την εθιμική πρακτική της φωνητικής κλήσης.Δεν παρουσιάζει 
κανέναν απολύτως βαρβαρισμό,παρ’ ότι εμφανώς αναχρονιστικός,και σχετικά άχρηστος.
Στο σημείο αυτό μπορεί ο όποιοσδήποτε να προσθέσει όλους τους γνωστούς επιθετικούς 
προσδιορισμούς.Από το Λεβαδείηος,και Λεβαδείαιος,έως το Λιβαδείτης αν προτιμάτε.

Όπου ο καθένας εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ότι,σύμφωνα με την αυτόματη λειτουργία της 
πάτριας φωνητικής παιδείας,κάθε συλλαβή παρουσιάζει αυτοτέλεια μορφωποιημένη από σύμφωνο 
και φωνήεν,ή απλό φωνήεν κατάληξης.
Βλέπεις λοιπόν κ.Κ.Λ. ότι δεν είμαι εγώ ο παρεκλίνων.Χρησιμοποιώ έναν τύπο που άλλωστε 
διδάχτηκα,και ο οποίος έχει την ισχύ της Ιστορικής Ορθογραφίας.Αλλά πάνω απ’ όλα δεν γίνεται 
να τον ξεμάθω.Μ’ αυτόν μεγάλωσα.
Πολύ δυστυχώς,τώρα τελευταία ένας πολύκροτος καθηγητής, - τιτλοφορείται Επίτιμος Γενικός 
Διευθυντής του Κέντρου Συντάξεως Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών!! ή κάτι τέτοιο -
έχει βαλθεί να μας πείσει ότι ο μόνος ορθός τύπος γραφής είναι η Λιβαδειά
Αυτόν λοιπόν τον τύπο,στον οποίο αναγράφονται τέσσερις συλλαβές,και για πρώτη φορά στην 
Ιστορία της Ελληνικής Γραμματολογίας καθόλου,προφέρονται τρείς,αδυνατώ,εμποδίζομαι,και 
ασφαλώς δεν έχω καμιά διάθεση να ασπαστώ και να χρησιμοποιήσω.                                                              
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Σέβομαι την Πόλη.Την Ιερά Λεβαδειήων Πόλη,και θεωρώ ότι ο τύπος είναι ανάρμοστος.                  
Ότι περισσότερο την προσβάλλει,παρά απλώς  την αδικεί.  Ότι ασχημονεί πάνω της.                                
Ότι την κακοποιεί.Ότι τελικά είναι κάτι πέρα από απλός βαρβαρισμός.             
Οφείλω μάλιστα να υπενθυμίσω στον εξαίρετο κατά τα άλλα κ. Καθηγητή,ότι ο δημοτικιστής 
Ευάγγελος{!} Παπανούτσος,απαντώντας σε σχετικό ερώτημα Λειβαδιτών,ή έστω Λιβαδειτών,
με πολύ κομψό τρόπο απάντησε ότι αυτή η εκδοχή,δηλ.Λιβαδειά,ήταν απλά και μόνον μια 
‘’α π ο ψ η    τ η ς   Α κ α δ η μ ί α ς.’’  Μια άποψη όπως λέει και η λέξη,είναι πάντα μια άποψη.
Εξαρτάται από την θέση θέασης.Όλος ο κύκλος έχει 360 μοίρες.Ουσιαστικά 360 απόψεις.
Αν θέλετε να εξακολουθήσετε να γράφετε Λιβαδειά,η συμβουλή μου είναι να διαβάζετε 
τουλάχιστον ό,τι γράφετε. Οπότε σ’αυτήν την περίπτωση

                                                           
                                                    KEEP  WALKING

                                                                                  Στάθης Βαλλάς
                                   210-4519728
                                Vallas.stathis@gmail.com


