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ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΑ 

Το ΊεQοv τοίί ΤQοφωvίοv: 

39. τα δ'έ μεν δη προς τών όρών Φωκείς ύπεροικούσιν 
Όρχομενίων, εν δ'έ τφ πεδίφ Αεβάδειά εστιν αύτοίς 

δμορος. Αϋτη το μεν έξ άρχης Φκείτο έπι μετεώρου, και 

ώνομάζετο Μ ίδεια άπο της Ά.σπληδόνος μητρός Αεβάδου 

δε έξ Ά.θηνών ές αύτην άφικομένου κατέβησάν τε ές το 

χθαμαλον οί aνθρωποι, και έκλήθη Αεβάδεια ή πόλις άπ' 

αύτού. Πατέρα δε τού Αεβάδου, και καθ' fίντινα αlτίαν 

ήλθεν, ούκ ί'σασιν aλλο η γυναίκα εlναι Αεβάδου Ααο
νίκην. Κεκόσμηται μεν δη τα aλλα σφίσιν fι πόλις δμοίως 

τοίς Έλλήνων μάλιστα εύδαίμοσι, διείργει δε άπ' αύτής 

το aλσος τού Τροφωνίου ... φασι δ' ενταύθα 'Έρκυναν 
δμού Κόρn τfι Δήμητρας παίζουσαν και {χουσαν χήνα 

άφείναι τούτον aκουσαv ές δε aντρον κοίλον έσπτάντος 

και ύπο λίθον άποκρύψαντος αύτόν, έσελθούσα fι Κόρη 

λαμβάνει τον ορνιθα ύπο τφ λίθφ κατακείμενοv ρυηναι 

τε δη το ϋδωρ δθεν άνείλετο fι Κόρη τον λίθον και 

όνομασθήναι τον ποταμον επι τούτφ λέyουσιν 'Έρκυναν. 

Και lστι μεν προς τfι οχθn τού ποταμού ναος Έρκύνης, 

έν δε αύτφ παρθένος χήνα εχουσα εν ταίς χερσίv είσι δ'έ 

έν τφ σπηλαίφ τού ποταμού τε αί πηγαι και άγάλματα 

όρθά, περιειλιγμένοι δέ είσιν αύτών τοίς σκήπτροις δρά

κοντες. Ταύτα είκάσαι μεν av τις Ά.σκληπιού τε εlναι και 
Ύγιείας, εlεν δ' άν Τροφώνιος και 'Έρκυνα, επει μηδε 
τοiις δράκοντας Ά.σκληπιού μάλλον η και Τροφωνίου 

νομίζουσιν ίεροiις εlναι. Έπι δ'έ τφ ποταμφ μνήμά έστιν 
Ά.ρκεσιλάου Αήιτον δε άνακομίσαι τού Ά.ρκεσιλάου τα 

όστά έκ Τροίας. τα δ'έ έπιφανέστατα έν τφ aλσει Τρο

φωνίου ναος και aγαλμά έστιν, Ά.σκληπιφ και τούτο 

εlκασμένοv Πραξιτέλης δε εποίησε το aγαλμα. 'Έστι δε 

και Δήμητρας ίερον έπίκλησιν Εύρώπης, και ΖεiιςΎέτιος 
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έv ύπαίθρφ. Ά.vαβάσι δε έπ'ι το μαvτείοv, και αvτόθεv 

lούσιv ές το πρόσω τοfί δρους, Κόρης έστ'ι καλουμέvη 

θήρα κα'ι Διος Βασιλέως vαός. Τούτοv μεv Μι δια το μέ

γεθος η κα'ι τωv πολέμωv το άλλεπάλληλοv άφείκασιv 

ήμίερyοv έv δε έτέρφ vαφ Κρόvου κα'ι 'Ήρας κα'ι Διός 

έστιv άyάλματα. VΕστι δε κα'ι Ά.πόλλωvος ίερόv. Κατα δε 

το μαvτείοv τοιάδε yίvεται. Έπειδαv άvδρι ές τοfί Τροφω

vίου κατιέvαι δόξη, πρwτα μεv τεταyμέvωv ήμερώv δίαι

ταv έv οlκήματι {χει· το δε οϊκημα Δαίμοvός τε άyαθού 

κα'ι Τύχης ίερόv έστιv άyαθfις. Διαιτώμεvός τε έvταύθα 

τά τε aλλα καθαρεύει και λουτρώv εϊρyεται θερμωv το 

δε λουτροv ό ποταμός έστιv ή 'Έρκυvα· κα'ι οί κα'ι κρέα 

aφθοvά έστιv άπο τώv θυσιωv θύει yαρ Μι ό κατιι:Vv αvτφ 

τε τ@ Τροφωvίφ και τού Τροφωvίου τοίς παισί, προς δε 

Ά.πόλλωvί τε κα'ι Κρόvφ κα'ι Δι'ι έπίκλησιv Βασιλεί κα'ι 

'ΉρζΧ τε Ήvιόχn και Δήμητρι ηv έποvομάζοvτες Εvρώπηv 

τού Τροφωvίου φασ'ιv εlvαι τροφόv. Καθ' έκάστηv δε 
τωv θυσιώv άvizρ μάvτις παρι:Vv ές τού ίερείου τα σπλάy

χvα έvορ(i, έvιδι:Vv δε προθεσπίζει τωv κατιόvτι εl δη 

αvτοv εvμεvης ό Τροφώvιος κα'ι ϊλεως δέξεται. Τώv μεv 

δiz aλλωv ίερείωv τα σπλάyχvα οvχ όμοίως δηλοί τού 

Τροφωvίου τtιv yvώμηv έv δε vυκτ'ι fι κάτεισιv fκαστος, 
έv ταύτn κριοv θύουσιv ές β6θροv, έπικαλούμεvοι τοv 

Ά.yαμήδηv. Θυμάτωv δε τωv πρότεροv πεφηvότωv αlσίωv 

λόyος έστιv ουδείς, εl μiz και τούδε τού κριού τα σπλάy

χvα το αvτο θέλοι λέyειv όμολοyούvτωv δε και τούτωv, 

τότε {καστος fίδη κάτεισιv εifελπις. Κάτεισι δε οϋτω. 

Πρwτα μεv έv τfι vυκτ'ι αvτοv ayουσιv έπι τοv ποταμοv 

τtιv 'Έρκυvαv, άyαyόvτες δε έλαίφ χρίουσι και λούουσι 

δύο παίδες τωv άστωv {τη τρία που και δέκα yεyοv6τες, 

οvςΈρμάς έποvομάζουσιv οδτοι τοv καταβαίvοvτά εlσιv 
οί λούοvτες κα'ι όπόσα χρiz διακοvούμεvοι aτε παίδες. Το 

έvτεύθεv ύπο τωv ίερέωv οvκ αvτίκα έπ'ι το μαvτείοv, έπι 

δε ϋδατος πηyας ayεται· αί δε έyyύτατά εlσιv άλλήλωv. 

Έvταύθα δiz χρiz πιείv αvτοv Λ.ήθης τε ϋδωρ καλούμεvοv, 

ϊvα λήθη yέvηταί οί πάvτωv α τέως έφρόvτιζε και έπι 

τtρδε aλλο α·δθις ϋδωρ πίvειv Μvημοσύvης, άπο τούτου 
τε μvημοvεύει τα όφθέvτα οί καταβάvτι. Θεασάμεvος δε 
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άγαλμα δ ποιήσαι Δαίδαλόν φασιν, ύπο δε τών ίερέων 

ούκ έπιδείκνυται πλtzν δσοι παρa τον Τροφώνιον μέλ

λουσιν {ρχεσθαι, τούτο το άγαλμα ίδwν και θεραπεύ

σας τε και εύξάμενος {ρχεται προς το μαντείον, χιτώνα 

ένδεδυκwς λινούν και ταινίας τον χιτώνα έπιζωσθεις και 

ύποδησάμενος έπιχωρίας κρηπίδας. "Εστι δε το μαντείο 

ύπερ το άλσος έπι τού ορους. Κρηπις μεν έν κύκλψ πε

ριβέβληται λίθου λευκού περίοδος δε τής κρηπίδας κατa 

aλων τrzν έλαχίστην έστίv ϋψος δε άποδέουσα δύο εlναι 
πήχεις. Έφέστηκασι δε έπι τfι κρηπίδι όβελοι και αύτοι 

χαλκοί και αί συνέχουσαι σφάς ζώναι· διa δε αύτών 

θύραι πεποίηνται. Τού περιβόλου δ' έντος χάσμα γής 

έστιν ούκ αύτόματον, άλλa σiιν τέχνn και άρμονίr;χ προς 

το άκριβέστατον Φκοδομημένον. Τού δε οίκοδομήματος 

τούτου το σχήμα εί'κασται κριβάνψ το δε ε?Ίρος ή διάμε
τρος αύτού τέσσαρας παρέχοιτο aν ώς είκάσαι πήχεις 

βάθος δε τού οίκοδομήματος ούκ aν ούδε τούτο είκάζοι 

τις ές πλέον όκτω καθήκειν πηχών. Κατάβασις δε ούκ 

εστι πεποιημένη σφίσιν ές το εδαφος έπειδaν δε άνfιρ 

{ρχηται παρa τον Τροφώνιον, κλίμακα αύτφ κομίζουσι 

στενfιν και έλαφράν. Καταβάντι δέ έστιν όπrz μεταξiι τού 

τε έδάφους και τού οίκοδομήματος σπιθαμών το ε?Ίρος 
δύο, το δε ϋψος έφαίνετο εlναι σπιθαμής. Ό ο?Ίν κατιwν 
κατακλίνας έαυτον ές το {δαφος, {χων μάζας μεμαγμέ

νας μέλιτι προεμβάλλει τε ές την όπrzν τοiις πόδας και 

αύτος έπιχωρεί, τa γόνατά οί τής όπής έντος γενέσθαι 

προθυμούμενος το δε λοιπον σώμα αύτίκα έφειλκύσθη 

τε και τοίς γόνασιν έπέδραμεν, ώσπερ ποταμών ό μέγι

στος και ώκύτατος συλληφθέντα ύπο δίνης άποκρύψειεν 

aν άνθρωπον. Το δε έντεύθεν τοίς έντος τού άδύτου γε

γομένοις οϋχ εlς ούδε ό αύτος τρόπος έστιν δτψ διδά
σκονται τa μέλλοντα, άλλa πού τις και εlδε και άλλος 
fίκουσεν. Ά.ναστρέψαι δε όπίσω τοίς καταβάσι διa στο

μίου τε εστι τού αύτού και προεκθεόντων σφίσι τών 

ποδών. Ά.ποθανείν δε ούδένα τών καταβάντων λέγουσιν 

δτι μη μόνον τών Δημητρίου τινa δορυφόρων. Τούτον δε 

οifτε ποιήσαι περ'ι το ίερόν φασιν ούδεν τών νενομισμέ

νων, οifτε χρησόμενον τ([J θε([J καταβήναι, χρυσον δε και 
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aργυρον έκκομιείν έλπίσαντα έκ τού aδύτου. Λέγεται δε 

και τούτου τον νεκρον έτέρωθι aναφανήναι και ού κατa 

στόμα έκβληθήναι το ίερόν. Ές μεν Μι τον aνθρωπον 

λεγομένων και aλλων εϊρηταί μαι τa aξιολογώτατα· 

τον δε άναβάντα παρa τού Τροφωνίου παραλαβόντες 

α 'δθις οί ίερείς καθίζουσι έπι θρόνον Μνημοσύνης κα
λούμενον, κείται δε ού πόρρω τού aδύτου, καθεσθέντα 

δε ένταύθα aνερωτώσιν δπόσα είδέ τε και έπύθετσ μα

θόντες δε έπιτρέπουσιν αύτον fίδη τοίς προσήκουσιν. 

Οί δε ές το οϊκημα lνθα και πρότερον διnτάτο παρά τε 

Τύχn και Δαίμονι aγαθοίς, ές τούτο aράμενοι κομίζου

σι κάτοχόν τε {τι τφ δείματι και aγνώτα δμοίως αύτού 

τε και τών πέλας. 'Ύστερον μέντοι τά τε aλλα ούδέν τι 

φρονήσει μείον η πρότερον, και γέλως έπάνεισιν οί. 

Γράφω δε ούκ άκοήν, άλλa έτέρους τε ίδwν και αύτος 

τφ Τροφωνίφ χρησάμενος. ToiJς δε ές τού Τροφωνίου 

κατελθόντες άνάγκη σφάς, δπόσα fίκουσεν {καστος η 

εlδεν, άναθείναι γεγραμμένα έν πίνακι. Λείπεται δ' {τι 
και τού Ά.ριστομένους ένταύθα ή aσπίς τa δε ές αύτην 

όποία έγένετο, έδήλωσα έν τοίς προτέροις τού λόγου. 

40. Το δε μαντείον οί Βοιωτο'ί τοότο ού πεπυσμένοι πρό
τερον έπ' αίτίr;:ι τοι(Χδε lγνωσαν. Θεωροvς aφ' έκάστης 

πόλεως aνδρας aποστέλλουσιν ές Δελφούς ού γaρ 

δή σφισιν {τος δεύτερον όεν δ θεός. Τούτοις αίτούσιν 
έπανόρθωμα τού αύχμού προσέταξεν ή Πυθία παρa Τρο

φώνιον ές Λεβάδειαν έλθούσιν εϋρασθαι παρa έκείνου 

το ϊαμα. Ώς δε ές την Λεβάδειαν έλθόντες ούκ έδύναντο 

εύρείν το μαντείον, ένταύθα τών έξ Ά.κραιφνίου πόλεως 

Σάων. Οότος δε ήν και ήλικίr;:ι τών θεωρών πρεσβύτα
τος, εlδεν έσμον μελισσών δποι ποτ' aν άποτράπωνται 
καl αύτοvς lπεσθαι. Αύτίκα δη τaς μελίσσας ές τούτο 
έσπετομένας δρ(Χ τής γης και συνέσεται σφίσιν ές το 
μαντείον. Τούτον τον Σάωνα και την ίερουργίαν τJιν 
καθεστηκυίαν, και δπόσα περl το χρηστήριον δρώσιν 
aλλα, διδαχθήναι παρa τού Τροφωνίου φασίν. 
Δαιδάλου δε τών έργων δύο μεν ταύτά έστιν έν Βοιωτοίς, 
Ήρακλής τε έν Θήβαις και παρa Λεβαδεύσιν δ Τροφώ-
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vιος, τοσαύτα δε έτερα ξόαvα έv Κρήτn, Βριτόμαρτις έv 

Όλούvτι καΙ. .Ά.θηvά παρa Κvωσσίοις παρa τούτοις δε 

καΙ. ό τής .Ά.ριάδvης χορός, ov καΙ. Όμηρος έv Τλιάδι μvή
μηv έποιήσατο, έπειρyασμέvος έστl.v έπl. λευκού λίθου. 

ΚαΙ. Δηλίοις .Ά.φροδίτης έστl.v ού μέγα ξόαvοv, λελυμα

σμέvοv τizv δεξιav χείρα ύπο τού χρόvου κάτεισι δε άvτl. 

ποδώv ές τετράyωvοv σχήμα. Πείθομαι τούτο ..Ά.ριάδvηv 

λαβείv παρa Δαιδάλου, καΙ. ήvίκα ήκολούθησε τφ 

Θησεί, το ayαλμα έπεκομίζετο οt'κοθεv άφαιρεθέvτα δΈ 

αύτής τοv Θησέα οϋτω φασl.v οί Δήλιοι το ξόαvοv τής 

θεού άvαθείvαι τφ .Ά.πόλλωvι τφ Δηλίφ, ί'vα μη οt'καδε 

έπαyόμεvος ές άvάμvησίv τε ..Ά.ριάδvης έφέλκηται καΙ. 

άεl. vέας έπl. τφ {ρωτι εύρίσκηται τaς συμφοράς. Πέρα 

δε ούκ οlδα ύπόλοιπα δvτα τώv Δαιδάλου τοίς yaρ 
άvατεθείσιv ύπο ..Ά.ρyείωv ές το Ήραίοv καΙ. ές Γέλαv τizv 

έv Σικελίr;χ κομισθείσιv έξ Όμφάκης άφαvισθήvαί σφισιv 

ό χρόvος καθέστηκεv αt'τιος. 
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lιπόδοση στfιν νεοελληνική: 

[Προς το μέρος τών βουνών, κατοικούν οί Φωκείς, προς βορ

ράν τού 'Ορχομενού, είς δε την πεδιάδα συνορεύει με αύτους 

ή Λεβάδεια. Αύτη κατ' άρχας μεν ήτο κτισμένη έπάνω είς μέ
ρος ύψηλον κα'ι d>νομάζετο Μίδεια άπο την μητέρα τού 

Άσπληδόνος οταν ομως tΊλθεν είς αύτο:Uς άπο τας Άθήνας ό 
Λέβαδος κατέβηκαν οί aνθρωποι είς το χαμηλον μέρος κα'ι ή 

πόλις d>νομάσθη άπ' αύτον Λεβάδεια. Ποίος ητο ό πατέρας 
τού Λεβάδου κα'ι δια πο'ιαν αίτίαν εlχεν Ελθει δεν fιξεύρουν, 
άναφέρουν μόνον οτι γυναίκα τού Λεβάδου ητο ή Λαονίκη. 
Ή πόλις εlναι καθ' ολα στολισμένη ομοια με τας πλούσιας 
Έλληνικας πόλεις. την χωρίζει άπο το ίερον δάσος τού Τρο

φωνίου ό ποταμος 'Έρκυνα. Λέγουν δε οτι έδώ ή 'Έρκυνα 

μαζΊ με την Κόρην της Δήμητρος παίζουσα κα'ι κρατούσα χη

να την άφηκε χωρ'ις να το θέλη· έπειδη δε το πτηνον έπέταξε 

μέσα είς εν κοίλον σπήλαιον κα'ι έκρύβη κάτω άπο μίαν πέ

τρα ν, ή Κόρη είσηλθεν είς το σπήλαιον κα'ι επιασε το πτη

νόν, το δποίον ητο κάτω άπο την πέτραν· κα'ι λέγουσιν οτι 
άπο το μέρος, άπο το όποίον ή Κόρη έσήκωσε την Πέτραν, 

Ε'τρεξε το νερο κα'ι δ ποταμος d>νομάσθη δια τούτο 'Έρκυνα. 

Πλησίον της οχθης τού ποταμού ύπάρχει ναος της Έρκύνης, 

έντος δε αύτού παρθένος κρατούσα είς τας χείρας χηνα· μέ

σα είς το σπήλαιον εlναι αί πηγα'ι τού ποταμού κα'ι άγάλμα
τα ορθια με φίδια τυλιγμένα είς τα σκηπτρα των. τα άγάλμα

τα αύτα θα fιδύνατο κανε'ις να συμπεράνη οτι εlναι τού 
Άσκληπιού κ α 'ι της Ύγιείας, δυνατον ομως να εlναι ό Τροφώ
νιος κα'ι ή 'Έρκυνα, άφού κα'ι δια τα φίδια δεν πιστεύουν 

οτι εlναι ίερα περισσότερο τού Άσκληπιού παρa τού Τρο
φωνίου. Πλησίον τού ποταμού εlναι το μνημα τού Άρκεσιλά
ου, κα'ι λέγουν οτι δ Λήιτος εφερεν όπίσω άπο την Τροία τα 

όστά τού Άρκεσιλάου. τα σπουδαιότερα μέσα είς το aλσος 

εlναι ναος τού Τροφωνίου κα'ι aγαλμα, ομοιον κα'ι τούτο 
προς τον Άσκληπιόν, εργον τού Πραξιτέλους. 'Υπάρχει δε 

κα'ι ναος της Δήμητρας, της επονομαζόμενης Εύρώπης, κα'ι 

aγαλμα τού Ύετίου Διος είς το ϋπαιθρον. 'Όταν άναβώμεν 

είς το μαντείον κα'ι άπ' αύτού βαδίσωμεν προς τα έμπρος 

τού ορους, εlναι το όνομαζόμενον κυνήγιον της Κόρης κα'ι 
ναος τού Βασιλέως Διός, το όποίον ενεκα τού μεγέθους του 
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η και εξ αiτίας τών aδιακόπων πολέμων Ε'χουν aφήσει μισο

καμωμένον· μέσα δΕ: εtς Ο.λλον ναον είναι aγάλματα τού Κρό
νου της 'Ήρας και τού Διός. 'Υπάρχει επίσης και ναος τού 

Άπόλλωνος. Ώς προς το μαντείον γίνονται τα έξης. 'Όταν 

aποφασίση κάποιος να καταβfι εtς το ίερον τού Τροφωνίου, 

πρώτα μΕ:ν διαιτάται επι ώρισμένας ήμέρας εντος οtκήματος 

το όποίον είναι ίερον τού aγαθού Δαίμονος και Τύχης της 
aγαθης. Και έν οσφ ζfι έκεί και κατα τα Ο.λλα μένει καθαρος 

και aπο θερμα λουτρα εμποδίζεται διότι λουτρόν του είναι 
ό ποταμος 'Έρκυνα· κρέατα δε ύπάρχουν δι' αύτον Ο.φθονα 

aπο τας θυσίας διότι οποιος κατεβαίνει (εtς το μαντείον) 
προσφέρει θυσίας και εiς τον t'διον τον Τροφώνιον και εtς 

τα παιδια τού Τροφώνιου, προσέτι δΕ: εtς τον Άπόλλωνα, εtς 

τον Κρόνον και εtς τον Δία, τον έπονομαζόμενο Βασιλέα, 

και εiς την 'Ήρα και Ήνιόχην και εiς την. Δήμητρα, την όποί

αν έπονομάζουν Εύρώπη και λέγουν οτι iΊτο τροφος τού 
Τροφώνιου. Κατα την ά>ραν της τελέσεως έκάστης τών θυσι

ών ενας μάντις παρευρισκόμενος παρατηρεί τα σπλάγχνα 

τού θύματος, και προλέγει εtς τον καταβαίνοντα, αν ό Τρο

φώνιος θα δεχθfι αύτον ίλεως και εύμενής. Τών μΕ:ν λοιπον 

Ο.λλων σφαγίων τα έντόσθια δεν φανερώνουν όμοίως την 

γνώμην τού Τροφωνίου· κατα την νύκτα ομως της καταβάσε

ως θυσιάζουν ενα κριον μέσα εiς λάκκον λέγοντες το ονομα 

τού Άγαμήδους. τα δΕ: θύματα, οσα προηγουμένως Ε'δειξαν 

καλα σημεία, δεν τα λογαριάζουν καθόλου, αν και τούτου 

έδώ τού κριού τα εντόσθια δΕ:ν φανερώνουν το t'διον· αν 

ομως και αύτα είναι σύμφωνα, τότε ό Ο.νθρωπος κατεβαίνει 
πλέον μΕ: καλας έλπίδας. Κατεβαίνει δΕ: κατα τον έξης τρό

πον. την νύκτα τον όδηγούν πρώτα εtς τον ποταμόν, την 

'Έρκυνα, aφού δΕ: τον όδηγήσουν έκεί, τον aλείφουν μΕ: λά

δι και τον λούζουν δύο νεαροΊ, πολίται ήλικίας περίπου δε

κατριών ετών, τους όποίους επονομάζουν Έρμaς αύτοι λού

ζουν τον καταβαίνοντα και εtς οσα πρέπει τον ύπηρετούν, 

έπειδη είναι παιδιά. Μετα ταύτα όδηγείται aπο τους ίερείς 
οχι εύθυς εtς το μαντείον, aλλα εtς πηγας νερού, αί όποία ι εί
ναι πάρα πολυ πλησίον ή μία μΕ: την Ο.λλην. 'Εδώ λοιπον πρέ

πει να πιfl αuτος το όνομαζόμενον νερο της Λήθης δια να λη

σμονήση ολα οσα μέχρι τούδε εσκέπτετο και ϋστερον aπ' 

91 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΤΟ IEPON ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 

α'ότο πίνει πάλιν aλλο νερο της Μνημοσύνης κα'ι άπ' α'ότο 

ενθυμείται οσα ηθελεν ιδεί, οταν κατεβfΊ. 'Έπειτα θα ιδfΊ ε'να 

aγαλμα το όποίον λέγεται οτι το Ε'καμεν ό Δαίδαλος, κα'ι οί 

ίερείς δεν το δεικνύουν παρα μόνον εις οσους σκοπεύουν να 

ύπάγουν προς τον Τροφώνιο. Άφοϋ λοιπον ιδη τοϋτο το 

aγαλμα κα'ι το λατρεύση κα'ι προσευχηθη, πηγαίνει προς το 

μαντείον, ενδεδυμένος λινην ύποκαμίσαν ζωσμένη με ταινί

ας, κα'ι φορών εντόπια ύποδήματα. Το μαντείο εύρίσκεται 

ύπεράνω τοϋ ίεροϋ δάσους επάνω εις το ορος. Γύρω του εΊ
ναι ενα κρηπίδωμα μαρμάρινον, τοϋ όποίου ή περιφέρεια εΊ
ναι άνάλογος περίπου προς το μικρότερον άλώνι, κα'ι το 

ϋψος τοϋ όλιγώτερον άπο δύο πήχεις. 'Επάνω εις την βάσιν 

ε'ίναι στημένα κολωνάκια, άπο χαλκον κα'ι αυτα κα'ι αί ζώ
ναι που τα συγκρατούν· δια μέσου δε α'ότών ε'ίναι κατεσκευ
ασμέναι θύραι. Έντος τοϋ περιτοιχίσματος ύπάρχει χάσμα 

γης οχι φυσικόν, άλλα κατεσκευασμένον με τέχνη κα'ι άρμο

νίαν άκριβέστατα. Το σχημα τοϋ οικοδομήματος τούτου 

όμοιάζει με φοϋρνον. Κατα το πλάτος ή διάμετρός του ε'ίναι, 
καθως δύναται τ'ις να συμπεράνη, τέσσαρες πήχεις. Το δε βά

θος τοϋ οικοδομήματος, κα'ι τοϋτο δεν θα i]δύνατο κανε'ις να 

ύπολογίση οτι φθάνει περισσότερον τών όκτω πήχεων. Κα

τάβασις εις το Ε'δαφος δεν Ε'χει κατασκευασθη, άλλα οταν 

πηγαίνη κανε'ις προς τον Τροφώνιον, τοϋ φέρουν μίαν στε

νην κα'ι ελαφραν σκάλα ν. 'Όταν δε κατέβη, ύπάρχει μία τρϋ

πα μεταξυ τοϋ εδάφους κα'ι τοϋ οικοδομήματος το πλάτος 

της φαίνεται εως δύο σπιθαμών, το δε ϋψος της μιας σπιθα

μης. Ό κατεβαίνων λοιπον αφοϋ πλαγιάση εις το Ε'δαφος, 

κρατεί εις τα χέρια του πίττες ζυμωμένες με μέλι κα'ι τεντώ

νει πρώτα εις την τρύπαν τα πόδια του κα'ι επειτα σύρεται 

κα'ι αυτος προσπαθών να περάση τα γόνατά του μέσα εις 

την τρύπαν· τότε το ύπόλοιπον σώμα του παρευθυς έλκεται 

κα'ι ακολουθεί τα γόνατα, οπως ακριβώς ό μέγιστος κα'ι τα

χύτατος ποταμΌς θα i]δύνατο να άποκρύψη aνθρωπον, ό 

όποίος συνελήφθη απο το στριφογύρισμα τοϋ νεροϋ. 'Ύστε

ρον άπ' αυτο οί εισελθόντες εις το aδυτον δεν μανθάνουν τα 

μέλλοντα κατα εναν κα'ι τον αυτον τρόπον, άλλα aλλος βλέ

πει κα'ι aλλος ακούει. 'Όσοι κατέβησαν ε'ίναι δυνατΌν να γυ
ρίσουν όπίσω δια μέσου τοϋ iδίου στομίου κα'ι με τα πόδια 
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έμπρός. Λέγουν δτι δεν άπέθανε κανε'ις άπο δσους κατέβη

σαν, έκτος μόνον ένος άπο τους σωματοφύλακας τοϋ Δημη

τρίου. Δι' έκείνον λέγουν, δτι οίJτε Ε'καμε τίποτε άπο τα συ

νηθιζόμενα ώς προς τον ναόν, ουτε κατέβη δια να ζητήση 

χρησμον άπο τον θεόν, άλλα διότι ηλπισεν, δτι θα άρπάση 

άπο το aδυτο χρυσον κα'ι aργυρον. Λέγεται δε κα'ι δτι όνε

κρος αΊJτοϋ άνεφάνη εiς aλλο μέρος κα'ι δεν έξεβλήθη άπο. 

το ίερον στόμιον. Σχετικώς λοιπον με τον aνθρωπο αύτόν, 

αν κα'ι λέγωνται κα'ι aλλα έγrο άναφέρω μόνον τα περισσό

τερον aξια λόγου. Τον άναβάντα άπο το ίερον τοϋ Τροφωνί

ου, άφοϋ τον παραλάβουν πάλι οί ίερείς, τον βάζουν να κα

θίση έπάνω είς Ε'να θρόνο, ό όποίος όνομάζεται της Μνημο

σύνης, οχι μακραν άπο το aδυτον, κα'ι άφοϋ καθίση έκεί, 

τον έρωτοϋν δι' δσα είδε κα'ι ηκουσε· άφοϋ δε τα άκούσουν, 
τον παραδίδουν πλέον εiς τους συγγενείς του. Οί ίδικοί του, 

άφοϋ τον σηκώσουν, τον φέρουν εiς το οrκημα, δπου Ε'μενε 

κα'ι πρωτύτερα πλησίον της καλης Τύχης κα'ι τοϋ άγαθοϋ 

Δαίμονος, καταφοβισμένον άκόμη κα'ι μη δυνάμενον να γνω

ρίση μήτε τον έαυτό του μήτε τους aλλους. 'Ύστερον δμως 

συνέρχεται κα'ι εχει οχι όλιγωτέραν φρόνησιν άπο πρωτύτε

ρα κα'ι το γέλιο έπανέρχεται είς αύτόν. Αύτα τα γράφω οχι 

έξ άκοης άλλα διότι κα'ι aλλους είδα κα'ι έγrο ό ί'διος εκαμα 
χρησιν τοϋ Τροφωνίου. 'Όσοι δε κατεβούν είς τοϋ Τροφωνί-

'! t , ' " t , " , 

ου, ει ναι υποχρεωμενοι να κρεμασουν ως αφιερωμα μιαν πι-

νακίδα, είς την όποία ν γράφουν δσα ηκουσεν η είδεν ό καθέ
νας. Έδώ άκόμη σq)ζεται κα'ι ή άσπ'ις τοϋ Άριστομένους τα 

δε σχετικα με αύτην πως συνέβησαν, τα Ε'γραψα είς τα 

προηγούμενα. 

40. Τοϋτο το μαντείο οί Βοιωτο'ι δεν το είχον άκούσει προη
γουμένως, κα'ι το Ε'μαθον έκ της έξης αiτίας. Άπο κάθε πόλιν 

Ε'στειλαν είς τους Δελφους aπεσταλμένους όνομαζομένους 

θεωρούς διότι έπ'ι δύο Ε'τη δεν Ε'βρεξεν ό θεος είς τον τόπον 

των. Ένφ λοιπον αύτο'ι έζήτουν θεραπείαν τοϋ κακοϋ της 

άνομβρίας, ή Πυθία παρήγγειλε να ύπάγουν είς τον Τρο

φώνιον είς την Λεβάδειαν κα'ι να ζητήσουν να μάθουν άπο 

έκείνον την θεραπείαν. 'Όταν ήλθον είς την Λεβάδειαν, δεν 
ήδύνατο να εϋρουν το μαντείο, κα'ι τότε ενας κάτοικος της 

πόλεως τοϋ Άκραιφνίου, Σάων όνομαζόμενος, ό όποίος ήτο 
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κα'ι κατα την ήλικίαν μεγαλύτερος απο δλους τους θεωρούς, 

είδε ενα σμηνος μελισσων ... (κα'ι είπεν) δπου πηγαίνουν αί 
μέλισσαι, να τας ακολουθούν κα'ι αυτοί. Άμέσως λοιπον βλέ

πει δτι αί μέλισσαι επετούσαν κα'ι επήγαιναν είς εκείνο το 

μέρος της γης κα'ι εισέρχεται μαζ'ι με αυτας είς το μαντείον. 

Α'\Jτος ό Σάων, λέγουν δτι κα'ι την καθιερωμένη ίεραν τελε

την κα'ι δσα aλλα πράττουν εν σχέσει προς το μαντείον, τα 

εδιδάχθη απο τον Τροφώνιο. 

Άπο τα εργα τού Δαιδάλου λοιπόν, τα δύο αυτα είναι είς 
την Βοιωτίαν, δηλαδη ό Ήρακλης είς τας Θήβας κα'ι ό Τρο

φώνιος είς την Λεβάδειαν, αλλα τόσα ξόανα είς την Κρήτην, 

ή Βριτόμαρτις είς τον Όλούντα, κα'ι ή Άθηνά είς την Κνωσ

σόν. Έκεί επίσης είναι λαξευμένος είς μάρμαρον κα'ι ό χορος 
της Άριάδνης, τον όποίον αναφέρει κα'ι ό 'Όμηρος είς την 

'Ιλιάδα. Κα'ι οί Δήλιοι εχουν μικρον ξόανον της Άφροδίτης, 

με εφθαρμένο το δεξί του χέρι απο την πολυκαιρίαν· κάτω 

δε αντ'ι ποδων καταλήγει είς σχημα τετράγωνον]. 

('Εκδόσεις Πάπυρος). 
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Το «Περ"i τizν Λεβάδειαν» Ίερο 

«ρυήναι τε δη το ϋδωρ δθεν άνείλετο ή Κόρη 

1 τον λίθον, και όνομασθήναι τον ποταμον έπι 
τούτο λέyουσι "'Έρκυναν"». 

«Σήμερα με μια άπλη πυξίδα, στον 

χώρο τών πηγών της 'Έρκυνας δια

πιστώνεται μία ύπερβατικη ενταση 

ηλεκτρομαγνητισμού. Το φαινόμενο 

πιστοποιεί, οτι πάνω άπο τον χώρο 

διέρχεται ισχυρος γήινος μαγνητι

κος μεσημβρινός. 'Ένας έξακριβω

μένος μαγνητικος μεσημβρινος που 

διατρέχει την κεντρικη ηπειρωτικη 

'Ελλάδα, με σταθερη κα'ι αμετατόπι

στη φορά». 

Είναι t'σως ή μοναδικη περίπτωση στον Έλλαδικο χώρο, 
ποταμού που φέρει aρχαίο θηλυκο ονομα. Το γεγονος ένδε

χομένως δείχνει "ίχνη κα'ι λείψανα, του aρχαιότερου, Μητρι

αρχικού λεγόμενου Σταδίου. 

'Ένας άκόμη ποταμος με έπίσης θηλυκη προσωνυμία, άλ

λα μf: κάποια δευτερεύουσας σημασίας παρουσία στην "ίδια 

περιοχη της Λειβαδιάς, είναι ή λιγώτερο γνωστη Προβασίη, 15 

«φύεται δε πλείστος ό κάλαμος μεταξiι τού Κηφισού και 

τού Μέλανος ... γίνεται δε και καθ' δ ή Προβατία καλουμένη 
καταφέρεται, τούτο δ' έστι ποταμος {Jέων έκ Λ.εβαδείας>>. 

τα δύο αύτα ποτάμια, άνατολικα ή 'Έρκυνα, κα'ι βορει-

15. Θε6φραστος, Περ'ί Φυτών Ίστορίαι, IV,II, 8 
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νa ή Προβατία ό.ποτελοϋν, οπως aλλωστε δηλώνει κα'ι το 

ονομά τους, ενα είδος Ε'ρκους - φράγματος, κα'ι αντίστοιχα 
ένος προβαίνοντος σημείου, λίγο πρ'ιν ό.πο εναν με γνωρι

σματικa στοιχεία Ίερο Τ6πο. 

Άλλa δύο, ίσχν6τερα ομως ποτάμια ρεύματα νεροϋ, συμ

πληρώνουν εναν ηδη περίφημο περίπου τετράγωνο χώρο. 16 

16. Ό χριστιανικος Παράδεισος Κηπος (ό παρa τον 'Άδη κηπος) δι
αχωρίζεται μΕ τέσσερα έπώνυμα ποτάμια. Πιζόν, Γκιχόν, τίγρης καΙ. Εύ

φράτης. Ή 'Έρκυνα ώς tρκος καΙ. ό Εύ-φράτης ώς φράγμα, σημαίνουν 

μία ομοια lχποτρεπτικη παρουσία σ' εναν Lερο χώρο. τα θρησκειολογικα 

δεδομένα μ' αύτον τον τρόπο έπιβεβαιώνουν οτι ό ιδιαίτερος χώρος ανε

ξάρτητα lχπο θρησκευτικα Συστήματα, aποτελείται έπιγραμματικα lχπο 

ενα μικρο βουνό, που κατα κανόνα περιβάλλεται απο τέσσερα ποτάμια. 

Το φαινόμενο lχξιολογικa καταδείχνει την αναμφισβήτητη παρουσία 

μιάς Ίερης Περιοχης, που βρίσκεται aποκομμένη lχπο το εύρύτερο βέβηλο 

περιβάλλον.Στην aρχαία 'Ελλάδα ενα σύνδρομο παράλληλο: Άχέρων, Πυ

ριφλεγέθων, Κωκυτός, Στύξ. 

Σ' αύτες τ'ι.ς Ίερες περιοχες έξακριβώνονται στοιχεία χλωρίδας και πα

νίδας που συμβάλλουν στην διατροφη lχλλa καΙ. την τοτεμικη καταγωγη 

τών κατοίκων τού ένυπάρχοντος έκεί οικισμού. Έπίσης κάποιο έξαιρετι

κο φυτο η ζφο συνδέεται ώς τοτεμ μΕ τον Φύλαρχο, Άρχηγέτη, Σωσίπολι, 

απ· δπου μυθολογικα κατάγεται ή φυλετικη όμάδα. 
Στην Λειβαδια ενα μαρτυρημένο τοτεμικο ζφο είναι το Φίδι ώς ύπό

σταση τού Τροφωνίου, δ δε μάvτις οφις ήv (Σχόλια, Άριστοφάνους Νε
φέλαι, 506). Ίσχυρη παρουσία έ'χει και tνα Ίερο Δένδρο, tνας Έρινεός, 

μια lχγριοσυκιά, για την όποία θα γίνn λόγος aργότερα. Ή δλη όμάδα 

συμπληρώνεται με μία έξαιρετικη Πηγή. 

Άπο τις πρώτες πρόσθετες κατασκευες μέσα στον Ίερο Χώρο, είναι 
ό τάφος τού έπώνυμου i]ρωα, που μερικες φορες λειτουργεί και ώς μαν

τείο. 

'Ένα δεύτερο έ'ργο είναι ό ναός, συνήθως 'Ολύμπιου θεού, που αμφί
δρομα έκφράζει και ιδιότητες τού τοπικού χθόνιου, θεοποιημένου πια 

i]ρωα. 

Στον Ίερο Χώρο της Λειβαδιάς, ό τάφος τού Τροφώνιου σε θέση δε

σπόζουσα πάνω στην κορυφη τού 'Ιερού νΟρους, λειτουργεί και αναφαί

νεται ώς ενα πολυ γνωστο άρχαίο μαντείο. Δίπλα άκριβώς f:νας ύπερμεγέ

θης ναος τοϋ Διός, με την έπωνυμία Βασιλέως διεκπεραιώνει τις άνάγκες 

της Βασιλικης Μύησης. Στο σύμμετρο Ίερο νΟρος τών Άθηνών βρίσκεται 

όλόκληρο το λατρευτικο σύνταγμα της Λειβαδιάς, με διαφοροποιημένα 

κάπως τα ί:σης αξίας στοιχεία. Ό Έρεχθευς η 'Εριχθόνιος ταυτίζεται με 

το φίδι, aφού εικονίζεται ώς φιδάνθρωπος. Το γνωστο 'Ερέχθειον είναι 
ό τάφος τού i]ρωα, που κατα την μυητικη τελετουργία ένίοτε δίνει και 
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'Ένας έποχικος χείμαρρος, ό Ξηριάς, aπο τα μεσημβρινά, 
και το σήμερα λεγόμενο «Κεφαλάρι τf]ς Σούρπης» aπο την 
δυτικη πλευρά. 

Ό ίερος χαρακτήρας του ποταμού 'Έρκυνα, θα aποδει
χθfl λίγο aργότερα, aλλα είναι ωφέλιμο να τονισθfl στο ση
μείο αύτό, οτι ή νύμφη 'Έρκυνα ταυτίζεται στην συνέχεια 

με την Ύγιεία, και φέρεται ώς θυγατέρα τού Τροφώνιου. 17 

χρησμούς. Το Ίερο Δένδρο έδώ, εlναι πολ:U πιο γνωστό, ή Ίερη Έλαία. 
Ή συμμετοχη κα'ι σύμπραξη τού νερού έξακριβώνεται σ' ενα πηγάδι, το 

aλλως λεγόμενο Ίερο Φρέαρ. 

Έπίσης, στην έπιπεδοποιημένη κορυφη τού Ίερού Βράχου, δ πλέον 

περίφημος ναος της aρχαιότητας, δ aνυπέρβλητος Παρθενών, δπου μέσα 

ναίει ή 'Ολύμπια θεός. Ή ύπολανθάνουσα σήμερα μύηση, με την σύμπρα

ξη κα'ι τού Έρέχθειου, και τού Παρθενώνα, ήταν κάποιο Δρώμενο, σύμ
φωνα με το όποίο δ μυούμενος, γινόταν συγγεvizς της Άθηνάς. 

17. <<ΚατέλειπεV δε υίοv Υ\λκαvδρον, κατ' aλλους δΕ Καt μία θυγατέ
ρα τizv 'Έρκυνα» (Χάρ. Περγ. Σχολ. Άρστφν. Ν εφ. 503-6). 
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2 

ΚαΊ εστι μεv προς τfί οχθn τού ποταμού vα

ος Έρκύvης, εv δε αύτφ παρθέvος χήvα lχου

σα εv ταίς χερσίv- εlσΊ δε εv τφ σπηλαίφ τού 

ποταμού τε αί πηγαΊ καΊ aγάλματα όρθά, πε

ριειλιγμέvοι δέ εlσιv αύτώv τοίς σκήπτροις 

δράκοvτες. Ταύτα εlκάσαι μεv av τις Ασκλη
πιού τε εlvαι καΊ Ύγιείας, εlεv δ' av Τροφώ
vιος καΊ 'Έρκυvα, επεΊ μηδε τους δράκοvτας 

Ασκληπιού μάλλοv η κ α 'ι Τροφωvίου vομίζου-
, ' .. 

σιv ιερους ειvαι. 

«Ό Ήράκλειτος που {λεγε δτι δεv 

γίvεται va περάσnς το ί'διο ποτά
μι δύο φορές, επιτιμήθηκε aπο 

aλλοv, που εlχε τηv aποψη πwς 
δεv μπορείς οifτε μία φορά». 

(Άριστοτλ. Μεταφυσικά, 1010 α14) 

Παρατηρείται λοιπον μΕ: σαφήνεια δτι προ"ίόντος τού 

θρησκευτικού χρόνου, ό ποταμος18 προσωποποιείται, κα'ι 

διαδραματίζει σημαίνοντα κα'ι άποτελεσματικο {ργοv στην 

ύγιεινη διαβίωση της άνθρώπινης κοινωνίας, ηδη άπο την 

προασκληπιακη εποχή. 

« ... Ta δε fπιφαvέστατα εv τφ aλσει Τροφωvίου vαος καΊ 
aγαλμά εστιv, Ασκληπιφ καΊ τούτο εlκασμέvοv-... ». 

18.'Όταν ό Περιηγητης ι':tναφέρει <<δχθη τού ποταμού>> aσφαλώς δεν 

έννοεί τ'ις πηγές. 'Άλλο ή δχθη κα'ι aλλο πηγές. Ή διαιωνιζόμενη σύγχυση 

Ε'χει έπιφέρει πλείστα δσο δεινα στην aποκόμιση μιάς διαυγοϋς aντίλη

ψης, σχετικής με την γεωγραφικη χωρομορφία τοϋ rδιου του Ίεροϋ 'Άλ

σους, που περιγράφει ό Παυσανίας. Κυρίως δμως με την αναπαράσταση 

της πιθανής θέσης τοϋ ναοϋ της 'Έρκυνας. 

Μια άπλη παρατήρηση aποδεικνύει δτι !fνας ναος δεν <<χωράει>> στον 

στενο κα'ι δύσβατο χώρο τών πηγών. Άκόμη κι αν ό ναος aποδίδεται σαν 

ενα περίπου κυνηγετικο περίπτερο Άναγεννησιακοϋ τύπου που εύφάντα

στα ζωγράφισε ό Μ. Lauremberg, 
(Άρ. Κ. Ρούσσαρη: Ή Λειβαδια κα'ι ή 'Επαρχία της, σελ. 17) 
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Ή ταύτιση τού Τροφωνίου με τον Άσκληπιό, που Ε'γινε 

προηγουμένως, άλλΟ. και ή aπόδοση της μορφης τού ά.γάλμα

τος τού Τροφωνίου, ώς Άσκληπιού, έξαλείφουν και την πα

ραμικρη ά.μφιβολία περ'ι της ϋπαρξης κα'ι λειτουργίας, ένος 

δυναμικώτατου Άσκληπιείου στην Λειβαδιά. 

ΥΟχι μόνον έπειδη ό Τροφώνιος κα'ι ό Άσκληπιος Ε'χουν 

μυθολογικα τους ίδιους γονείς -δντες δύο ά.πο τους τέσσε

ρεις Έρμείες19, άλλΟ. κυριώτατα έξ αίτίας της πιστοποίησης 

σήμερα στο χώρο τών πηγών της 'Έρκυνας, ολων τών aπα

ρέγκλιτων aρχιτεκτονικών στοιχείων που συγκροτούσαν 

ενα άρχαίο τυπικο Άσκληπιείο.20 

Λήμητqα Εύqώπη , 
« ... lστι δε και Δήμητρος ίερδv έπίκλησιv Εύρώπης ... ».21 

ΕΊναι μια μαρτυρία που όδηγεί πολυ πίσω, στον μυθοθρη
σκευτικο Κόσμο, και Χρόνο. Γίνεται δε πολυ δύσκολο το 

έγχείρημα μιας ά.ποδεκτης πρότασης γιΟ. το ποιό άπο τα δύο 

γυναικεία πρόσωπα «aφομοίωσε» το αλλο. 'Όπως διαπιστώ

θηκε σε παρεμφερείς περιπτώσεις το περίφημο Ήραίο του 

Άργους, εΊναι το άρχικο παράρτημα λατρείας της Κρητικης 
Εύρώπης, το όποίο έξελίχθηκε σε μέγα κέντρο λατρείας της 

'Ήρας, οταν αύτη έπεσκίασε την θεa της Κρήτης. Άκόμα και 

ή έντόπια ίέρεια Ίώ, δεν εΊναι αλλη ά.πο την 'Ήρα, στην aρ
χέγονη άγελαδόμορφη φύση της, που κατα παλαιοβοιωτικο 

μύθο την πλησιάζει ό Δίας, μεταμορφωμένος σε ταύρο. 22 

Ή μνεία πως ή Δήμητρα Εύρώπη εΊναι τροφος τού Τροφω
νίου, άφήνει ά.νοιχτη την ύπόθεση της έγκαθίδρυσης στον 

πολύμορφο ίερο χώρο της Λειβαδιάς ένος άρχαιοτάτου 'Ιε

ρού, πολυ πριν έμφανισθούν έκεί οί δραστηριότητες τού τρό

φιμου άπο την θεά, 'Ήρωα. 

19. Κικέρων, De Nature Deorum, 3,22,56 

20. Βαλλδ.ς Στ.: Το Άσκληπιείο της Λειβαδιδ.ς, (Άθήνα, 2000). 

21. Ό 'Ησύχιος διευκρινίζει: 
<<Εύρώπη χώρα τής δύσεως, η σκοτεινή. και Εύρωπία ή ~Ηρα>>. 

22. Κακριδής, Ι.Θ.: Έλληνικa Μυθολογία, τόμος 3,164. 
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3 «και Ζεiις Ύέτιος έν ύπαίθρφ». 

«Ό Ζεiις βρίσκεται στrzν κορυφrz 

του βουνοfί, έκεί άκριβώς ποiι το 

σύννεφο άκουμπάει την γή». 

Martin Ρ. Ν ilsson 

Αuτος ό Ζε:Uς Ύέτιος, ό Ζε:Uς της Βροχής στην Λειβαδιά, 

εχει μία πολυ ισχυρη κα'ι πολυ παληά, rσως την aρχαιότερη 

αιτιολογία Θεοφάνειας. Δεν θa fιταν παρακινδυνευμένη μία 
αναζήτηση τελετουργικής λειτουργίας τών aπαρχών του 

Φαινομένου, ηδη βαθειa στην λεγόμενη λίθινη έποχή. Βεβαί

ως με την προϋπόθεση οτι χρονολογικa ό τάφος - μαντείο 

του Τροφωνίου, σύμφωνα με την συμμετρία κα'ι τον aρχι

τεκτονικο παραλληλισμό, aνάγεται κάπου aνάμεσα στην 

ύπονεολιθικη έποχη κα'ι την πρώιμη περίοδο του Χαλκου, 

( 2. 900-2. 600). 
Ό Ζε:Uς Ύέτιος τών ίστορικών χρόνων, οπως παραδίδε

ται aπο τον Παυσανία, aσφαλώς είναι μία aπο τ'ις πρωταρ
χικες Ίσχυοφάνειες του Τροφωνίου. Στην περίπτωση ω)τη 

γίνεται άντιληπτη ή ύποκατάσταση του Γήινου θεου άπο 

τον Ούράνιο, aμφίδρομη fκφραση της ομοιας ιδιότητας. Ό 

Τροφώνιος ώς βροχοδότης προϋπάρχει του μέγιστου θεου, 

με επιβεβαιωμένη δράση: 

«Το δf: μαντείον οί Βοιωτοι τοfίτο ov πεπυσμένοι πρό
τερον έπ' αlτί(Χ τοι(Ίδε {γνωσαν. Θεωροiις άφ' έκάστης 

πόλεως δ.νδρας άποστέλλουσιν ές Δελφούς ov yaρ δή 
σφισιν {τος δεύτερον vεν δ θεός. Τοfίτοις αίτοfίσιν έπα
νόρθωμα τοfί αvχμοfί προσέταξεν ή Πυθία παρa Τ ροφώ

νιον ές λεβάδειαv έλθοfίσιv εffρασθαι παρa έκείνου το 

ϊαμα. ». 

[Τούτο το μαντείο οί Βοιωτο'ι δεν το είχαν άκούσει προη
γουμένως, κα'ι το fμαθαν έκ της έξης αιτίας. Άπο κάθε πόλη 

εστειλαν εις το:Uς Δελφο:Uς aπεσταλμένους, ονομαζόμενους 
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Θεωρούς, διότι έπ'ι δύο ετη δεν rβρεξεν ό θεος εtς τον τόπον 

των. Ένφ λοιπον αuτο'ι έζήτουν θεραπείαν τοϋ κακού της 

aνομβρίας, ή Πυθία παρήγγειλε να ύπάγουν εiς τον Τροφώ

νιον, εtς την Λεβάδειαν, κα'ι να ζητήσουν να μάθουν Ο.πο 

έκε'ίνον την θεραπείαν]. 

Ή Πυθία λοιπον παράγγειλε να ζητήσουν το t'αμα, την 

t'αση aπο τον Τροφώνιο. Με ποιον τρόπο aκριβως ό Τροφώ

νιος έξασφάλισε, κα'ι συνεχίζει μέχρι σήμερα να έξασφαλίζη 

aδιάκοπα βροχη στην περιοχη της Λειβαδιaς ε'tναι μάλλον 
ε\Jκολο να γίνη aντιληπτό. Σ' αύτο όδηγε'ί ή φυσιογνωμία 

κα'ι οί γεωλογικες συντεταγμένες τοϋ εύρύτερου χώρου. 

Ή συνάρτηση στοιχείων, κα'ι ό συνδυασμος τών λειτουρ

γιών, ετσι δπως πραγματώνονται κα'ι έκδηλώνονται σ' ενα 

aληθινο Ίερο VΟρος. Σ' ενα VΟρος στο όποίο ή αέναη πα

ρουσία τών aρχέγονων Έπιφανειων, έξακριβώνεται άπλα 

κα'ι aβίαστα. Σ' εΎα ορος που ύπάρχει aκόμη aλώβητο κα'ι 

έναργ'Ες στα δυτικά της Λειβαδιaς. Ε'tναι έκε'ίνο που ό Περι
ηγητης aναφέρει δτι έκε'ί βρίσκεται το μαντε'ίο. «fστι δε το 

μαvτείοv ύπt:ρ το aλσος επ'ι τού γρους». 

Ή κορυφη εχει έπιπεδοποιηθη ηδη Ο.πο την aρχαιότητα, 

για τ'ις λατρευτικες ανάγκες που έπέβαλε ή 'ίδρυση έκε'ί πολ

λων ίερών οικοδομημάτων, κυρίως ναών, δπως εΊναι έκε'ίνος ό 
ύπερμεγέθης τοϋ Διος Βασιλέως. Ή κεντρικη μάζα τοϋ ορους, 

aφοϋ ή έξωτερικη έπιφάνεια διακρίνεται ώς χωμάτινη,23 απο

τελε'ίται Ο.πο συμπαγες πέτρωμα πυριτόλιθου. Άπο Ε'ναν περί

εργο κα'ι αξιοπρόσεκτο πυρίτη, που σε μερικες περιπτώσεις 

βρίσκεται γενεσιουργα συμπλεγμένος με ήφαιστειακο μάγμα. 
Το μάγμα με την σειρά του εχει ένσωματωμένες κροκάλες, 

αποστρογγυλεμένες δηλαδη πέτρες, που σαφως εχουν παρυ

δάτια προέλευση. Ε'tναι σημαντικο να τονισθfι δτι στην δμο
ρη περιοχη24 πουθενα Ο.λλοϋ δεν ύπάρχει πυριτόλιθος. 

23. Ό Φιλόστρατος δίνοντας το στίγμα της θέσης τού μαντείου ήταν 
περισσότερο aκριβής, «όράται δ' ούκ έν τ(jJ ίερ(jJ (ι'iλσει) μικρόν δ' άνω 
τοίί ίεροίί εν yηλόφψ.>> Ta εiς τον Τυανέα Άπολλώνιον, 363 ΧΙΧ. 

24. 'Εξαίρεση aποτελεί ή κορυφη τού γειτονικού ψηλότερου ορους 
γνωστού aπο την μινυακη μυθολογία, ώς Λαφύστιον. Στην όξύκορφη 
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Ή άπλη κα'ι ζωηρη συγχρόνως εικονα διαφαίνεται ώς 

έξης. 'Ένα έξαιρετικο Ίερο ΥΟρος, άποτελούμενο άπο συμ

παγη πυρίτη κα'ι επικαλυμμένο με χώμα, ορθώνεται κυριο

λεκτικa στην μέση τού πουθενά, ενφ βρέχεται καθrος ε1ναι 
ζωσμένο άπο τέσσερα ποτάμια. Οί φυσικο'ι επιστήμονες 

στο προκείμενο θa fλεγαν οτι άποτελεί εναν πρώτης τάξε

ως Άνυψωτικο Μηχανισμο δημιουργίας νεφών, κα'ι κατa 

συνέπειαν παραγωγης βροχης. Ό πυριτόλιθος εχει την iδι

ότητα, οταν μάλιστα βρίσκεται κα'ι σε κορυφη μικρού βου

νού που έφάπτεται με λίμνη, 25 νa θερμαίνεται ταχύτερα άπο 

την γύρω περιοχή. Α\Jτο εχει ώς συνέπεια οί περιφερόμενες 

άσταθείς, άλλa κα'ι οί μάζες που σταδιακa έξαερώνονται, 

νa άρχίσουν μιaν άνοδικη πορεία με επίκεντρο την θερμη 

κορυφή. Γίνεται ετσι μία άληθινη εγερση νεφών. Άπο τ'ις κύ

ριες iδιότητες τού 'Υπέρτατου θεού ε1ναι εκείνη τού vεφελη-

aκρη του, μερικi::ς ύψικ{ρατες π{τρες άποτελουν εναν άναγνωρίσιμο τό

πο παραγωγής κεραυνών! («Πάνω άπο ψηλi::ς και σχετικα αtχμηρf:ς περιο

χi;ς προεξοχες τού έδάφους αύξάνεται κατα πολύ, λόγφ έπαγωγης ή fντα

ση του i]λεκτρικου πεδίου. ΣΕ: συνθηκες κακοκαιρίας τα νέφη πιεζόμενα 

άπο το χαμηλο βαρομετρικο πλησιάζουν τις ψηλότερες κορυφές, άναπτύσ

σοντας συγχρόνως ενα έπαγωγικο i]λεκτρικο πεδίο. Άπο αύτην την γειτ

νίαση και δταν ή τιμη κυμαίνεται άπο 20-500 περίπου μέτρα, τα έτερο
φορτισμένα μέρη δημιουργούν μίαν άγώγιμη σύνδεση με άποτέλεσμα την 

έμφάνιση τού κεραυνού. Ό κεραυνος κατα τα δύο τρίτα της άποστάσεως 

μεταξυ σύννεφου, και όξύκορφης γης δημιουργείται άπο το fδαφος προς 

τα πάνω. Ούσιαστικα fχει άνιούσα πορεία και πολυ λιγότερη πτώση>>). 

Στην κορυφη τού Λαφύστιου ύπηρχε βωμος τού τερπικέραυνου Δία, 

και στο σημείο αύτο ή παρ' όλίγον θυσία τού Φρίξου και της 'Έλλης. Οί 

άπαρχες δηλαδή, της Άργοναυτικης περιπέτειας. 

Άκόμη έκπληκτικώτερο εlναι το γεγονος της 1Jπαρξης σ' ενα κνημο 
του ψηλοϋ όροπέδιου μεγάλων ογκων, κοιτασμάτων μαρμάρου. 'Ένα λα

τομείο λειτουργεί έκεί. Σ' αύτον άκριβώς τον χώρο βρέθηκαν μινυακοι 

(μυκηνα'ίκοί) τάφοι. Το μάρμαρον, δπως δηλώνει και το ονομά του άποτε
λείται άπο μεγάλες ποσότητες νερού, και εχει έπιλεγη για την κατασκευη 

τάφων έξυπηρετώντας fτσι τις πανάρχαιες προσδοκίες της ψυχρης ψυχης, 

στην άναζήτηση άναπαύσεως σ' εναν τόπο άναψύξεως. Οί άρχαίοι Μινύ

ες γνώριζαν πολυ καλα που επρεπε να θάβουν τους έπιφανείς νεκρούς. 

25. 'Εννοείται ή μεγαλύτερη άπο τις Έλληνικf:ς λίμνες, ή Κωπα1δα. 
Και τa τέσσερα ποτάμια της Λειβαδιάς κατa την άρχαιότητα «ήφανίζον

το>> μέσα σ' αύτην την λίμνη. 
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γερέτη. 'Εκείνου που εγείρει, που σηκώνει τα σύννεφα, κα'ι 
οχι εκείνου τού «συννεφομαζωχτη» οπως έσφαλμένα μετα
φράζεται πολλες φορές. 

'Εκείνος λοιπον ό Ύέτιος Ζεvς έv ύπαίθρφ, παρα το οτι 
δεν aναφέρεται ή σαφης θέση του, είναι ευνόητο οτι βρίσκε
ται πάνω στην κορυφη τού ορους. Είναι ή aνθρωπομορφι
κη είκόνα θεού που εχει aντικαταστήσει τον aρχικο χθόνιο 
τοπικο θεο Τροφώνιο, ό όποίος με την σειρά του, αυτος ό 
τελευταίος, δεν είναι aλλο aπο την προβολη της aρχαιότε
ρης γήινης 'Ισχυοφάνειας, σε φυσικη δράση με την aτμοσφαι

ρικη 'Επιφάνεια. Τουλάχιστον ετσι οπως είναι γνωστο'ι οί 
οροι στο πεδίο της θρησκειολογίας. 26 

Έαν ομως ό Ζεvς Ύέτιος aποτελεί ~να σύμβολο aνθρω

πόμορφου θεού που ευεργετεί με βροχη την aνθρώπινη κοι

νότητα, ή πρότυπη λίθινη 'Εμφάνιση τού 'Ισχυρού 

είναι σε θέση κα'ι κατάσταση ενέργειας. Μια συστάδα πέντε 
μεγάλων βράχων πυριτόλιθου είναι με προσανατολισμο την 
πεδιάδα κα'ι την aρχαία λίμνη τοποθετημένοι, ετσι rοστε ν' 

aποτελούν εναν τέλειο Άνυψωτικο Μηχανισμο νεφων, κα'ι 

δημιουργίας βροχης. 

'Επιγραμματικά, στο σημείο αυτο μπορεί να είπωθfι οτι ή 

συχνότητα κα'ι ενταση των βροχων στην περιοχη της Λειβα

διaς δεν είναι τυχαία σύνδρομα, aλλα ε ρ γ ο ν τού aρχαίου 
Σωσίπολι θεού. Ό παλιος ετσι τοπικος θεος θα συνεχίζη στο διη

νεκες να φροντίζη την aπρόσκωπτη ένυδάτωση τού χώρου, για 

οσο θα ύπάρχουν αυτο'ι οί λίθοι κα'ι ή πυριτολιθικη κορυφή. 

Έδω aκριβως εΊναι δυνατον να aναγνωρισθfι κα'ι να τα
ξινομηθfι ε να aληθινό, ε να πρότυπο σ τ ο ι χ ε ίο της aρ-

26. Το ιΊρχικο Ίερο Φαινόμενο έκδηλώνεται ιΊλλa κα'ι όνομάζεται 
'Επιφάνεια. Ή 'Επιφάνεια στη συνέχεια διαχωρίζεται σε τρείς κατηγορί

ες. την Ίσχυοφάνεια, δηλαδη την φανέρωση τού Ίσχυροϋ, την Ίεροφά

νεια, και τέλος την Θεοφάνεια, την φανέρωση τού rδιου του Θεού. Στην 

ιΊρχικη έκδοχη συνηθέστατα εχει μία συμβολικη μορφή (ξόανο ακατέρ

γαστο ιΊπο ξύλο η πέτρα) ένψ με την σταδιακη τροποποίηση τού χώρου 

σε κανονικες θρησκευτικες λειτουργίες, ή είκόνα τού θεού γίνεται aν

θρωπόμορφη, και περατώνεται στα μνημειώδη καλλιτεχνικa ιΊγάλματα, 

που εlναι εργα .τών εσχατων έποχών. 
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χαίας 'Ελληνικής θρησκείας. Είναι κάτι που δεν έννόησαν 
ή άπλα παρεξήγησαν ώρισμένοι aπο τους πολέμιους αυτης 

της θρησκείας.27 

27. <<τί δέ μοι εlδώλων aναπίμπλnς τον βίον, aνέμους τε fι άέρα fι 

πϋρ, fι γην fι λίθους fι ξύλα fι σίδηρο ν, κόσμον τόνδε, θεοiις aναπλάτ
τουσα;» (Κλήμης. Προτρ. VI, 58). 
Ό Προτρεπτικος προς 'Έλληνας λόγος το'() Κλήμη, θα πρέπει ν' άπο

τελfl κείμενον σπουδής, μελέτης, και σημείο άναφοράς σε ολους οσους 

έπιθυμοΌν να t'χουν μία πληρέστερη είκόνα της Άρχαίας Έλληνικης Θρη

σκείας. Στο έν λόγφ κείμενο έντοπίζεται ολη ή πληθώρα τών εύάλωτων 

κατηγοριών, με τις δποίες αύτη ή θρησκεία βάλλεται. 

Ό Προτρεπτικος στο σύνολό του άποτελεί μία συμπυκνωμένη εtκό

να έρμηνευτικης διάθλασης, τών άρχικών θρησκευτικών φαινομένων, τα 

όποία δεν χρεώνεται μόνον δ γνήσιος Άττικος ρήτορας Κλήμης, άλλα και 

ολοι οί χριστιανοι Πατέρες, που με σφοδρότητα και άμάθεια βάλλουν 

κατα της Άρχαίας Έλληνικης Θρησκείας. 

Εrδωλα - άνέμων, πυρός, γης, ξύλων, λίθων, μετάλλων- aποδιδόμενα 

ώς θεούς, δείχνουν τί <<λάτρευε» ή aρχαιότερη θρησκευτικη συνείδηση. 

τα πρότυπα φυσικα στοιχεία, και οι aπορρέουσες ώφελιμιστικές τους 

ίδιότητες, ήταν άπλα άρωγα εύζωίας και άρμονικης συνύπαρξης με τον 
ομαψο κόσμο το'() περιβάλλοντος. 

Άσφαλώς το τυπικο της άρχαίας Έλληνικης θρησκείας ήταν πολu 
μακρυα άπο λατρείες και προσκυνήσεις τάφων. <<τοiις προσκυνουμένους 

ύμίν λίθους και τάφους». 'Άν ετσι έρμήνευσαν και κήρυξαν χλευάζοντες οί 

ένάντιοι της aρχαίας θρησκείας, τότε ή πλάνη βαρύνει την aπέναντι οχθη. 

Στο σημερινο χριστιανικο Τυπικό, ε1ναι γνωστη και έπαναλαμβάνεται 
στην Βοιωτία, μια λιτανεία Είκόνας και δέηση, με την έπιδίωξη και προσδο

κία βροχόπτωσης, οταν μεσολαβfl μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Έπίσης σε 

πολλα έθνολογικα Τυπικα ποu κατέγραψε δ Φραίηζερ στον Χρυσο Κλώνο 

(Frazer, Golden Bough): <<δ μάγος της φυλης φέρνει εναν βάτραχο να κοάξn. 

~Ετσι πιστεύουν οτι θα μαζευθοϋν τα σύννεφα, και θα φέρουν βροχή>>. 

Συγκριτικα λοιπόν, στην άρχαία 'Ελλάδα, aπο τα προ'ίστορικα ijδη 

χρόνια οί κάτοικοι γνώριζαν με σαφήνεια την άξία, τις ίδ ιότητες, και 

την ώφελιμιστικη χρήση τών οποιων λίθων και ξύλων. ΧρησιμοποιοΌσαν 

ένεργa Πρότυπα, και οχι άνενεργa Σύμβολα. οι aρχαιότεροι 'Έλληνες, 

οπως θa γνωστοποιηθfl στην συνέχεια, aλλα πράγματα κέρδιζαν aπο τις 

έπιφανειακες «Προσκυνήσεις>> τών λίθων και τών τάφων. 

'Ωστόσο, στο προκείμενο πρότυπο τών πυριτόλιθων της Λειβαδιάς 

-και θa ξαναγίνη λόγος για αύτούς- άναγνωρίζονται φυσικa στοιχεία σε 

διάταξη και δράση. 

Μια τέτοια διάταξη και δράση παρουσιάζουν ολα τa Στοιχεία της 

Άρχαίας Έλληνικης Θρησκείας, που άναφέρονται κα'ι έξετάζονται στην 

συνέχεια του δμώνυμου βιβλίου. 
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« .. . άναβάσι δ' επ'ι το μαντείον κα'ι αvτόθεν 

lούσιν ες το πρόσω τού ορους ... » 

«το δε πάν χωρίον μαντείον κα'ι 

χρηστήριον κα'ι άνάκτορον», 

Πολυδεύκης. 

Το εiJληπτο κείμενο αναφέρει με σαφήνεια ε'να ορος 

επί, πάνω δηλαδη στο όποίο ίJπάρχει το μαντείο. Κάθε 

προσπάθεια λοιπον αναζήτησης του συγκεκριμένου μνη

μείου, σε όποιαδήποτε aλλη τοποθεσία, βασίζεται, ε'ίτε σε 

ανάλογη έπιστημονικη ανεπάρκεια, ε'ίτε σε άπλη κα'ι κα

τανοητη αντιπαράθεση. Το φαινόμενο διαιωνίζεται εως 

σήμερα. 

Με το αtτιολογικο δτι κυρίως κατa τον δέκατο ενατο αt

ώνα πολλο'ι έρευνητf:ς κα'ι θησαυροκυνηγο'ι αναζήτησαν το 

περίφημο μνημείο στ'ις πηγες της 'Έρκυνας, το ορος δπου 

ανεσκάφη το aδυτο, γνωστο ώς «Προφήτης Ήλίας», σε πολ

λοvς -ακόμη κα'ι επιστήμονες- ή θέση αυτη φαντάζει πολυ 

μακρινή. 28 

Μόλις λίγο πρίν, παρατέθηκε μία φράση απο τον 

Φιλόστρατο. 29 

28. Ν. Παπαχατζη: Σχόλια στην Παυσανίου 'Ελλάδος Περιήγηση, 

Έκδ. Αθηνών, σελ. 249 κ.έ., οπου τa σχόλια τa σχετικa με το Τροφώνειο, 

δίνουν την έντύπωση, πως πρόκειται ~νας έξεζητημένος, aληθινος αγώ

νας, σκόπιμης παρερμηνείας. 

29. 'Όμως το κείμενο παρουσιάζει έξαιρετικο ένδιαφέρον γιa την aνα

φορa τοϋ Τροφώνειου aντρου. Απαραίτητη λοιπον κρίνεται όλόκληρη 

ή παράθεση, ή όποία κα'ι το προκείμενο θa διαφωτίση, aλλa κα'ι στην 

συνέχεια θa άποβfl σημείο αναφοράς, aφού μεταφέρει πληροφορίες ση

μαντικές. 

Φλάβιος Φιλόστρατος: Ta ές Απολλώνιον Τυανέα, κεφ. χίχ, χχ: 

<< ••• ήμερών δε τετταράκοντα διαλεχθε'ις εν ΌλυμπίζΧ κα'ι πλείστα 

σπουδάσας "κα'ι κατa π6λεις μέν," έφη, "διαλέξομαι ύμίν, aνδρες 

'Έλληνες, εν πανηyύρεσιν, εν πομπαίς, εν μυστηρίοις, εν θυσίαις, εν 

σπονδαίς -ι'ιστείοv δf:. ι'ινδρος δέονται- vύv δε ες Λ.εβάδειαν χρη κα

ταβήvαί με, επεt τφ Τροφωνίφ μήπω ξυyyέyova, καίτοι επιφοιτήσας 
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ποτε τφ ίερφ." και εlπwν ταύτα tχώρει δη επι Βοιωτίας, οiιδενος 

λειπομένου τών θαυμαζόντων αiιτόν. το δ' tν Λεβαδείζl στόμιον άνά

κειται μεν Τροφωνίφ τφ Ά.πόλλωνος, έσβατον μόνον τοίς ύπερ χρη

σμών φοιτώσιν, όράται δ' οiικ έν τφ ίερφ, μικρόν δ' ι'iνω τού lερού έν 

yηλόφφ, ξυyκλείουσι δ' αiιτο σιδήρεοι οβελίσκοι κύκλφ περιβάλλον

τες, ή δε κάθοδος οϊα ίζήσαντα έπισπάσασθαι. λευκfι δ' έσθήτι έσταλ

μένοι πέμπονται, μελιτούττας άπάyοντες tν ταίν χερσίν, μειλίyματα 

έρπετών, a τοίς κατιούσιν έyχρίπτει. άναδίδωσι δ' ή yή τοiις μενού 
πόρρω, τοiις δε πορρωτάτω, και yaρ ύπερ Λοκροiις άναπέμπονται 

και ύπερ Φωχέας, οί δε πλείστοι περι τa Βοιωτών δρια. παρελθwν 

οόν ές το ίερόν, "βούλομαι" έφη "καταβήναι ύπΕ:ρ φιλοσοφίας". 
Ά.ντιλεyόντων δε τών ίερέων και προς μεν τοiις πολλοiις λεγόντων, 

μη ι'iν ποτε yόητι άνθρώπω παρασχείν έλεyχον τού ίερού, προς δε 

τον ι'iνδρα πλαττομένων άποφράδας και οiι καθαρας χρήσαι, τfιν 

μΕ:ν ήμέραν έκείνην διελέχθη περι τας πηyας τής Έρκύνης ύπΕ:ρ αί

τίας τού μαντείου και τρόπου, μόνον γαρ εκείνο δι' αiιτού χρ('l τού 

χρωμένου· έσπέρα δ' ώς tyένετο, tλθwν έπι το στόμιον μετα τών ξυ

νακολουθούντων νέων, και τέτταρας τών οβελίσκων άνασπάσας, 

οϊ ξυνέχουσι τaς τής παρόδου κλείδας, έχώρει ύποχθόνιος αiιτφ 

τρίβωνι καθάπερ iς διάλεξιν έαυτον στείλας, οϋτω τι τψ θεψ φίλα 

πράττων, ώς tπιστάντα τοίς [ερεύσι τον Τ ροφώ νιον, tς έπίπληξίν τε 

αiιτοίς καταστήναι ύπΕ:ρ τού άνδρός, tς Αiιλίδα τε έπεσθαι πάντας, 

ώς tκεί άναδυσόμενου θαυμασιώτατα άνθρώπων, άνέσχε yaρ δι' ήμε

ρών έπτά, δσων μήπω τις τών ύπελθόντων το μαντείο, φέρων βιβλίον 

προσφορώτατον τfι έρωτήσει. δ μΕ:ν γαρ κατήλθεν εlπών, "τίνα, ώ 
Τροφώνιε, και σiι τη άρτιωτάτην και και καθαρωτάτην φιλοσοφίαν 

ήyfι;" το δΕ: βιβλίον τaς Πυθαyόρου εlχε δόξας, ώς και τού μαντείου 
τfι σοφίζΧ ταύτn ξυντιθεμένου. 

Ά.νάκειται το βιβλίον τούτο έν Ά.νθίφ, και σπουδάζεται δια την αl

τίαν, το δε Άνθιον 'Ιταλών τών έπl θαλάττn, ταύτα μΕ:ν δη και τών 

Λεβάδειαν οίκούντων ξυyχωρώ άκροάσθαι, περι δ{; τού βιβλίου τού

του yνώμn άποπεφάνθω μοι, διακομισθήναι μεν αύτο βασιλεί Ά.δρια

νφ ϋστερον, δτε δη καί τινας τών τού Ά.πολλωνίου έπιστολών, ού 

yaρ δiι πάσας yε καταμείναι δΕ: ές τα βασίλεια τα tν τφ Ά.νθίφ, οίς 
μάλιστα δη τών περι τizν 'Ιταλία ν βασιλείων έχαιρεν ... ». 

Σε νεοελληνικη aπόδοση: 

(Ό Άπολλώνιος Ε'μεινε σαράντα ήμέρες στην 'Ολυμπία κα'ι συζήτησε 

για πολλa πράγματα. Τέλος εlπε: <<'Έλληνες, θα συζητήσω μαζί σας πά
λι, κάνοντας έπισκέψεις χωριστα σε κάθε πόλη, σε πανηγύρεις, πομπές, 

μυστήρια, θυσίες, σπονδές, γιατί σ' αυτες τ'ις περιπτώσεις χρειάζεται aν

θρωπος Εξυπνος. Τώρα δμως πρέπει να πάω στη Λειβαδια γιατί ποτε 

μέχρι τώρα δεν συναντήθηκα μf: τον Τροφώνιο, &ν κα'ι πf]γα μία φορα 

στο ιερό του>>. 
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Άπο την πρώτη κιόλας φράση διακρίνεται ή σπουδαιότητα. 

Αuτο το «όράται 8 οvκ έv τψ ίερψ, μικροv 8 avω τού ίεροfι έv 
γηλόφφ», αuσιαστικα δείχνει το που δ ε ν ε τ ν α ι το μαντείο. 

Το μαντείο δεν είναι, δεν βρίσκεται, δεν όράται στο Ίερό, 
άλλα σε μικρη άπόσταση πάνω άπο το Ίερο σ' ενα γήλοφο. 

Το ίερο για το όποίο κάνει λόγο το κείμενο είναι ό πέτρινος 
λόφος οπου σήμερα το Κάστρο της Λειβαδιάς. Στους πρό

ποδές του άναβλύζουν οί πηγες της 'Έρκυνας, άπαραίτητες 

στην λειτουργία του Άσκληπιείου που είχε άναπτυχθη στον 
τριγύρω χώρο. 

Ό πετρόλοφος έξ αiτίας τών διαπιστούμενων έκεί άρχαι

ολογικών καταλοίπων, συμπεραίνεται οτι κατα την άρχαιό

τητα συγκέντρωνε ολα τα στοιχεία που eα δικαιολογούσαν 

ενα Ίερό. 

Προλαβαίνοντας λοιπον την πολu λογικη aποψη περ'ί 

Μετα άπ' αύτο άναχώρησε για την Βοιωτία άκολουθούμενος άπ' 

δλους δσοι τον θαύμαζαν. Το σπήλαιο της Λειβαδιaς είναι aφιερωμένο 
στον Τροφώνιο, γυιο τού Άπόλλωνα, και έκεί επιτρέπεται να μπαίνουν 

μόνο δσοι πηγαίνουν να ζητήσουν χρησμό . Άπο το ίερο δf:ν φαίνεται, 

γιατ'ι βρίσκεται λίγο πάνω άπ' αύτό, σ' Ιfναν λόφο. Γύρω γύρω είναι 
κλεισμένο με σιδερένιους όβελίσκους κα'ι δταν κατεβαίνη κάποιος είναι 
σαν να κάθεται κα'ι να τον τραβάνε προς τα κάτω. ~σσοι μπαίνουν μέσα 

φορούν λευκα ρούχα κα'ι κρατούν μελόπιττες στα χέρια για να καλοπιά

σουν τα έρπετα που τους πλησιάζουν. Ξαναβγαίνουν στην έπιφάνεια 

της γης, liλλοι έκεί κοντά, aλλοι πολυ μακρυά, κα'ι πολλες φορες μετα 

την χώρα τών Λοκρών κα'ι την Φωκίδα, δμως οί περισσότεροι μέσα στα 

δρια της Βοιωτίας. 

Ό Άπολλώνιος, δταν πηγε στο ίερό , είπε: <<θέλω να κατεβώ στην 
σπηλια χάριν της φιλοσοφίας>>. Οί ίερείς άντιστάθηκαν κα'ι [λεγαν 

στο πληθος πως ποτε δεν θα έπέτρεπαν να δfi κα'ι να έξετάση το ίερο 

Ιfνας μάγος. Στον Άπολλώνιο [λεγαν πως εlναι μέρες άποφράδες κα'ι 
άκατάλληλες για χρησμούς. ΥΕτσι έκείνη την ήμέρα , κοντα στ'ις πηγf:ς 

τi']ς Έρκύνης [κανε μία συζήτηση σχετικα με την προέλευση κα'ι τον 

χαρακτi']ρα τού μαντείου, γιατί μόνο έκείνο δίνει χρησμους μέσψ τού 

προσώπου που τους ζητά . 

Το άπόγευμα πηγε στο στόμιο τού σπηλαίου μαζι με τους νέους 

που τον άκολουθούσαν καί, άφοϋ Ε'βγαλε τέσσερις όβελίσκους, που 

εκλειναν την εrσοδο, κατέβηκε μέσα στην γη φορώντας τον φιλοσοφι

κο τρίβωνα σαν να έπρόκειτο να πάρn μέρος σε φιλοσοφικη συζήτηση. 
Ή πράξη του αύτη είχε την [γκριση τού 
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της θέσης τοϋ μαντείου στο 'Ιερό, ό Φιλόστρατος aπάντησε 

στην πρωθύστερη aπορία τών ερευνητών: 

«ΟVΚ tν τ(j'J ίεριj'J, μικρον δ' aνω τού ίερού tν γηλόφψ». 

'Όπως δέ, μπορεί ό όποιοσδήποτε νa διαπιστώση, ό μο

ναδικος λόφος, γήλοφος, που δίκαια χαρακτηρίζεται κα'ι ώς 

ορος, είναι το ύπερκείμενο ϋψωμα «Προφήτης Ήλίας». 
'Όσον aφορά στην περίπτωση της πιθανης θέσης στ'ις πη-

γές, δπου πάμπολλοι aναζήτησαν30 κα'ι aκόμη aναζητοϋν το 

μαντείο, ή δεύτερη διευκρίνηση είναι κατηγορηματική: 

«Πιν μεν ήμέραν tκείνην διελέχθη περ'ι τaς πηγaς της 

Έρκύνης ... έσπέρα δ' wς εγένετο, iλθwν έπ'ι το στό

μιον ... ». 

Το Στόμιον είναι μία aπο τ'ις πολλf:ς aλλες ονομασίες τοϋ 
γνωστότερου ώς μαντείου, τάφου τοϋ Τροφώνιου, δπως θa 

σχολιασθfl aργότερα. 

την ήμέρα λοιπον στ'ις πηγf:ς της 'Έρκυνας κα'ι την έσπέ

ρα στο μαντείο. 'Ωστόσο οί aναφορf:ς που τώρα εξετάζονται 

δπως θ' aποδειχθfl, aποτελούν τ'ις παραμέτρους τοϋ θέματος 

υ που παρουσιάσθηκε στους ίερείς, τους έπέπληξε για την συμπε

ριφορά τους απέναντι στον άνδρα κα'ι είπε σε ολους να τον ακολου
θήσουν στην Αvλίδα, γιατ'ι έκεί θα παρουσιαζόταν δ Άπολλώνιος με 

τρόπο τόσο θαυμαστό, οσο κανένας άνθρωπος πρ'ιν δεν είχε παρουσια
σθη . Βγήκε στην έπιφάνεια μετα &πο έπτα ήμέρες. Κανε'ις &π' οσους εί
χαν κατεβεί στο σπήλαιο πρ'ιν άπ' αυτον δεν είχε μείνει τόσο διάστημα. 
Στα χέρια του κρατούσε βιβλίο που ήταν ή &πάντηση στην έρώτηση 
που εκανε κατεβαίνοντας <<ποιά κατα τη γνώμη σου Τροφώνιε είναι ή 
τελειότερη κα'ι πιο &μόλυντη φιλοσοφία>>; Το βιβλίο περιείχε τ'ις άπό

ψεις τού Πυθαγόρα κι αvτο ήταν απόδειξη πως κα'ι το μαντείο συμφω
νούσε μΕ την Πυθαγόρεια φιλοσοφία. 

Το βιβλίο αvτο βρίσκεται στ 'Άντιο, που είναι Ίταλικη παραθαλάσσια 
πόλη, κα'ι την έπισκέπτονται πολλο'ι για να το δούν. Πρέπει να παραδεχθώ 

οτι αυτες τ'ις πληροφορίες τ'ις f.χω &πο τους κατοίκους της Λειβαδιaς, αλλά, 

δσον αφορa το βιβλίο, σχημάτησα την γνώμη πως μεταφέρθηκε στον αυτο

κράτορα Άδριανο άργότερα, μαζ'ι με κάποιες έπιστολες τού Άπολλώνιου, 

οχ ι βέβαια ολες, κι Εμεινε στο παλάτι στο 'Άντιο γιατί αυτο προτιμούσε πε

ρισσότερο &π' ολα τa άλλα παλάτια του στην 'Ιταλία δ Άδριανός]. 

30. Τάκη Λάππα: ΥΕρευνες για το Μαντείο τού Τροφωνίου, 1961. 
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σχετικα με την αμφισβητούμενη θέση τοϋ μαντείου., 3 1 Το 

περιβόητο μαντε'ίο θα πιστοποιηθfl άναμφίβολα κα'ι τελεσί

δικα οτι ύπάρχει πάνω στο ορος, οχι μόνον έπειδη το περι

γρ~ουν τα άρχα'ία κείμενα, άλλα έπειδη το υπαγορεύουν 

οί πρ~οθέσεις λειτουργίας τοϋ Δρώμενου της Καταβάσε
ως που δεVεπιδέχονται την παραμικρη άμφιβολία. Με πολ:U 
άπλούστερα λόγια: Είναι έκε'ί γ ιατ'ι δεν γίνεται να είναι κά
που άλλου. 

31. Άρκεί ώς παράδειγμα ή σύγκριση με το δμοιο Ίερο της Έπιδαύ
ρου. Στην Έπίδαυρο παρατηρείται π<Ί:ις το μl:ν Άσκληπιείο έκτείνεται 

στην κοιλάδα, το δε Ίερο μΙ: τον τάφο τοϋ τοπικού fjρωα Μαλεάτα, πάνω 

στο ορος. Κα'ι μάλιστα σ' !iνα ορος ποb φέρει το t'διο ονομα με έκείνο της 

Λειβαδιάς, τον Προφήτη 'Ηλία. 

Στο ι'χρχαίο κείμενο ύπάρχει μία έκπληκτικη δμοια ι'χναφορά: 

<<'Όρη δέ έστιv ύπi;ρ το ι'iλσος το τε Υίθιοv, και ετεροv όvομαζόμεvοv 

Κυvόρτιοv. Μαλεάτου δε 1\πόλλωvος ίεροv έv αύτijJ». 

Ό τοπικος fjρωας Μαλεάτας, στην δικαιοδοσία τοϋ δποίου προϋπήρ

χε το περίφημο στην συνέχεια Άσκληπιείο, ι'χντικαταστάθηκε ι'χπο τον 

Άσκληπιό, δ ταν δ Άσκληπιος καθιερώθηκε ώς κατ' έξοχην θεος της ιατρι

κής. Ό Άσκληπιος κα'ι δ Τροφώνιος εlναι aδέλφια. Κικέρων: De Nature 
Deorum, 3,22,56. 
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« ... κόρης έστ'ι καλουμέvη Θήρα, κα'ι Διος Βα-

5 σιλέως vαός». 

« ... Φερσεφόvη θύγατερ μεγάλου 

Διος ... μάκαιρα ... Πλούτωvος πολύ
τιμε δάμαρ, η κατέχεις 1\{δαο πύλας 

ύπο κεύθεα γαίης, ... ύποχθοvίωv 
βασίλεια ... ». 

[ ... Περσεφόνη, θυγατέρα τού μεγά
λου Διος ... μακαρία πολυτίμητη σύζυ
γος τού Πλούτωνος, ... που κατέχεις 
τ'ις πύλες τού 'Άδη στα βάθη της γης, 

... βασίλισσα τών ύπογήινων ... ], 
'Ορφ. 'Ύμνος Περσεφόνης 1-4. 

Ή όλοκλήρωση της πρότασης επιβεβαιώνει κα'ι άπο διαφο

ρετικη προοπτικη την προτεινόμενη θέση τού μαντείου. τα 

άναφερόμενα μνημεία πιστοποιήθηκαν με αυτην άκριβώς την 

διάταξη. Μετα το μαντείο ό μεγάλος ναος τού Διος με την 

επωνυμία τού Βασιλέως. Ή τοποθεσία της 'ίδρυσής του κα'ι 

ό ογκος του, ε1ναι μάρτυρες τού χώρου οπου θα επρεπε ν' 
άναζητηθfι το μαντείο, άκόμα κι αν Ελειπε όποιαδήποτε <'iλλη 

πληροφορία σχετικη με το <'iδυτο, τον τάφο, το μαντείο. 

Το επώνυμο μνημείο «ή Θήρα της Κόρης» στην κορυφη 

τού συγκεκριμένου γήλοφου, ουσιαστικα στην κορυφη τού 

άπόκοσμου 'Ιερού ΥΟρους, σηματοδοτεί μίαν εrσοδο στα 

σκοτεινα δώματα τού 'Άδη. 32 Στα βασίλεια τού Πλούτωνα, 

τού Ά"ίδωνέα, ό όποίος σύμφωνα μf: τον σχετικο μύθο, άπή

γαγε την Κόρη-Περσεφόνη στο χθόνιο άνάκτορό του. 

32. Με ένδιαφέρον ή ό.μυδρώς γνωστη τελετη που διαδραματιζόταν σ' 
!::να aλλο μεγάλο Μυητικο Κέντρο. Στο ίερό της 'Ελευσίνας. 

'Εκεί, κατa το δεύτερο μυητικο στάδιο, μέσα στο Τελεστήριο γινόταν 

μία 'Επανάληψη της θήρας (άρπαγης) της Κόρης Περσεφόνης ό.πο τον ι'ivα

κτα lvέρωv Άϊδωvέα. Το δρώμενο συνεπαγόταν μία έπι-κοινωνία με τον 

'Άδη, με τον Κάτω Κόσμο . .Μιl:ι ό.ληθιvf] δηλ. διάσπαση κοσμικώv έπι.πέδων. 
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1.111MUliA Kt.N1PIKH ~lti/\IUtJHI\11 
'·-.....1\F-ΒΑΔΕΙΑΣ ~?'· 

------------------· ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

«Κα'ι Διός, βασιλέως ναός. Τούτον μεν δη διa 

6 το μέγεθος η κα'ι τών πολέμων το aλλεπάλλη
λον aφείκασιν ήμίερyον». 

Συνειρμικα κα'ι σύμφωνα με την 

aποψη τού καθηγητή Νικ. Παπα

χατζή, ό ναος τού Διος Βασιλέως, 

που ίδρύθηκε άπο τον Άντίοχο 

Δ' τον Έπιφανη στην Λειβαδιά, 

fιταν έ'να aχρηστο ξωκκλήσι. 

'Εντύπωση προκαλεί το μέγεθος τού ναού. Ό Dinsmoor33 

ύποσημειώνοντας τ'ις διαστάσεις, ύποστηρίζει πως πρόκει

ται γιά: «fνα πελώριο δείγμα άναχρονιστικού ναού σε τόσο 

οψιμη έποχή». 

'Ωστόσο αν συγκριθfl με τους παράλληλους ομοιους στα 

Δίδυμα, κα'ι την Κλάρο, διαπιστώνεται πως έκ κ α τ α σ κ ε υ

η ς προβλεπόταν έκτος άπο ύπερμεγέθης, να παραμείνη 

κα'ι ijμίεργος, δηλ. ημιτελής. Το Διδυμαίο στην Μίλητο κα'ι 

ό ναος τού Κλαρίου Άπόλλωνα στον Κολοφώνα, παρέμει

ναν έπίσης ήμιτελείς. Έστερούντο στέγης, fισαν άκαλυφείς. 
Άπο τους άνασκαφείς περιγράφονται ώς «άχανεϊς άσκεπείς 

χώροι». 34 

33. Wil. Β. D insmoor: The Architecture of Ancient Greece, 268. 

34. << ••• ΑiJτος λοιπον ό τύπος ναοϋ χωρις στέγη, και πάνω στην κορυφη 

ένος λόφου διαπιστώνεται, δτι διεκπεραιώνει την ι':ιποστολή του, με τρόπο 

ίδανικο δσο και προσήκοντα στο Δρώμενο. Ή Λειβαδιa είχε την ι':ιποκλει
στικότητα σε δλο τον Έλλαδικο κόσμο, νa έορτάζn μία σπανιώτατη γιορ

τη που λεγόταν Λυχνοκα·ία. Ήταν έορτη νυκτέλιος. και την διάρκεια μιάς 
ίδιαίτερης νύκτας f"καιγαν λύχνους. Λάβαινε χώρα aν καλώς έρμηνεύω, κά

τω ι':ιπο τον t]λιο της νύκτας, vvκτέλιος. 'Εορταζόταν δε μία μόνο φορa τον 

χρόνο κατa την διάρκεια μιδ.ς συγκεκριμένης νύκτας που είχε πανσέληνο. 
'Επιμαρτυρεί τα ι πως fνα ίδιαίτερο Φώς διαχεόταν κατa την νυκτεριvη α υ

τη γιορτη <<Φώς lλαχεv καΙ. τιμfιv ή viιξ αfJτη>>. Κατa συνέπεια ό άσκεπής, 

ό ι':ικαλυφής, ό ι':ικάλυπτος ναός, λειτουργεί με τον πλέον ίδεώδη τρόπο. 

Έτσι οοστε νa δέχεται άλλα κα'ι να έκπέμπn αiJτο το μυστηριώδες φώς. Μυ

στηριώδες γιατ'ι είναι προ·ίον μυστηριακης τελετουργίας. 
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Άπομένει προς εξέταση μία άκόμη aξιόλογη lδιότητα της 

λατρείας τού Διος Βασιλέως. Τουλάχιστον στην Λειβαδιά. 

Το εναυσμα μιας τέτοιας άναζήτησης προβάλλεται άπο 

κάποιο Στάδιο Δρώμενου, κατα την εξαιρετικη νύχτα της 

Κατάβασης. 'Όπως εlναι i]δη γνωστο άπο το κείμενο, Ε"νας 
κριός, ώς ύπόσταση του Άγαμήδη, σφαζόταν στο όμώνυμο 

βόθρο, σε aμεση συνάρτηση με τον βόθρο κα'ι την επώνυμη 

Στήλη τού Άγαμήδη. 

Ή θυσία fιταν σαφώς χθόνια, κα'ι το θύμα άνηκε άναμ
φισβήτητα στα όνομαζόμενα ό λ ο κ α υ τ ώ μ α τ α. ΥΕπρεπε 

δηλ να καf1 όλόκληρο. Ό μόνος ομως βωμος στον όποίο θα 

fιταν δυνατον να διεκπεραιωθf1 μία τέτοια πράξη, εlναι εκεί
νος του Διος Βασιλέως. Βρέθηκε κα'ι άνασκάφηκε στην άνα

τολικη πλευρα του ναού, λίγο μόλις πρ'ιν άπο το τέμενος. 

Θα fιταν δυνατον να εξαχθf1 ενα συμπέρασμα, που θα πρέ
σβευε πως οί Βασίλειοι θεο'ι (Regates Dei) δέχονται τέτοιου 
εlδος θυσία, κα'ι aρα f"χουν συγχρόνως κα'ι χθόνιο χαρακτή
ρα, κα'ι πόσο όρθο θα φαινόταν Ε"να τέτοιο συμπέρασμα; 

'Οφείλω να τονίσω, να όμολογήσω, πως ή έρμηνεία που παραθέτω 

εχει ύποθετικο χαρακτηρα. Αλλα ή ύπόθεση σχεδον έπιβεβαιώνεται κα'ι 

aπο την περίπτωση τοϋ περίφημου Τελεστηρίου της 'Ελευσίνας. Έκεί συμ

βαίνει ενα παράλληλο μυητικο Δρώμενο. Οί aρχαιολόγοι που μελέτησαν 

το Τελεστήριο Ε"χουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν δτι ή όροφή του, ή 

στέγη του fιταν συρόμενη. 'Ο Σοφοκλης έπίσης άναφέρει στον Φιλοκτήτη 
ενα άκαλυφη σηκο που φυλάσσεται aπο ενα κρύφιο φίδι. ΥΕτσι ή τελε

τουργία στους άκαλυφείς ναους δείχνει η πράγματι διαδραματίζεται ύπο 

την έπήρεια τοϋ ίfναστρου οiJρανοϋ κα'ι έκείνου που μi: κάποια ποιητι

κη Ε"κφραση όνομάζουμε σήμερα 'Ήλιο τοϋ Μεσονυκτίου. ~Ενα ίδιο πα

ράλληλο θα πρέπει να aναζητηθfJ κα'ι στην κορυφη ένος aλλου Ίεροϋ 

'Όρους. Στον έπονομαζόμενο Ίερο Βράχο τών Αθηνών. 'Ένα Ι:διο Δρώ

μενο πρέπει να συμβαίνη κα'ι μέσα στο Έρέχθειον. Μέσα στο Έρέχθειον, 

ώς γνωστόν, βρισκόταν ό τάφος - μαντείο τοϋ προστάτη τών Αθηναί

ων Έριχθόνιου. Τροφώνιος - 'Εριχθόνιος Ε"ννοιες σχεδον ταυτόσημες. Ό 

Καθηγητης Ν. Κοντολέων σημειώνει ίδιαίτερα τα μεγάλα aνοίγματα της 

δυτικης πλευράς τοϋ 'Ερεχθείου. Οί aρχαίοι Αθηναίοι γιόρταζαν στην πε

ριοχη τοϋ Ίεροϋ Βράχου μία όλονύκτια- παρεμφερη Λυχνοκα"ία- έορτη 
με δαυλους κα'ι λύχνους προς τιμην τοϋ Ασκληπιού κα'ι της σε πολλους 

aγνωστης Αθηνάς Ύγίειας - που ώνόμαζαν Παννυχίδα>>, Γιώτα Βαλλά, 

Είσήγηση: Περ'ι της Σημασίας τού Μαντείου τοϋ Τροφωνίου,Συνέδριο της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΙΩτΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Λειβαδιά, 2000). 
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'Ένα aπόσπασμα ό.πο τον Υlωνα τού Εύριπίδη, ό.λλα κα'ι 

μία Έπιγραψη τών ϋστερων χρόνων, αναφέρουν ενα περίβο

λο που περιέκλειε τους δύο σηκούς. 35 Δηλαδή, τον σ η κ ό

τ ά φ ο- μ α ν τ ε ίο, ό.λλα κα'ι τον σηκο τού μεγάλου ναού 

του Διος Βασιλέως. 

Δεν ύπάρχουν κατα συνέπειαν σοβαρες ό.μφιβολίες πως 

στο μοναδικο Βωμο του περιβόλου, που ό.νηκε στον έν λόγφ 

ναό, γινόταν κα'ι το όλοκαύτωμα του σφάγιου. 

'Όλα έπιμαρτυρούν πως ό Ζευς Βασιλευς εχει, η 

τουλάχιστον δεν στερείται κα'ι χθόνιου χαρακτηρα. Με αύ

την την έκδοχη συνάδει κα'ι μία προσωπικη έρμηνεία τού 

ορου βασιλεύς, που προτάθηκε i'jδη στον ΜινωΜυκηναϊκο 

Διόνυσο, σελ. 371 κ.έ. 
Βασιλευς λοιπον σημαίνει: «ό την βάσιν έλων ε-δ». 'Εκείνος 

που κυρίευσε την Βάση. 'Εκείνος που κατα την διαδικασία 

της Βασιλικης Μύησης, κυριεύει κα'ι τα τρία κοσμικα 'Επίπε

δα, τον ύπόγαιο 'Άδη, τον γήινο Θρόνο, κα'ι τον ύπέργαιο 

Ούρανό. την "ίδια ό.κριβώς σημασία, ό.λλα σε διαφορετικη φυ

λετικη διάλεκτο έκφράζει ό ορος βασσαρεύς: «ό την βάσιν α'ί

ρων ε-δ». Ποιά ομως μπορεί να είναι αύτη ή περίφημη Βάσις; 
Άπο τα εύρύτερα θρησκειολογικα δεδομένα, εχει έξα

κριβωθη οτι εtδικώτερα ή κορυφη τού Ίερού 'Όρους είναι 
ενας χώρος φορτισμένος με ίερότητα. 'Ένα ό.νάκτορο τού 

'Υπέρτατου θεού ίδρύεται έκεί. Το "ίδιο το Ίερο ΥΟρος ορ

θώνεται στο «Κέντρο του κόσμου». Είναι το σημείο «το 
κέντρο» συνάντησης μεταξυ Ούρανου κα'ι Γης. Ή κατα 

πάγια aντίληψη κα'ι παράδοση περιοχη που είναι δυνατη 
ή διάσπαση κα'ι το πέρασμα ό.νάμεσα στα τρία Κοσμικα 

'Επίπεδα. Ό Axis Mundi, ό aξονας τού Κόσμου «Περνάει» 
μέσα ό.πο το Ίερο Βουνό. 

Ό ύπέρτατος λοιπον βασιλεύς, οπως με σαφήνεια όμο

λογεί το aξίωμα κα'ι ό τίτλος, εχει i'jδη ύποστη την όδυνηρη 

Μύηση Θανάτου, την Μύηση Βασιλέως, που aποφέρει ώς 

επαθλο την βασιλικη κα'ι δικαστικη συγχρόνως ράβδο. 36 

35. Εiιριπίδης, vlων, 300. κα'ι I.G.VII, 3077. 

36. «άλλa και σκάπτον μόναρχον 
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Στον ναο του Διος Βασιλέως στην Λειβαδιά, τρείς έπιφα

νείς Μακεδόνες Βασιλείς ύποβάλλονται στην ζοφερη βασιλι

κη μύηση Θανάτου. 

Ό Άμύντας του Περδίκκα, ό πολυς Φίλιππος Β', κα'ι ό 

γνωστος Άντίοχος Δ' ό 'Επιφανής. 37 

Ό χρησμος που είχε πάρει ό Φίλιππος aπο το Τροφώνειο 
fιταν ό έξης: «φυλάττεσθαι δεί το aρμα». Λέγεται οτι aπο 
την ήμέρα έκείνη ό Φίλιππος δεν ξανανέβηκε σε aρμα. Μετa 

το θάνατό του δόθηκαν δύο έξηγήσεις: 

«fl το τού Παυσαvίου ξίφος δ διεχρήσατο τοv Φίλιπποv 
tiρμα {χειv επι της λαβής διαγεγλυμμέvοv fλεφάvτιvοv, 

η τηv Θηβαϊκfιv τηv καλουμέvηv Άρμα περιελθόvτα λί

μvηv άποσφαγfιvαι». 

(Αtλιανου Ποικίλη 'Ιστορία, με'). 

και θρόνος, ψ ποτε Κρηθεtδας 
έyκαθίζων ίππόταις εifθυνε λαοίς δίκας 

τa μεν ι'iνευ ξυνάς άνίας 

λύσον, ι'iμμιν μή τι νεώτερον άναστάn κακόν ... ». 

[Μα το μόναρχο βασιλοράβδι κι aντάμα τον θρόνο 

οπου ό γυιος τού Κρηθέα καθίζοντας στον aλογάρχη 

τον λαό του τα διάφορα δίκαζε, χωρ'ις aμάχη 

ξαναδώστα μου ... ]. 
Πίνδαρος, Πυθιόνικοι, IV, 152-5, μετ. Παν. Λεκατσά. Το "βασιλορά

βδι" α ν ά γ ε ι τον μυημένο Βασιλιά, σε μια θέση ίσόθεη. 

ΣΕ παράλληλη γραμμή, ό σύγχρονος θεος όνομάζεται βασιλεύς, μόνον 

κατα την διάρκεια της ζοφερής μύησης θανάτου <<το φρικτον μαρτύριον>> 

κα'ι ποτε πρ'ιν aπ' αύτήν. Οίκονομήθηκε οοστε ό τίτλος να γίνεται περίο

πτος οσο κα'ι διαχρονικός: INBI, INRJ. 
Τεράστια διαφορα aπο το σημερινο φαινόμενο τών Εύρωπαίων βασι

λέων, που παίρνουν την βασιλικη ράβδο, περίπου σαν σκυτάλη. 

37. Ι. G. VII, 3055 κα'ι Αίλιανού Ποικίλη Ίστορία, κεφ. μεΌ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

«Κατa δε το μαντείον τοιάδε γίνεται. Έπειδaν 

άνδρι ες τού Τροφωνίου κατιέναι δόξη, πρώ

τα μf:ν τεταγμένων ήμερών δίαι ταν εν οίκήμα

τι lχει· το δε οικημα Δαίμονός τε άγαθού και 

Τύχης ίερόν εστιν άγαθής. Διαιτώμενός τε εν

ταύθα τά τε aλλα καθαρεύει και λουτρών ειρ

γεται θερμών- το δε λουτρον δ ποταμός εστιν 

ή 'Έρκυνα· ... » 

«εν lργμασιν νικ (Χ τύχα, ού σθένος», 

Πίνδαρος, Frg, 'Ύμνος 38. 

Άφου ύπογραμμισθfΊ το λεκτικο σχfιμα της πρώτης πρότα

σης, «κατa δε το μαντείο τοιάδε γίνεται» που με σαφήνεια έπι

μερίζει38 μία, την κυριώτερη βέβαια, άπο τ'ις λειτουργίες κα'ι δρα

στηριότητες του Ίερου, ενα ζωηρο ενδιαφέρον παρουσιάζεται 

στην μαρτυρία: «τεταγμένων ήμερών δίαιταν εν οίκήματι lχει». 

Πόσες b.ραγε νa fιταν ω)τες ό τεταγμένες ώρισμένες ήμέρες; 
Προφανώς λόγω του πληθυντικου, περισσότερες άπό, δύο η τρείς 

τσuλάχιστον.39 (Ή άλήθεια είναι ποος άγγίζουν τ'ις τριάντα). 

38. «Τούτον τον Σάωvα και τfιv ίερουρyίαv τfιv καθεστηκυίαv, καl 
δπόσα περl το χρηστήριοv δρώσιv άλλα, διδαχθfjvαι παρa τού Τρο

φωvίου φασί>>. 

Άπο τα πλέον όφθαλμοφανη Επιμεριστικα τών δραστηριοτήτων τοϋ <<Πε

ρ'ι την Λεβαδείαν Ίεροϋ>> που δμως δ'Εν εγινε άντιληπτο άπο τους είδήμονες. 

ΥΙσως λόγφ πολυπραγμωσύνης. 'Άλλο ή καθεστηκυία ίερουρyία, κα'ι Ι'iλλο δ 

δλόκληρος κύκλος που παρακολουθεί τα δπόσα περl το χρηστήριοv άλλα 

δρώσιv. τα συμπεράσματα aς ένδιαφέρουν, δσους ένδιαφέρουν ... 

39. Άλλa έaν κάποιος έπισκέπτης διέμενε στο Ίερο τοϋ Τροφώνιου 
2-3 δλόκληρες ήμέρες, πόσο μακρυς eα φάνταζε ενας δρόμος μισης ά)ρας 
-κα'ι μάλιστα κατα τον κρίσιμο χρόνο της Μύησης- ωστε να θεωρηται 

σήμερα ώς μεγάλη άπόσταση, ώς πολυ μεγάλη άπόσταση. Τόση που ώδή

γησε έπώνυμους aρχαιολόγους, στην Ι'iποψη της άπόρριψης τοϋ λόφου 

Προφήτη 'Ηλίας, ώς χώρου δπου το μαντείο, μ'Ε το aφελ'Ες έπιχείρημα, 

ποος τάχα άπέχει πολυ άπο το ποτάμι. 

«v0ρος εlναι το ϋψωμα Πάνω aπο τ'ις πηγές, μΕ τα έρείπια τού μεσαιω
νικού Κάστρου. Μικρη διαδρομη aπαιτείτο για τον χρηστηριαζόμενο να 

φθάση στο μαντείο, κα'ι σ' αύτο εΊναι σύμφωνοι οί περισσότεροι έρευνη-
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Γίνεται aξιο προσοχης το γεγονος της άποσιώπησης 

άπο τον Παυσανία, τού άριθμού τών ώρισμένων ήμερών. 

Το παρατηρούμενο δεν ε1ναι τυχαίο. Ύπηρχαν επιταγες Ίε
ρης Σιωπης που Ε"φθαναν άπο eνα πολυ μακρινο παρελθ6ν. 

Α\Jτο συμβαίνει επειδη δ άριθμος τών τεταγμένων ήμερών 

δεν ε1ναι aλλος άπο τον άριθμο τών ήμερών τού καθωρισμέ
νου Μικρού Κύκλου40 που χρειάζεται δ χυμ6ς, δ όπ6ς, το 

αίμα, τών φυτών κα'ι τών ζq.)ων, γιa την συμπλήρωση μιάς 
ώλοκληρωμένης περιστροφης. Ένος κύκλου που σαφέστερα 

γίνεται κατανοητ6ς, ώς το σύνδρομο Σεληνιακο φαιν6μενο. 

Το μηνιαίο δηλ. ό.νέβασμα-κατέβασμα, aδειασμα-γέμισμα, 

που παρατηρείται στην πορεία της ύγρης φύσης, κάθε φυτι

κού η ζωικού όργανισμοϋ. Τών ύγρών που άποφασιστικa 

επηρεάζονται άπο την Σελήνη. Ε1ναι το ζωτικώτερης σημα
σίας Ε"ργο που εξασφαλίζει ή Σελήνη, σε ολους τους Ε"μβιους 

όργανισμους της Γης. 

τές. Έπειδη δμως στο Κάστρο δεν διατηρήθηκαν rχνη του, ~γινε ή ύπόθε

ση πως rσως το μαντείο fiταν στο λόφο τοϋ προφήτη Ήλία, μαζ'ι με τον 
ναο τοϋ Δία Βασιλέα και με <'ίλλα ίερά. Άπο τις πηγες δμως της 'Έρκυνας 

φθάνει κανεl.ς εκεί σε περισσότερο ι':ιπο μιση ιi>ρα με πορεία κανονικη καΙ. 

οχι πομπικη ή τελετουργική , δπως τού ι':ιρχαίου πιστού συνοδευόμενου 

ι'ιπο τους ίερείς. Άνεβαίνει πρώτα τον λόφο τού κάστρου ώς το ϋψος τη 

εξωτερικης πύλης και κατεβαίνει ι'ιπο την ι'ιντίθετη πλευρά, ι'ινηφορίζει 

κατόπιν σε δεύτερο λόφο λίγο μεγαλύτέρο, καΙ. τελευταία σε τρίτο λόφο, 

ι'ιρκετα ψηλότερο, στην κορυφη το δποίου εlναι ~να εκκλησάκι τοϋ προ
φήτη 'Ηλία και δ ναος τού Δία Βασιλέα ... » (Νικ. Παπαχατζη: Παυσανίου 

'Ελλάδος Περιήγησις, Βοιωτικά, σελ. 255). 
τέτοιες εκτιμήσεις, δπου τα χαμηλότερα ύψώματα βαπτίζονται ορη, 

και τα ύψηλότερα λόφοι, ι'ισφαλώς δεν περιποιούν τιμη στον έρευνητή. 

'Ωστόσο στο συγκεκριμένο ι'ιπόσπασμα παρατηρούνται οί έλάσσονες πα

ραδρομές. τα Σχόλια τοϋ καθ. Νικ. Παπαχατζη, που λόγφ κύρους ~χουν 

επιδράσει ώς ι'ιληθινη τροχοπέδη, στην περίπτωση τούλάχιστον της Λειβα

διάς, κρίνονται ώς ελεγχόμενα εφ' δλης της ϋλης. 

40. Ό μεγάλος Κύκλος της Φύσης εlναι δ έτήσιος. Καθορίζεται ι':ιπο τl.ς 
τέσσερεις, μΕ διαφορετικο ή κάθε μία κλίμα, εποχές. 'Ώστε ~νας μικρος 

κύκλος πραγματοποιείται κάθε μη να μήvις, και ί:'νας μεγάλος κάθε χρόνο, 

έτος. Ό δεύτερος ι':ιποτελεί και τον χρόνο μέτρησης της γήινης ζωης. Ή 

ζωή, ή ήλικία τού κάθε όργανισμού πάνω στην Γη, μετράται με τις περι

στροφές της γύρω ι'ιπο τον 'Ήλιο. ΥΕτσι δ ηλιος δίνει ήλικία. 
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Να γιατί, χωρ'ις την ϋπαρξη της Σελήνης δεν γίνεται να 

ύπάρξη ζωη πάνω στην Γη. 41 

ΜΕ. την προϋπόθεση λοιπόν, πως Ε'νας ί:σος κύκλος, Ε'νας 

rσου διαστήματος δρόμος, εlναι και επιβεβλημένος και aπα
ραίτητος στην διαδικασία, (Μύηση), ό aριθμος τών ήμερών 
που ύπακούει σ' Ε'ναν κοσμικΌ ρυθμό, aσφαλώς και γίνεται 

ανείπωτος. Εlναι καίριο θρησκευτικΌ στοιχείο και aρα ε15-
λογα aπόκρυφο, κα'ι γνωστο μόνον σε δσους εlχαν ijδη μια 
προσωπικη εμπειρία. 

Ή επιβεβαίωση τού aριθμού τών τεταγμένων fιμερών 

εντοπίζεται σ' Ε'να σχετικΌ μΕ. το Τροφώνειο κείμενο τού 

Β' μ.Χ. αiώνος. Ό ΛουκιανΌς μέσφ μιας πάγιας σατιρικης 

προσέγγισης τών θεμάτων του, διηγείται μίαν Κάθοδο στον 

'Άδη, που φέρεται δτι συνέβη στην Άσία. Συγκεκριμένα 

στην λίμνη στην όποία aφανίζεται ό Εiιφράτης. Το Τυπικο 

της Κατάβασης στον 'Άδη iιταν το ί:διο. τα στοιχεία λοιπον 
που παραθέτει ό ΛουκιανΌς στην έν λόγφ πραγματεία εlναι 
μοναδικά. 'Άλλωστε ή 'Άνοδος στον έπάνω κόσμο εγινε μέ

σφ τού Τροφώνειου 'Άντρου στην Λειβαδιά. 

Ή πολυειδης σπουδαιότητα της περιγραφης ύποχρεώνει 

την αναπαραγωγή: 

« ... παραλαβων δέ με ό aνizρ πρώτα μεν fιμέρας έννέα και 

εl'κοσιν tiμα τfι σελήνn aρξάμενος fλουε κατάγων fωθεν 

έπl τον Εύφράτην προς aνίσχοντα τον fίλιον, ρησίν τι να 

μακρaν έπιλέγωv ής ού σφόδρα κατήκουον· wσπερ γaρ 

41. Προκαλεί Ε"κπληξη το έξης γεγονός. Ή Σελήνη, παρ' δτι δορυφόρος 
της Γης, εχει ήλικία μεγαλύτερη κατa 500 έκ. χρόνια. Αuτο διαπιστώθηκε 

πολu πρόσφατα, κυρίως Cιπο τις αναλύσεις τών πετρωμάτων. 'Ωστόσο οί 

aρχαίοι 'Έλληνες γνώριζαν το γεγονός. Τελευταία μέτρηση της ΝΑΣΑ 

aνεβάζει την ήλικία της Σελήνης στο 1.2 δίς!! <<Παλαιότατον aστρον>>, δ 

Αίσχύλος περιγράφει την Σελήνη. 

<<'Ο περιηγητης Παυσανίας βρηκε τους Άρκάδες νa ύπερηφανεύωνται 

δτι εlναι <<προσέληνοι>>. Τον ορο εlχε δώσει Cιπο τον 4ο π. Χ. αi. δ Άριστο
τέλης, (Άριστοτέλους. Ιiπαντα. 591, Πλουτάρχου. 'Ηθικά, 282Α, Σχόλια 
εLς Άπολλώνιον Ρόδιον, 4,264, Εύστάθιος, 300,24) δταν Ε"γραψε δτι οί Άρ
κάδες έγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο πριν Cιπο τfιν έμφάνιση της Σε

λήνης, τότε που Ε"διωξαν τους aγριους φυτοφάγους ντόπιους. Ό Ήσύχιος 

αναφέρει δτι οί νύμφες της Άρκαδίας ώνομάζονταν <<Προσεληνίδες>>. 
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οί φαύλοι τών έν τοίς άγώσι κηρύκων έπίτροχόν τι και 

άσαφες έφθέγγετο. πλην έψκει γέ τινας έπικαλείσθαι δαί

μονας. μετα δ' οδν την έπφδην τρις αν μου προς το πρόσω
πον άποπτύσας, έπανrίει πάλιν ούδένα τών άπαντώντων 

προσβλέπων. και αιτία μεν ήν ήμίν τα άκρόδρυα, ποτον 
δε γάλα και μελίκρατον και το τού Χοάσπου ifδωρ, εύνη 

δε ύπαίθριος έπι τής πόας. 

Έπει δ' aλις εlχε τής προδιαιτήσεως, περι μέσας νύκτας 
έπι τον τίγρη τα ποταμον άγαγιiιν άκάθηρέν τέ με και άπέ

μαξε και περιήγνισεν δςιδι και σκίλλn και aλλοις πλείο

σιν tiμα και την έπφδην έκείνην ύποτονθορύσας. εlτά με 
δλον καταμαγεύσας και περιελθών, ί'να μη βλαπτοίμην 
~ ... - / '/ '''"'ι:'" 
υπο των φασματων, επαναγει εις την οικιαν, ως ειχον, 

άναποδίζοντα, και το λοιπον άμφι πλούν εl'χομεν ... ». 
« ... 'Ήδη δ' οδν ύπέφαινεν ήμέρα, και κατελθόντες έπι τον 
ποταμον περι άναγωγην έγιγνόμεθα, παρεσκεύαστο δ' 

αύτφ και σκάφος και ίερεία και μελίκρατον και aλλα 

δσα προς την τελετην χρήσιμα. έμβαλόμενοι οδν tiπαντα 
τα παρεσκευασμένα οiJτω δη και αύτοι βαίνομεν άχνύμε

νοι, θολερον κατα δάκρυ χέοντες. 

και μέχρι μέν τινος ύπεφερόμεθα έν τφ ποταμφ, εlτα δε 
εlσεπλεύσαμεν εlς το {λος και την λίμνην εlς flν ό Εύφρά

της άφανίζεται. περαιωθέντες δε και ταύτην άφικνούμε

θα εlς τι χωρίον {ρημον και ύλώδες και άνήλιον, εlς δ 

και δη άποβάντες- fιγείτο δε ό Μ ιθροβαρζάνης-βόθρο ν 

τε ώρυξάμεθα και τα μήλα κατεσφάξαμεν και το αίμα 
περι αύτον έσπείσαμεν, ό δε μάγος έν τοσούτφ δ(l.δα και

ομένην {χων ούκέτ' fιρεμαίςι τfί φωνfί, παμμέγεθες δέ, ώς 

οίός τε, ήν άνακραγιiιν δαίμονάς τε όμού πάντας έπεβοά
το και Ποινας και Έρινύας και νυχιαν Έκάτην και έπαι

νην Περσεφόνειαν, παραμιγνvς tiμα βαρβαρικά τι να και 

aσημα ονόματα και πολυσύλλαβα. 

Εύθvς οδν tiπαντα έκείνα έσαλεύετο και ύπο τής έπφδfις 
τοvδαφος άνερρήγνυτο και ύλακη τού Κερβέρου πόρρω

θεν izκούετο και το πράγμα ύπερκατηφες ήν και σκυθρω
πόν. {δδεισεν δ' ύπένερθεν aναξ ένέρων Ά.ϊδωνεύς -κα

τεφαίνετο γαρ fίδη τα πλείστα και ή λίμνη και ό Πυρι

φλεγέθων και τού Πλούτωνος τα βασίλεια κατελθόντες 
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δ' όμως δια τού χάσματος τον μεν 'Ραδάμανθυν εϋρομεν 

τεθνεώτα μικρού δείν ύπο τού δέους ... ». 

« ... Έγw δε- και γαρ fίδη άψε ήν- "Άγε δή, cJj Μιθροβαρ
ζάνη", φημί, "τί διαμέλλομεν και ούκ aπιμεν α'όθις είς 
τον βίον'', ό δε προς ταύτα, "Θάρει", φησίν, "dj Μένιππε 
ταχείαν γάρ σοι και άπράγμονα ύποδείξω άτραπόν." και 

δη άγαγών με πρός τι χωρίον τού aλλου ζοφερώτερον 

δείξας τfι χειρι πόρρωθεν άμαυρον και λεπτον ωσπερ 

δια κλειθρίας φώς είσρέον. '"Εκείνο", fφη, "έστιν το lε

ρον το Τροφωνίου, κάκείθεν κατίασιν ol άπο Βοιωτίας. 
ταύτην οδν aνιθι και εύθvς εσn έπι της 'Ελλάδος." ήσθεις 
δε τοίς είρημένοις έγw και τον μάγον άσπασάμενος χαλε

πώς μάλα δια τού στομίου άνερπύσας ούκ οlδ' όπως έν 
Λ.εβαδείζ1 γίγνομαι ... » 

[Με παρέλαβε, λοιπον ό άνθρωπος κα'ι πρώτα-πρώτα, για 

εt'κοσι έννέα μέρες, άρχίζοντας με την νέα σελήνη, με έλου

ζε κατεβάζοντάς με, πρωί-πρω'ι με την άνατολη τού t]λιου 

στον Εύφράτη ποταμο κα'ι προφέροντας έπ'ι πλέον για άρ

κετη οορα λόγια που δεν καταλάβαινα καλά, μιλούσε γρήγο

ρα κα'ι ακαταλαβίστικα, σαν τους άκατάλληλους κήρυκες 

στους άγώνες. Ώστόσο, fιταν φανερο πως έπικαλούνταν κά
ποιους δαίμονες. Μετα την aπαγγελία τών μαγικών στίχων 

μ' Ε"φτυσε τρείς φορες στο πρόσωπο κα'ι γύρισε πίσω, χωρ'ις 

να κοιτάξη κανέναν άπ' οσους συναντούσε. Στο διάστημα 

αύτο Ε"τρωγα καρύδια, επινα γάλα, μελίκρατο, νερο άπο τον 

Χοάσπη ποταμο κι άναπαυόμουν στην uπαιθρο πάνω στο 

χορτάρι. 

'Όταν Ε"κρινε ποος ή προετοιμασία τούτη fιταν άρκετή, 
όδηγώντας με κατα τα μεσάνυχτα στον Τίγρη ποταμο με 

καθάρισε, με σκούπισε, με έξάγνισε με δαδί, σκιλλοκρόμμυ

δο κα'ι διάφορα άλλα, ψιθυρίζοντας συγχόνως τα μαγικα 

έκεϊνα λόγια. νΕπειτα, άφού μού Ε"κανε δλα τα μαγικα κι 

Ε"φερε μία στροφη όλόγυρά μου, για να μην μπορούν να με 

βλάψουν τα φαντάσματα, με ξανάφερε στο σπίτι του, δπως 

i]μουν, βάζοντάς με να περπατώ άνάποδα. Κατόπιν έτοψα

σθήκαμε για το ταξίδι .... 
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... Είχε fίδη aρχίσει να ξημερώνη, οταν κατεβήκαμε στον 
ποταμο κι aρχίσαμε να κάνουμε τ'ις προετοιμασίες για την 

αναχώρηση. Ό μάγος είχε φροντίσει να έτοιμασθοϊίν σκά
φος, σφάγια για θυσία, μελίκρατο κα'ι ο ,τι aλλο χρειαζόταν 

για την τελετή. Άφοϊί βάλαμε μέσα στο σκάφος ολα οσα εί
χαν έτοιμασθfι κα'ι μπήκαμε κι έμείς, αναχωρήσαμε θλιμμέ

νοι, χύνοντας πολλα δάκρυα. 

Μέχρι ένος σημείου παρασυρόμασταν aπο το ρεύμα τοϋ 

ποταμού, επειτα πλεύσαμε μέσα στο ελος κα'ι την λίμνη οπου 

χάνεται ό Ε'\Jφράτης. Μόλις περάσαμε κα'ι τούτη, φθάσαμε 

σε τόπο ερημο, δασώδη κι aνήλιαγο· έκεί aποβιβασθήκαμε 

-μπροστα πήγαινε ό Μιθροβαρζάνης- κα'ι σκάψαμε λάκκο, 

σφάξαμε τα πρόβατα κα'ι γύρω aπ' ω)τον κάναμε σπονδες 

με το αίμα τους. Στο μεταξv ό μάγος με αναμμένη δ(ι.δα κα'ι 
με φωνη οχι πια ψιθυριστή, aλλα κράζοντας οσο πιο δυνα

τα μπορούσε επικαλούνταν ολες τ'ις θεότητες του κάτω κό

σμου, τ'ις Ποινές, τ'ις 'Ερινύες την θεα της νύχτας 'Εκάτη κα'ι 

την φοβερη Περσεφόνη aναμειγνύοντας στον λόγο του μερι

κες βαρβαρικες ακατανόητες κα'ι πολυσύλλαβες λέξεις. 

Άμέσως ολος ό τόπος aρχισε να τρέμη aπο τα μαγικα 

λόγια, το εδαφος σχίσθηκε, aπο μακρια ακουγόταν το γά

βγισμα του Κέρβερου κα'ι οσα συνέβαιναν ηταν τρομακτικα 
κα'ι θλιβερά. 

Φοβήθηκε έκεί κάτω ό βασιλιας τών νεκρών Ά"ίδωνέας 

- γιατί φαίνονταν πιο καθαρα τα περισσότερα, ή λίμνη, ό 

Πυριφλεγέθων κα'ι το aνακτορο του Πλούτωνα. Κατεβήκα

με aπο το χάσμα κα'ι βρήκαμε τον Ραδάμανθυ να κοντεύη 

να πεθάνη aπο τον φόβο του ... 
... Κα 'ι έγω- έπειδη ηταν πια aργά- είπα: ''Εμπρός, Μιθρο

βαρζάνη, γιατί καθυστερούμε κα'ι δεν γυρίζουμε πάλι στον 

έπάνω κόσμο;' 'Εκείνος τότε μοϊί aποκρίθηκε: 'Μη φοβάσαι, 

Μένιππε, eα σου δείξω σύντομο κα'ι εi5κολο δρόμο'. Άμέσως 

με ώδήγησε σε τόπο πιο σκοτεινο aπο τον προηγούμενο κα'ι 

μου εδειξε με το χέρι μακρια φώς λιγοστο κα'ι aμυδρο σαν 

νaμπαινε aπο κλειδαρότρυπα. ''Εκείνο', μου είπε, 'είναι το 
ίερο του Τροφωνίου, κα'ι aπο έκεί κατεβαίνουν οί Βοιωτοί. 

Πάρε λοιπόν, τούτο το μονοπάτι κα'ι θα βγfις στην 'Ελλάδα'. 

τα λόγια του αυτα με χαροποίησαν· επειτα, aφού aποχαιρέ-
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τησα τον μάγο, σύρθηκα με μεγάλη δυσκολία προς τα πάνω 

μέσα άπο το πέρασμα καί, χωρ'ις να καταλάβω πώς, βρέθη

κα στην Λειβαδιά ... ], 
Λουκιανός, Μένιππος η Νεκυομαντεία, 463 κ.έ., έκδόσεις, 

ΚΑΚΤΟΣ. 

Σε κάποιο σημείο της διηγήσεως παρατηρείται πως ούτε 

ό εiρωνικος Λουκιανος τολμάει μιαν άναφορα σε έπώνυμο 

βόθρο. Μιμούμενος τον 'Όμηρο, στο έπισόδειο τοϋ 'Οδυσ

σέα κατα το στάδιο της Νεκυομαντείας, άποφεύγει την εύθι

κτη ίερότητα τοϋ χώρου της αίματηρης θυσίας, διηγούμενος 

άπλα: « ... βόθροv wρυξόμεθα ... έαπείααμεv)). 
'Όμως ενας βόθρος που άνοίγεται στο πουθενά, ε1ναι 

ενας βόθρος άνενεργός. Ό βόθρος για να τελεσφορήση χρειά
ζεται κάτι ύπαρκτο ηδη στο έσωτερικό του. Κάτι iδιαίτερο. 

Κάτιπουμετοαlμανα τεθfl σε λειτουργία.Άλλοιώς 
ό βόθρος του πουθενα δεν διαφέρει άπο ενα λάκκο που μέ

σα άπλα χύνεται αίμα για το τίποτα. 
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« ... και οί και κρέα aφθοvά έστιv άπο τώv θυ

σιών- θύει yaρ δη δ κατιωv αύτφ τε τφ Τρο

φωvίφ και τofJ Τροφωvίου τοίς παισί, προς 

8 δf: Ά.πόλλωvί τε και Κρόvφ και Δι/, έπίκλησιv 
Βασιλεί και 'ΉρζΧ τε Ήvιόχn και Δήμητρι ηv 

έποvομάζοvτες Εύρώπηv τofJ Τροφωvίου φα-
, .. ' 

σιv ειvαι τροφοv ... ». 

«Τί θεός; δ τι το πάv», 

Πίνδαρος. 

τα παιδια τοίι Τροφώνιου, ή 'Έρκυνα κα'ι δ 'Άλκανδρος, 

βεβαιώνουν την ιατρικη ιδιότητα τού Τροφωνίου, άφοίι εl
ναι παρεμφερη με τα πρόσωπα άκολουθίας τού θεού της ια

τρικf)ς, Άσκληπιοίι. 

'Όπως ή Πανάκεια κα'ι ή Ίασώ, ετσι κα'ι ή 'Έρκυνα Ύγι

εία, καθοος κα'ι δ 'Άλκανδρος (άλκή-aνδρας) φανερώνουν 
μία άπο τ'ις πολλες ιδιομορφίες του τοπικού θεοϋ. Ό rδιος 

aλλωστε δ Τροφώνιος άναφέρεταί ώς άδελφος τοϋ Άσκλη
πιοίι. 'Ένα Άσκληπιείο διαπιστώθηκε ijδη οτι λειτουργούσε 

κάποτε στην Λειβαδιά. 

Ή Δήμητρα Ευρώπη, ώς τροφος τοϋ Τροφωνίου, ύπο

γραμμίζει ενα εlδος aυτόχθονης προέλευσης του πρωτοελλη
νικοίι τοπικού θεού Τροφωνίου.42 Ό Τροφώνιος Ε'τσι διεκδι

κεί την άναμφισβήτητη ιθαγένεια τοίι παλαίγονου Ευρωπαί

ου, αυτόχθονος θεού. Έκδοχη ή όποία έπιβεβαιώνεται άπο 

τ'ις πολυσχιδείς ιδιότητές του. Έκτος άπο θεραπευτης, εlναι 
Φύλαρχος, Άργηγέτης, Σωσίπολις. 

Μια σειρα άπο άρχιτεκτονικα έ'ργα τον κατατάσσουν, 

μαζ'ι με τον άδελφό του Άγαμήδη, ώς τ'ις κυριώτερες, στους 

42 Σύμφωνα με μια c'iποψη πο\ι μεταφέρει ό 'Ηρόδοτος «τa όνόματα 
τών άρχαίων Έλληνικών Θεών, μεταφέρθηκαν άπο την Αί'yυπτο>>: 

«σχεδόν δε καΙ πάντων τa ούνόματα τών θεών έξ Αίyύπτοv έλύληθε 

ές τiιν Έλλάδα. πλiιν Ποσειδώνος. τοΟτο δε τον θεον παρa Λ.ι{Jύων 

έπύθοvτο>>. 'Ηρόδοτος, 11, 50. 
Άλλα καΊ. ό σύγχρονος θεΟς έξ Αίγύπτοu fχει κληθη. 
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προ·ίστορικους χρόνους, άρχιτεκτονικες tδιοφυίες τού 'Ελλη

νικού χώρου. 43 

Φερόμενος ώς γυιος τού Άπόλλωνα, Τροφωνίφ τφ .Άπόλ

λωνος, κληρονόμησε άπο τον πατέρα του, έκτος άπο την 

tδιότητα τοϋ άρχιτέκτονα, 44 την ταύτισή του ώς Ήλιογέννη

του. Άπο τον Πίνδαρο όνομάζεται έκατηβόλος.45 ~Ενα έπί

θετο που μέχρι σήμερα ήταν γνωστο ώς άποκλειστικο τού 
Άπόλλωνος. 

43. Παυσανίας, 9,Il, Ι. 8, 10,2. 10,5,13. 9,37,5. 9,39,5. Το σπουδαιότερο 
ώστόσο ~ργο που έπέζησε σε λειτουργία μέχρι τους μέσους Βυζαντινους 

χρόνους, εlναι το γνωστότερο, ώς Μαντείο τοϋ Τροφωνίου. 'Άς προληφθfι 
τοϋτο: Ό Τροφώνιος έφάρμοσε στο περίφημο 'Ιερό, νόμους της σύγχρονης 

Ήλεκτροτι;χνίας. Αύτο θa γίνη πλήρως κατανοητο στο τέλος. 

44. Όμηρικος 'Ύμνος εtς Άπόλλωνα, 295-6, (λιθοξόος). Σχ. Άρτφν. 
Ν εφ. 506 α. κ.li . 

Ό Άπόλλωνας, σε πολυ vεαρη ήλικία έπλεξε και έπηξε Βωμό. 

<<Φοίβω δ' έσπ6μενοι π6λιας διεμετρήσαντο 

aνθρωποι· Φοίβος yaρ άει πολίεσσι φιληδεί 

κτιζομένnσ', αύτος δε θεμείλια Φοίβος ύφαίνει, 

τετραέτης τa πρώτα θεμείλια Φοίβος έπηξε 

καλfΊ έν Όρτυyίn περιηyέος έyyύθι λίμνης. 

Άρτεμις άyρώσσουσα καρήατα συνεχες αίyών 

Κυνθιάδων φορέεσκεν, δ δ' έπλεκε βωμον Ά.π6λλων 

δείματο μεν κεράεσσιν έδέθλια, πήξε δε βωμον 

έκ κερά ων, κεραοiις δε πέριξ ύπεβάλλετο τοίχους 

ώδ' έμαθεν τα πρώτα θεμείλια Φοίβος έyείρειν» 

[Άκολουθοϋντες δε οί liνθρωποι τον Φοίβο, fκτισαν με μέτρο τ'ις πό

λεις, γιατί ό Φοίβος εύχαριστιέται πάντοτε δταν κτίζωνται πόλεις, κι' 

αύτος ό tδιος ό Φοίβος φροντίζει να θέτη τα θεμέλιά τους. Σ'ε ήλικία τεσ

σάρων έτών ό Φοίβος ~θεσε τα πρώτα θεμέλια, στην ώρα ία 'Ορτυγία, πλη

σίον της κυκλικής λίμνης, ένφ ή Άρτεμις κυνηγούσα τοϋ ~φερνε συνεχώς 

κεφάλια γιδιών άπο τον Κύθνο, κι ό Άπόλλωνας. συνέπλεκε βωμό ... ], 
Καλλιμάχου 'Ύμνος εις Άπόλλωνα, στ. 55-60-64, μετ. Σπύρ. Χ. Μαγγίνα. 

Ό αύτοδίδακτος, κα'ι έμπειροτέχνης fτσι Άπόλλωνας πολεοδόμος-άρ

χιτέκτων κληροδότησε αύτην την aγνωστη έν πολλοίς tδιότητα στον γυιό 

του Τροφώνιο. 

45. << ... δ δ' έθέλων τε και δυνάμενος άβρa πάσχει ν 
τaν Ά.yαμήδεϊ Τροφωνίφ θ' Έκαταβ6λου 

συμβουλίαν λαβών ... ». 

(Πίνδαρος, Fragmenta Selecta, 2PLG, 14 374 BERGK.) 
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Άπο την 'ίδια πηγη προέρχεται κα'ι το χάρισμα του μάν

τεως. Ώς μάντις, aσφαλέστατα είναι κα'ι ενας πρωθιερεύς. 46 

'Όπως κατα κανόνα συμβαίνει με τους θεους θεραπευτές, 

είναι κα'ι θεος που στέλνει τον θάνατο. την πολεμικη φύ
ση του Τροφώνιου, που έπιμαρτυρεί μια Βασιλικη lδιότητα 

προβάλλει ό χρησμος που δόθηκε στον Έπαμεινώνδα, πρ'ιν 

aπο την μάχη στα Λευκτρα.47 

46. Σε κείμενα, άλλΟ. και 'Επιγραφές, οί ίερείς στο Ίερό του Τροφώ-
νιου επονομάζονται Τροφωνιάδαι, Τροφωνιανοί, Τροφιμιανοί. 

47. << ••• πριν δορ), συμβαλλέειν fχθροίς, στήσασθε τρόπαιον 

άσπίδα κοσμήσαντες fμfιν τfιν είσατο vηφ 

θοϋρος Αριστομένης Μεσσήνιος, αύτlι.ρ fyώ τοι 

άνδρών δυσμενέων φθίσω στρατον άσπιστάωv. .. ». 

(Παυσανίας, 4.325). 
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« ... έv δε vυκτι ή κάτεισιv {καστος, έv ταύτn 

9 κριοv θύουσιv ές βόθροv, επικαλούμενοι τοv 
Α γαμήδηv». 

«εl:ς τι χωρίοv fρrzμov και avήλιοv 

aποβάvτες βόθροv τε ώρυξάμεθα 

και τα μijλα κατεσφάξαμεv και το 
τ ' ~ ' , ,. 

αιμα περι αυτοv εσπεισαμεv», 

Λουκιανός, Νεκυομ. 468. 

την εξαιρετικη νύχτα της Κατάβασης, ύπηρχαν συγκεν

τρωμένα κα'ι σε Εξαρση, πολλα aγνωστα στοιχεία, που 

εξασκουσαν καταλυτικη επίδραση στην θρησκευτικη Τελε

τουργία. Το ταξίδι στον 'Άδη, κα'ι ενας χρησμος που συνη

θέστατα άκολουθουσε αuτην την επίσκεψη, δεν ήταν κάτι 
άφηρημένο η φανταστικό. Άντίθετα με ο, τι πιστεύεται σήμε

ρα, ολα τα βασικα στοιχεία του άλλόκοτου εγχειρήματος, 

ήταν εΎας συνδυασμος φυσικών λειτουργιών άπο την μία, 
κα'ι μιας κατεργασίας της τέχνης, άπο την aλλη. 

Ό βόθρος, 48 που συγκεντρώνει κα'ι το άμεσώτερο ενδι
αφέρον, χαρακτηρίσθηκε άπο τον Μ. Ρ. Nilsson ώς, "ενας 
τόπος γεμaτος ένέργεια". Είναι άπολύτως βέβαιο ομως, οτι 
ή φράση χρεώνεται στην διαίσθηση49 του Σουηδου θρησκει

ολόγου, παρα στην γνώση τών πραγματικών δυνατοτήτων, 

που προσπόριζε ό βόθρος στον μυούμενο. 

Ή Ε'ρευνα κα'ι μελέτη του σωζώμενου βόθρου -χρηστηρίου

τάφου, στην Λειβαδιά, παρουσιάζει έκπληκτικα φαινόμενα. 

Στην ούσία πρόκειται για κάποιο ρηχο ορυγμα γης με 

πολυ μικρες διαστάσεις. Πέντε σπιθαμες περίπου μηκος, δύο 

48. βόθρος: λάκκος, ορυγμα έντος τοϋ εδάφους, ('Ομήρου 'Ιλιάς, Ρ 58, 
'Οδύσσεια, ζ 92) κοίλωμα, όπη (Ξεν. Άν. 4,5,6. Διγ. Άκρίτ. 305). 

49. Martin Ρ. Nilsson: Ίστορία της Άρχαίας 'Ελληνικής Θρησκείας. 

'Ένα εlδος, επίσης φωτισμένης διαίσθησης, εκφράζεται aπο τον Σουηδό, 
δταν περισσότερο με tδεατη ενόραση, παρa με aληθινa αίτια, περιγράφn 

τον Δία της Βροχής, ώς εύρισκόμενο στην ψηλότερη κορυφη τοϋ βουνού, 

<<έκεϊ που το σύννεφο ακουμπάει στην Γη». 
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σπιθαμες πλάτος, και μιας σπιθαμης βάθος. Το άβαθες αiJτο 

λάξευμα, άπ' ευθείας πάνω στον φυσικο βράχο, που ό Παυ

σανίας λίγο άργότερα θα όνομάση όπή, με κάθε βεβαιότητα 

ε1ναι ή άρχικη θήκη, 50 οπου ε1χαν έναποτεθη τα όστα τού 
έπώνυμου f]ρωα Τροφώνιου. "Ήταν δηλαδη οστεοθήκη. Συ
νήθεια που διαιωνίσθηκε άργότερα και στους έπιβλητικους 

μυκηνα"ίκους τάφους-θησαυρους τού τύπου Άτρέως. Μικρες 

φυσικες σχισμες στο δάπεδο, χρησίμευαν για την έναποθέτη

ση έκεί όστών, κατα την χρήση τών διαδοχικών ταφών. 

Ό Όμηρικος βόθρος δεν εχει μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Έξαπλούται και προς τις τρείς πλευρές, μόλις σε άπόσταση 

ένος πηχυ. 51 

Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικο τού βόθρου στο Τροφώ

νειο, εντοπίζεται στην φυσιογνωμία της ϋλης. Σ' αυτο καθαυτο 

το πέτρωμα, πάνω στο όποίο εχει διαμορφωθη. Το μικρό, και 

στενο έπίμηκες όρυγμα, που σχηματίζει την όπή, την είκόνα 

ένος δίχειλου γυναικείου αίδοίου,52 ε1ναι άπο συμπαγη μάζα 
πυριτόλιθου. Το στοιχείο πυρίτης βρίσκεται σε ολα τα ταφικα 

μνημεία, που παρουσιάζουν λατρευτικη δραστηριότητα, με 

οποιονδήποτε τρόπο53 σε διαφορετικους γεωγραφικα τόπους. 

50. θήκη· άπο τις πέντε διαφορετικες έρμηνείες, ετσι οί Άττικοι 

ώνόμαζαν την νεκροθήκη, την σαρκοφάγο, τον τάφο, τον τύμβο. ('Ηρό

δοτος Ι 187, Αiσχύλου Πέρσαι 405) θήκας τε προy6νων. 'Επίσης ήρώων 
άπ6ρρητοι θijκαι. Πλούταρχος 407 F. 

51. «β6θρον όρύξαι, δσον τε πυyούσιον1 ένθα και ένθα>>.'Ομήρου 
'Οδύσσεια, κ 517. «aνοιξε λάκκο ώς μιαν όργια το φάρδος και 

το μάκρορ>. μετ. Ζήσ. Σιδέρη. 
πυyώv εlναι ή aπόσταση άπο τον άγκώνα, εως τον πρώτο aρμο τών 

δακτύλων, περίπου 0,38 μ. 

52. Άπο τώρα, εστω και πρόωρα, εlναι δυνατον να διαγνωσθfl, μια 
άπο τις πολλες ιδιοσυστασίες τοϋ περίφημου μνημείου. Ό iθυφαλλικος 

χαρακτήρας της Στήλης τοϋ Άγαμήδη, που στην συνέχεια eα γίνη πλήρως 

κατανοητός, και ή Όπή-αiδοίον στο γάπεδο, έπαγγέλονται την Μυητικη 

Άναγέννηση, σε δποιον κατα τον Πίνδαρο fίθελε, άλλα και μπορούσε να 

την έπιτύχη. <<ό δυνάμενος και έθέλων άβρίΊ. πάσχει ν τίΊ.ν Ά.yαμήδεϊ Τρε

φωνίφ θ' έκατοβ6λου συμβουλίαν λαβών>>. 

53. Δύο ένδεικτικα παραδείγματα που δείχνουν την αiνιγματικη χρή
ση τοϋ Πυρίτη. ·Η πολυθρύλητη σαρκοφάγος τοϋ Τουταγχαμοον εlναι κα-
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Ή σύγχρονη έπιστήμη, κατα την διάρκεια πειραμάτων 

πάνω σε πυρίτη, άπεκάλυψε ιδιότητες τού ορυκτού, που έπ'ι 

τού προκειμένου πρέπει να προβληματίσουν. 54 'Άν οί άρχαί

οι 'Έλληνες, κα'ι οχι μόνον, γνώριζαν έπακριβώς την σύστα

ση, την ιδιομορφία, κα'ι τ'ις άπορρέουσες ωφέλειες τού πε

τρώματος, τότε τα άρχικα θρησκευτικα στοιχεία άποκτούν 

νέα διάσταση κα'ι θεώρηση. 55 

Ευδιάκριτα κα'ι άποδεικτικά, ή άξία κα'ι ή ωφέλεια τού 

συγκεκριμένου βόθρου άπο πυρίτη θα καταδειχθfι λίγο άργό-

τασκευασμένη άπο πυριτόλιθο. Ή Μεγάλη Πυραμίδα (πύρ) στο κέντρο 

της πρωτεύουσας τού Μεξικού, φέρει έπίχρισμα είδικού πυρίτη, που μετα

φέρθηκε έκεί δδικα κα'ι έπίπονα άπο την μακρυνη Βραζιλία. 

54. Το πυρίτ ιο άποτελεί το 29% περίπου της έπιφάνειας τού πλανήτη . 

Οίκονομία που προϋποθέτει κα'ι συνεπάγεται εναν τέλειο βιολογικο ίονι

σμό, μεταφραζόμενο σε φώς κα'ι πληροφορία. Σε φώς κα'ι πληροφοριακη 

'Ύλη , δια μέσου τού μηχανισμού φωτοσύνθεσης. 

Μια Ε"ρευνα αυτης της διαδικασίας -που θα γίνη μελλοντικά- διακρί

νεται στην λειτουργία τού σύγχρονου 'Ηλεκτρονικού Ύπολογιστη, τού 

δποίου ή Μνήμη εlναι κατασκευασμένη άπο πυρίτιο. 

55. Ή aγνοια, άλλα κα'ι ή σκόπιμη παρερμηνεία αυτού τού Φαινόμε
νου , άπετέλεσε το ίσχυρότερο δπλο κατa της είδωλολατρείας. Ή άρχαία 

Έλληνικη θρησκεία, κα'ι κυρίως αυτή, πολεμήθηκε μ' Ε"να δόγμα που πρέ

σβευε πως ή λατρεία τών λίθων καΙ. τών δέντρων ηταν Πλάνη. πως δεν 
Ε"πρεπε να λατρεύωνται τα Ε"ργα τού Δημιουργού , άλλα δ tδιος δ Δημιουρ

γός. 'Όταν δ Κλήμης Ελεγε: << ••• τοv κόσμου δημιουρyόv, τοv ήλίου φωτα

yωγοv θεοv έπιζητώ, ov τα έργα τού θεού ... >>, γινόταν άπλα θεόκλητος η 

ενσυνείδητα κατέστρεφε έγνωσμένες άξίες; (Κλήμης Προτρ. Ι 59). 
'Εκείνο που οι πολέμιοι της άρχαίας Έλληνικης θρησκείας, κατηγόρη

σαν ώς είδωλολατρεία, διαμετρικα άπέχει άπο την όρθη άντίληψη, που 

είχαν οί άρχαίοι 'Έλληνες, σχετικα με τους λίθους, τα δένδρα, τα νερά , 
κα'ι τα πλείστα δσα φυσικα φαινόμενα, τα όποία στην συνέχεια θa έξετα

σθούν. Ή άλήθεια ε1ναι έντελώς διάφορη. 'Εκείνοι που χρησιμοποιούσαν 
τα ΥΕργα τού Θεού, γνώριζαν πολυ καλα τ'ις tδιότητες τών άντικειμένων 

που φέρεται δτι <<λάτρευαν>>. Γνώριζαν πολυ καλλίτερα τ'ις ιl:ιφέλειες που 

προέκυπταν άπο αυτού τού εrδους την «λατρεία>>. 

Άντίθετα , έντελώς άντίθετα, δ σημερινος είδωλολατρικος διά-κο

σμος, που κοσμεί τον συμβολικο κα'ι οχι φυσικο ναό, δπου ναίει δ θεός, 

εχει καταστη τελείως, ή περίπου τελείως, άνίσχυρος να έπιδράση ωφε

λιμιστικά, στον σύγχρονο Πιστό. Παλαιότερα ύπηρχαν θρησκευόμενοι, 

σήμερα ύπάρχουν Πιστοί, ή διαφορa ε1ναι τεράστια. Άλλα γιΟ. το θέμα 
θα ξαναγίνη λόγος. 
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τερα. 'Άς κρατηθfι ομως ή εικόνα που παρουσιάζει ό μικρος 

βόθρος -όστεοθήκη, που οπως προειπώθηκε μεταφέρει την 

tδέα γήινου θηλυκού αιδοίου, με διαμορφωμένα μάλιστα τα 

χείλη. Εlναι f:Ύας πολυπράγμων τόπος, 56 μέσα στον όποίο θυ
σιάζουν ενα κριό. την στιγμη της θυσίας επικαλούνται, κα

λούν το φάσμα, σε όποιαδήποτε μορφή, τού Άγαμήδη.57 

Ή έπώνυμη θυσία μάλιστα εlναι τόσο tδιόρρυθμη, που ό 
έν λόγφ βόθρος, συνδέθηκε με τον Άγαμήδη κα'ι διαιωνίσθη

κε ώς μια δεύτερη παράδοση, τού χώρου οπου βρισκόταν 

το μαντείο. 58 

56. Άπο τις δεκαέξι διαφορετικες εννοιες τού δρου τόπος, με ίδιαίτερο 
νόημα: τόπος το γυναικείο αίδοίον. Άριστοτέλης, Ζ1, 527β, 28 και Ζ1 
583α, 15. Τόπος έπίσης λέγεται ό θεός: αύτος ό θεος καλείται τόπος. (Φίλ. 

Ι, 360. Ίππόλ. Αίρ. 6, 32). 

57. 'Ένας μύθος που μεταφέρθηκε aπο την Αt'γυπτο, μέσφ τού Ήρό
δοτου (Ήρ. Π, 121 κ.έ.), aποδόθηκε aργότερα στον Τροφώνιο. Άληθινος 
παράμυθος που ώστόσο συνδέθηκε με τις aρχιτεκτονικες δραστηριότητες 

τού Τροφώνιου, και δικαιολογεί την τελικη aποθέωση. 

Το παραμυθητικο κείμενο αναφέρεται σε κλοπη θησαυρού aπο θησαυ

ροφυλάκιο που είχαν κατασκευάσει ό Τροφώνιος μαζ'ι με τον αδελφό του 
Άγαμήδη, κα'ι στο όποίο μ' ενα τέχνασμα, 6.φαιρώντας ενα λίθο εμπαιναν 

μέσα και εκλεβαν χρήματα. Ό ίδιοκτήτης-βασιλιας τού θησαυρού εστησε 

παγίδες, και δταν έπιχειρήθηκε νέα aπόπειρα, ό Άγαμήδης αίχμαλωτίσθη

κε. ϊο σπαραξικάρδιο κείμενο της Αίγυπτιακης έκδοχης αναφέρει δτι ό 

aλλος αδελφός, για να μη γίνουν γνωστο'ι οί κλέφτες και συλληφθfl κι αύ

τός, εκοψε το κεφάλι τού aδελφού του. Σε aντίθεση με την ίστορία που 

μεταφέρει ό Ήρόδοτος, κα'ι ή όποία εχει εύρηματικη συνέχεια aστυνο

μικού μυθιστορήματος, το περιστατικο που σχετίζεται με τον Τροφώνιο 

σταματάει σ' αύτο το σημείο. 

Έαν κάτι διδακτικο θa επρεπε ν' aναζητηθfl σ' αύτην την περίπτωση, 

αύτο aσφαλώς θα ήταν, ενα είδος αt'τιου και αίτιατού. 
Ούσιαστικα το Κομμένο Κεφάλι τού Άγαμήδη, που στην πραγματικό

τητα είναι «ή aλλη φύση τού Τροφώνιου» , καταδείχνει με ένάργεια μιαν αί
τιολογία χρησμοδοσίας. Στην θρησκειολογία είναι γνωστο οτι το Κομμένο 
Κεφάλι -δπως έπι παραδείγματι τού Όρφέα- μιλάει και δίνει χρησμούς. 

58. Μετa το περιστατικο της κοπης τού κεφαλιού, που φέρεται οτι 

εγινε στην Ύρία της Βοιωτίας (Παυσανίας ΙΧ,37,6) η στην 'Ήλιδα (Σχ. 

Άριστφν. Ν εφ. 506α), ό Τροφώνιος κατέφυγε στην Λειβαδιά. 

<< ... καl Τροφώνιοv μi;v ένταύθα έδέξατο ή γη διαστάσα, lvθα έστlv 

έν τφ aλσει τφ έv λεβαδείι;ι βόθρος τε Άγαμήδσυς καλούμενος, και 
προς αiιτφ στήλη ... ». 
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Δείγμα έπιτύμβιας -δπως πρέπει να ήταν- Στήλης τού 
Άγαμήδη, aπεικονίζεται σε aθηνα'ίκό, μελανόμορφο aγγείο. 

Το σχf]μα αναμφίβολα μεταφέρει την tδέα ένος όρθού Καυ

λού.59 Τί άκριβώς είναι δυνατον να προϋποθέτη κα'ι να συνε
πάγεται ή σχέση του θηλυκού αtδοίου στο γάπεδο-δάπεδο 

κα'ι του aρρενος φαλλού στην κορυφή, άλλα κα'ι ή aπορρέ

ουσα λειτουργία κατα τον χρόνο της Μύησης, δεν είναι δύ
σκολο να ύποτεθfi. Κρίνεται δμως ώς aρρητο Δρώμενο. 

'Ένας, ό πλέον άνώδυνος κα'ι άνακουφιστικος λόγος συ

νοψίζεται: πως στο προκείμενο διαδραμματίζεται ή περιλά

λητη άρχαία Έλληνικη Άναγέννηση.60 

Ή ταύτιση τού μαντείου με το βόθρο τού Άγαμήδη δίνεται πολυ άπλα. 

Φαίνεται ομως οτι γι' αuτον άκριβώς τον λόγο δεν έγινε άντιληπτή. 'Όλοι 

σχεδον ύποθέτουν οτι ό έπώνυμος Βόθρος τού Άγαμηδη ήταν ενας βωμος 
κάπου μέσα στο aλσος. Ό μόνος που σημείωσε την δεύτερη παράδοση 

της τοποθεσίας τού Μαντείου, ώς iδίου χώρου, οπου και δ Βόθρος, ήταν 
ό καθηγητης Ν. Κοντολέων: 

<<Εlναι προφανες δτι ένταύθα ύπάρχουσι δύο παραδόσεις ώς δει
κνύει ή όνομασία τού χάσματος τού Τροφωνίου, ώς βόθρου Ά.yα

μήδους ... » 

(το Έρέχθειον ώς Οiκοδόμημα Χθόνιας Λατρείας, σελ.88, σημ. 1). 

59. Τον rδιο συμβολισμο ό.πεικάζει ή μουσουλμανικη Στήλη-μανιτάρι 
πάνω στον τάφο. 'Επίσης δ έπιτύμβιος χριστιανικος Σταυρός. με το Στεφά

νι, εχει ijδη προταθη (ΜινωΜυκηvαϊκος Διόνυσος 258) πως είναι, το σε 
λειτουργία σύμπλεγμα, τού γυναικείου αiδοίου, με τον φαλλό. Σε μερικες 

μάλιστα περιπτώσεις ό έπιτύμβιος Σταυρός, παρουσιάζεται ώς τριπλος 

Φαλλός. 

60. Κάπως άργότερα, ή rδια μυστηριακη Πράξη, δηλ. ή Συγγένεια κα
τα την Μετάληψη τού Σώματος και Α'ίματος τού Σωτηρα, άλλa και ή ρή

ση οτι ολοι οί Χριστιανοι έχουν συλληφθη στο Κέντρο τού χριστιανικού 

ναού θa μετονομασθft σε Άνάσταση. οι άποζητούμενες έννοιες Άναγέν

νησης - Άνάστασης δεν είναι μιa φιλοσοφικη θεώρηση Έσχατολογικης 
Σωτηρίας και διαιώνισης της Ζωης. Στην ούσία οι δύο θρησκείες έχουν 

πολυ κοινότερα στοιχεία. Κα'ί ιερατικa άντικείμενα άλλa κα'ί λειτουργι

κa δρώμενα. Παράλληλα γνωρισματικa στοιχεία άναφέρονται στην <<αi

ωρούμενψ> σημείωση, της σελ 211. 
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« ... θυμάτων δετών πρότερον πεφηνότων αίσί

ων λόγος tστιν ουδείς, εί μη και τούδε τού 

1 ο κριού τa σπλάγχνα το αύτο θέλοι λέγειν- δμο
λογούντων δε και τούτων, τότε {καστος fίδη 

κάτεισιν εifελπις ... ». 

εΎα φαινόμενο Πρωθύστερου 

Άσφαλώς κα'ι δεν μπορεί νa γίνη κατανοητό, πολυ δε πε

ρισσότερο έφικτό, σε κυριολεκτικη βάση, εκείνο που άφηγεί

ται έδώ ό Περιηγητής. 'Όσες αίματηρες η άναίμακτες θυσίες 

είχαν προηγηθη, κατa την διάρκεια της μηνιαίας περιόδου 
τού έξαγνισμοϋ, δεν είχαν καμμιaν άπολύτως άξία, αν δεν 
συμφωνούσαν κα'ι οί σκοπήσεις τών σπλάγχνων του συγκε

κριμένου κριού, την νύχτα της Κατάβασης. Με την προϋπόθε

ση μάλιστα ποος ή Κάθοδος συνέβαινε τον χρόνο του ορθρου: 

«fίδη δ' οiίν ύπέφαινεν fιμέρα» (Λουκιανός, 467), μία ευδιά
κριτη σπλαγχνοσκοπία έκείνη την ωρα ήταν σχεδον άδύνατη 
η εστω προβληματική. Άλλa δεν είναι μόνον αυτος ό λόγος 
που δικαιολογεί την Ελλειψη ευπιστίας στην μαρτυρία. Το σε 

βέβαιη προϋπόθεση, πρωθύστερο Δρώμενο, καταλήγει άνα

κόλουθο, άκριβώς γιατ'ι θεωρείται τελείως άνώφελο. Γι' αυτο 

κα'ι ό Παυσανίας χρησιμοποιεί το έπίρρημα fίδη. 6 1 

Ή Κατάβαση στον τάφο άκολουθούσε ά μέσ ω ς, μετa 

την σφαγή, κα'ι την έν συνεχείι;χ σπονδη - ροη του α'ίματος 
στον Βόθρο, δηλαδη Μέσα στο μαντείο.62 

61. Σ'ε μιa άπο τ'ις όκτω έρμηνείες του το fίδη, καλύπτει γεγονος η επι
κείμενο, παρελθόν, άμεσο, κα'ι μελλοντικο η έγγvς άναφαινόμενο. 

62. Στο άντίστοιχο Τυπικο τοϋ Μίθρα, ό μυούμενος βρισκόταν ijδη 

μέσα στον Βόθρο, κάτω άπο μία μεταλλικfι έσχάρα, πρ'ιν άκόμη προσκομί

σουν τον ταύρο, ένσάρκωση τοϋ όποίου θεωρείτο ό θεός. 

Το αlμα που eρεε άπο τον λαιμο τοϋ ζq)ου, τον Ελουζε όλοκληρωτικa 
-οπως άκριβώς ή σημερινfι Βάπτιση- έπιφέροντας eτσι την ποθητη σ υ γ

γένει α με τον θεο Μίθρα. 

'Ωστόσο έaν ό αίμόφυρτος λαιμος τοϋ ταύρου προκαλεί έρεθισμο 

της έκφυλισμένης aλλωστε εύαισθησίας, ή μικροβιολογία πείθει, πως τα 
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Άπο το Όμηρικο κείμενο, που συμπληρώνει την εlκόνα 

τού Δρώμενου στο Τροφώνειο δίνεται μία aξιοπρόσεκτη 

πληροφορία: 

«σφάξε κριάρι τότε έκεί και μαύρη προβατίνα, 

γυρίζοντας στ' aφώτιστο σκοτάδι το λαιμό τους, 

και στρέψε aλλού το πρόσωπο, ατού ποταμού το ρέμα». 

Βέβαια ή θέση τού 'Οδυσσέα ύποτίθεται πως είναι πάνω 
ό.πο τον πυγούσιο βόθρο, σε σχεδον aμεση έπαφη μ' αύτόν. 

Ή διαφορa εγκειται στο οτι ό 'Οδυσσέας δεν πραγματοποι

εί Κάθοδο στον 'Άδη, ό.λλa έπιδίδεται σε ψυχαγωγία, σε 

ανάκληση ψυχών aπο τον 'Άδη. 63 

Στην περίπτωση τού Τροφωνίου ομως, ύπάρχει διαφορο

ποίηση. Ό μυούμενος κατέρχεται στον 'Άδη ό tδιος (κακεί

θεν κατίασιν οί aπο Βοιωτίας). 

κύτταρα τού σημερινού Βότρυος, τού σταφυλιού, άπο το δποιο παρα

σκευάζεται ό Μεταληπτικος Οίνος, άναγόμενος σε Σώμα και Αίμα, δεν 
αίσθάνονται λιγώτερο πόνο. τα κύτταρα τού φυτού, τού κάθε φυτού, 

δταν κόβωνται βίαια , παρουσιάζουν τις Lδιες άκριβώς aντιδράσεις που 

παρουσιάζουν τα κύτταρα τού όποιουδήποτε ζq)ου που σφάζεται η δι

αμελίζεται με τον Lδιο τρόπο. Ό Μεταλαμβανόμενος Ιfτσι Θεος εrτε, Διό

νυσος, εrτε Χριστός, εtτε aλλος, σε δποια μορφ'η κι Ciν ληφθfi ώς Μετάλη

ψη, (έρίφιον, άμνός, βότρυς) δεν Ιfχει όντολογικ'η διαφορά. Κα'ι με φυτικ'η 

ύπόσταση, κα'ι με ζωική, έναρμονίζονται στ'ην rδια βιολογία. Σημειώθηκε 

(ΜινωΜυκηναϊκος Διόνυσος) οτι στο σύγχρονο μικροσκόπιο, ενα πρω

τοκύτταρο, είναι άδύνατο να προσδιορισθfi εαν προέρχεται άπο φυτικό, 
η ζωικο όργανισμό. Κάτι που fιταν κιόλας γνωστο στον 'Όμηρο, οταν 
Ιfλεγε: <<Οϊη πf:ρ φύλλων γεννεij, τοίη δf: Καt άνδρών». 

63. Κάτι που φέρεται δτι είπώθηκε για τον tδιο τον Όδυσσέα, διέσω

σε δ Φιλόστρατος « ... εlς Ίθάκην γάρ ποτε τον 'Όμηρον πλεvσαί φασιν 

άκούσαντα, ώς πέπνυται {τι ψυχiz του Οδυσσέως, και ψυχαγωγίι;ι επ' 

αύτον χρήσασθαι ... ». (Φιλοστράτου Ήρωικος. 727) 
Άπο το πληθος τών περιστάσεων Ψυχαγωγίας -που με rδιο τρό

πο πραγματοποιείται σε δλα τΟ. μήκη κα'ι πλάτη της Γης- ένδεικτικ'η 

άνάμνηση η Άνάκληση άπο τον 'Άδη τού πνεύματος τού Ένκιντού , 

φίλου του γνωστού Γιλγαμές. «άνοίγοντας μία τρύπα στ'ην γη, το πνεύ

μα τού Ένκιντού άνεβαίνει σαν άνεμοπνο'η άπο τον Κάτω Κόσμο». 

(Λεκατσάς, ΨΥΧΗ, 325, δπου κα'ι πληθώρα μαρτυριών Ψυχαγωγίας). 
Ό άvαπομπος Άϊδωvεiις στέλνει πίσω στ'ην έπιφάνεια της Γης, το φάν

τασμα τού Δαρείου. Το επεισόδιο εκτυλίσσεται στον τάφο τού άvάκτο

ρα Δαριάvα. (Αίσχύλου Πέρσαι 647). 
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Βασικο λοιπον μέλημα κα'ι έπιχείρημα -θa διαπιστωθfi 

aλλωστε στην συνέχεια- εlναι νa «aκολουθήση το αίμα 
aμέσως)), 

ΥΕτσι ή αναφερόμενη σπλαγχνοσκοπία ώς έπακόλουθο, 

δεν απτεται της δικης του έμπειρίας, aλλ' aποτελεί καθηκον, 

λειτούργημα κα'ι Ε'κφραση του ίερατείου. 

Ό Παυσανίας έπισημαίνει την σοβαρότητα μιας aσυμφω

νίας μεταξυ τών προηγούμενων θυσιών, κα'ι έκείνης που γι

νόταν την τελευταία νύχτα. Άλλa σaν λόγος πρωθύστερος, 

δικαιολογείται μόνον ώς παραπλανητικη ύποβολή, με aπώ

τερο σκοπο την σύγχυση γύρω aπο την ζοφερη ίερουργία. 

Μιa ίερουργία, που έπέβαλε κανόνες πειθαρχίας, στην εύρέ

ως γνώριμη κα'ι παγκοίνως τηρούμενη Ίερη Σιωπή. 

Ή παρατηρούμενη λοιπον aσάφεια, κα'ι σχετικa με την 

έπωνυμία του μαντείου του Τροφωνίου, ώς Βόθρου του 

Άγαμήδους, aλλa κα'ι μία σπλαγχνοσκοπία που ένδιέφερε 

τον μυούμενο σε ε τ ε ρ ο χρόνο, έντάσσεται στην aφασία, 

στην σιωπή, που περιέβαλλε το Δρώμενο. Κάθε Δρώμενο, σε 

κάθε Μυητικο Κέντρο. 
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« ... πρώτα μεν εν τfι νυκτι αύτον aγουσιν επι 
τον ποταμον τizν 'Έρκυναν, aγαγόντες δε 
fλαίφ χρίουσι και λούουσι δύο παίδες τών 

11 aστών {τη τρία που και δέκα γεγονότες, οvς 
Έρμάς επονομάζουσιV' οότοι τον καταβαίνον
τά είσιν οί λούοντες και όπόσα χρiz διακονού

μενοι tiτε παίδες ... ». 

« ... Ε'νθα δέ μι ν Χάριτες λούσαν και χρίσαν fλαίφ 

aμβρότφ, οία θεοvς έπενήνοθεν αίεν εόντας, 
aμβοσίφ έδανφ, το ρά οί τεθυωμένον ήεv. .. » 

[έκεί τότε την (Άφροδίτη) Ελουσαν οί Χά
ριτες κα'ι την aλειψαν μ' Ελαιο θε'ίκό, δπως 

ταιριάζει στους αίώνιους θεούς, με θε'ίκο 

Ελαιο γλυκό, aρωματισμένο που iιταν ... ], 
('Ομηρικος 'Ύμνος στην Άφροδίτη, 61-93, 
μετ. Δ.Π. Παπαδίτσας- Έ. Λαδιά). 

Μιa έπάλειψη, χρίση με Ελαιο, συνήθως aρωματισμένο, 

γινόταν σε κάθε ύποψήφιο μύστη. Εrτε σε κοσμικο aγώνα64 

(Ίάσονας λίγο πρ'ιν τον &θλο στην Κολχίδα) εrτε κατa την 
εναρξη μιας θρησκευτικf)ς τελετf)ς, που όπωσδήποτε σχετιζό

ταν με τον κόσμο τών νεκρών. 

Δύο μικρa παιδιa -aπο τa aνατεθειμένα στο Ίερό του 

Τροφωνίου- ήσαν όδηγο'ι τοϋ μυούμενου, aσφαλώς ύποκα
τάστατα τοϋ Έρμη Ψυχοπομπού: 65 

64. Κατa την Έλληνορωμα·ίκη κυρίως περίοδο εlναι πολ\ι γνωστες οί 
φράσεις: Έλέφ θεού, έχρίσθη Βασιλεύς, κ.li . που δίκαια δείχνουν την πε

ρίφημη Βασιλικη Μύηση, ώς fργο και προ'ίον ίδιαίτερης δοκψασίας. Στο 

Τροφώνειο δπως θa άποδειχθfι στο οικείο κεφάλαιο, γινόταν μία έξαιρε

τικη Βασιλικη Μύηση. Μέσα στον ναο τού Διος Βασιλέως. 

65. <<άρχοντος Σάων Σωκράτιος άντίθειτι το Fίδιον δουλικον παιδά
ριον Ά.θάνωνα τύ Διt τεί Βασιλεί κiz τεί Τρεφωνίει ίαρον ε[μεν τον 
πάντα χρόνον». (I.G.VII,3080). 

<<Φιλλώ Νιομινίφ παρι6ντος αύτη κfι τψ ούιψ Νιομεινίψ Ά.ριστίωvος 

ι'ιvτίθειτι τaν Fιδίαν δούλαν ·Ερμαίαν, τεί Δt τεί βασιλεί κiz τύ Τρε-

133 
Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΤΟ IEPON ΤΟΥ rΡΟΦΩΝΙΟΥ 

«Έρμης δε ψυχaς έξεκαλείτο» (Ευστάθιος, 195, 12). 

Το λουτρόν, με πολu μικρη aπόκλιση aπο την σημερινη 

Βάπτιση, aνακρατεί τον κύριο Άναγεννητικο χαρακτήρα, 

aντίστοιχο της έπίσης σύγχρονης Παλιγγενεσίας. Ή Κάθαρ

ση που έπέρχεται με το λουτρόν, έκτος της Άναγεννητικης 

lδέας, σηματοδοτεί την προϋπόθεση της Στέψης μέσφ τού 

Θανάτου, Μυητικού η Όριστικού.66 

Ό νεκρος στέλνεται στον 'Άδη λουσμένος: «a λ ο υ σ τ ο 
κι aστόλιστο τού Χάρου δεν σε δίνω », (κοι
νο μοιρολό"ί). Παραλληλίζεται Ε'τσι κα'ι εξομοιώνεται με το 

νεογέννητο βρέφος, που ύπόκειται στην 'ίδια διαδικασία 

λουτρού. 67 

'Ωστόσο το aπόσπασμα κυοφορεί μία καθοριστικη μαρ

τυρία της υπαρξης κα'ι λειτουργίας τού μαντείου στον λόφο 

«Προφήτης 'Ηλίας». 

Δύο μικρa παιδιa ήλικίας δεκατριων έτων εlναι επιφορ
τισμένα να όδηγήσουν τον μύστη πρωτα στον ποταμό, κα'ι 

στην συνέχεια στο χρηστήριο. Ή 'ίδια ή ήλικία καταδείχνει 

δτι δεν εlναι ουτε μεγαλύτεροι, και aρα επιρρεπείς σε aτα
σθαλίες, aλλa ουτε κα'ι μικρότεροι ωστε νa επικρέμαται κά

ποια aνησυχία σχετικa με την Ε'κβαση της aποστολής που 

φωνlου iαρaν ε[μεν τον πάντα χρόνον .. . >> (I.G.VII,3081). 

Είναι δύο ttπo τ'ις i:tρκετες Έπιγραφi:ς Άναθέσεων, που διασώθηκαν. 
'Εντύπωση προκαλεί ή διάλεκτος, ή προφορά. Στο πέρασμα τών χιλιε

τιών, παραμένει ή rδια. Γεγονος που Ε'δινε το δικαίωμα στους Άττικους 

τούλάχιστον, να λοιδορούν τους Βοιωτους κα'ι τους Άρκάδες, ι'ιγροίκους 

κα'ι γουρούνια. Ή Βοιωτία vς ήταν παροιμιώδης βρισιά. 

66. 'Ένα παράδειγμα 'Οριστικού θανάτου δίνεται ttπo τον Σοφοκλή 

στ'ις Τραχίνιες. Όνομάζει τον θάνατο τού Ήρακλη στην κορυφη της Οι

της, «τελευτη τούδε τ' άνδρος ύστάτη>>. Αύτο πολυ άπλα σημαίνει δτι ό 

Ήρακλης κα'ι aλλες φορi:ς είχε την έμπειρία τού θανάτου. Βεβαίως ένος 
Μυητικού Θανάτου. 

67. Ό Παναγής Λεκατσάς, στο βιβλίο του <<ΨΥΧΗ>> , Ε'χει συλλέξει 

πλούσιο Έθνογραφικο ύλικο γύρω ttπo τα έθιμα τού θανάτου, σε παγκό

σμια κλίμακα. Ή ύπενθύμιση γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, ώς όφειλό

μενη ttπόδοση τιμής κα'ι εύχαριστίας, κα'ι δεύτερον, ώς δμολογία δτι i:tρκε

τα στοιχεία ι'ιπο το εύρυ φασματικο Ε'ργο τού Π. Λεκατσά, χρησίμευσαν 

ώς βάση έπεξεργασίας τής ερευνας. 
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είχαν άναλάβει. 'Ήταν άρκετα μικρο\ ωστε να όδηγήσουν 
ευκολα τον επισκέπτη στο Άδυτο πάνω στο βουνό, που 

άπείχε τούλάχιστον μιση rορα άπο το ποτάμι και άρκετα με

γάλοι ωστε να διεκπεραιώσουν το Ε'ργο. 'Ιερείς δεν ύπηρχαν 

σ' αύτη ν την προς το ορος Πορεία. 68 

Εύνόητο έπίσης γίνεται οτι άπο το Ταξίδι στον Θάνατο 

άπουσίαζαν οί οποιοι συνοδο'ί τοϋ μυούμενου. 69 

68. Ή Πορεία προς το VΟρος, είναι σημαντικο Στάδιο τf)ς ζοφερf)ς 
τελετουργίας κατα τ'ην διαδικασία του έπώνυμου Δράματος. Γεγονος aλ

λωστε που ό πολuς Άπολλώνιος δ Τυανεύς, σημείωσε οταν έπισκέφθηκε 

το Τροφώνειο. <<είς Τροφωvίου έβάδισε». (Βίος Άπολλωνίου Τυανέως IV, 
XXIV). 'Όπου το έπιγραμματικο έβάδισε, σημαίνει δρόμο ικανό. 

69. Άντίθετη aποψη κα'ι για το μακρu δρόμο, κα'ι για τ'ην έλλειψη συγγε
vών άπο τ'ην προκαθωρισμένη Πορεία, ~χει δ καθ. Νικ. Παπαχατζf)ς. 
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«το εντεύθεν ύπο τών ίερέων ουκ αvτίκα επι 

12 το μαντείον, έπ'ί δε ϋδατος πηγaς aγεται, αί 
δε είσ'ί εγγύτατα aλλήλων». 

«γνώση το γλυκύ μου δίδυμον» 

'Επίγραμμα 

Ή ύπογράμμιση ύποδηλώνει λογικά, πως οί δύο πηγες 

με τ'ις aντιθετικες lδιότητες, 70 πηγάζουν, aπο μία διδυμότο

κη φυσικη δεξαμενη νερού. Το έρώτημα λοιπον σήμερα δεν 

συνοψίζεται τόσο στην έξακρίβωση 7 1 τών ύπονοούμενων 

70. << .. . εvθα δε πηγαl 

δοιαl avαί'σσουσι Σκαμάvδρου διvήεvτος 
iί μέv γάρ θ' {fδατι λιαρφ (Jέει , aμφl δε καπvος 

γίγvεται εξ αύτής ώς εί πυρος αlθομέvοιο. 

η δ' έτέρη θέρεϊ χαλάζn εϊκυία προρρέει 

η χιόνι ψυχρfΊ η εξ fJδατος κρυστάλλφ .. . ». 

('Ομήρου Ίλιάς Χ, 147-152). 

[ ... άπ' δπου ξεπετιούνται 

τού γοργοστρόβιλου τοϋ Σκάμανδρου τα δύο τα κεφαλάρια 

σύχλιο νερο άναβρύζει τό 'να τους, κι άχνους όλόγυρά του 

πετά άπο μέσα του, λΕς κι aναψε φωτια καπνους γεμάτη. 

το aλλο άναβλύζει συγκαλόκαιρα νερα σαν το χαλάζι 

για σαν το πάγο που κρουστάλλιασε, για σαν το κρύο χιόνι], 

Μετ. Καζαντζάκης-Κακριδης. 

Λογικοφανη έξήγηση τέτοιων πηγών δίνει ό Βιτρούβιος (VIII, 3, Περ'ι 
Άρχιτεκτονικης). Ανάμεσα στ'ις ποικCλες άναφορές, φέρνει ώς παράδειγ

μα τον ποταμο Ίμέρα, στην Σικελία. Μετα τlς πηγΕς χωρίζεται στα δύο. 

<<Το σκέλος που ρέει προς την 'Ετρουρία περνά άπο γη μΕ γλυκους χυμούς, 

και εχει νερο πολυ γλυκό. Το aλλο σκέλος περνά άπο γη άπο την όποία 

έξορύσσεται άλάτι, και εχει νερο άλμυρό. >> (ΒΠΡΟΥΒΙΟΥ Περι Άρχ. έκδ. 

ΠΛΕΘΡΟΝ, σελ. 165, τόμ. Β). Γενικώτερα το Περι Ύδάτων τοϋ Βιτρού
βιου, κρίνεται ώς περίπου άπαραίτητο, για την μελέτη της φύσης κα'ι της 

κατανόησης στην χρήση άπο τον aνθρωπο, δλων των νερών, άλλα και 

είδικώτερα τέτοιων, δπως είναι αύτα που τώρα εξετάζονται. 

71. Σήμερα ώρισμένοι διατείνονται δτι πράγματι τα νερα τοϋ Σκάμαν
δρου, πηγάζουν άπο τέτοιες πηγΕς που περιγράφει το Όμηρικο κείμενο. 

Ό Βιτρούβιος εχει μιαν aλλη έξήγηση . <<Οί Ίλίοι λέγεται δτι ώνόμασαν 

τον ποταμο αύτο Ξάνθο, έπειδη στους άγρους της Τροίας κοντα στον πο-
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μυθικων ιδιοτήτων, τέτοιου εt'δους νερων, που έμπνέουν, θε

ραπεύουν, προφητεύουν, δσο στην άπλη πιστοποίηση της 

ϋπαρξής τους. Στην Λειβαδιa των συγχύσεων κα'ι παρεξηγή

σεων, δσον άφορά την έρμηνεία των άρχαιολογικων μνημεί

ων, δεν εlναι λίγοι -άνάμεσά τους κα'ι πτυχιούχοι άρχαιολό
γοι- που έσφαλμένα Ε'χουν την ιδέα δτι οί περίφημες πηγες 

της Λήθης- Μνημοσύνης, εlναι οί πηγες της 'Έρκυνας. Έκ
δοχη τελείως άβάσιμη. 

Ό Περιηγητής, στην άρχη κιόλας της διήγησής του, άνα

φέρθηκε στην γένεση του έπώνυμου ποταμού. Κα'ι μάλιστα 

κάνοντας λόγο γιΟ. μία κα'ι μοναδικη πηγή, που δημιουργή

θηκε δταν ή νύμφη 'Έρκυνα άνασήκωσε εΎα λιθάρι γιΟ. νa 

πιάση τον χηνα που κρυβόταν άπο κάτω. 'Άν λοιπον οί μυ

θικες πηγές, i]ταν έκείνες της 'Έρκυνας, άσφαλως κα'ι θa το 
σημείωνε. Άντίθετα δμως, έντελως άντίθετα, διαβλέποντας 

ισως την σημερινη πλάνη, πολυ προσεκτικa φρόντισε να δι

αχωρίση την Λήθη -Μνημοσύνη άπο την 'Έρκυνα. «fπ'ι δε 

ϋδατος πηγaς άγεται» (μετa όδηγείται σε νερού πηγές). Στην 
προσπάθειά του να άποτρέψη μία μελλοντικη σύγχυση, άπέ

δωσε εiJληπτα την εικόνα του διαχωρισμού των πηγων, άπο 

τον ποταμό. Χρησιμοποίησε το σχημα: «fπ'ι δε ϋδατος πηγaς 

άγεται» κα'ι οχι το φυσιολογικώτερο: «fπε'ι δε πηγaς ϋδατος 

άγεται» που δμως θa ταυτιζόταν με τον ποταμο 'Έρκυνα, 

δπου μόλις πρ'ιν λίγο εlχε πραγματοποιηθη το λουτρόν. 
Ή κατάδειξη της διαφορετικότητας εlναι έμφανής. 'Ένας 

εύρυς όρίζοντας σε παγκόσμια κλίμακα, καλύπτει δλες τ'ις 

ιδιότητες του νερού, κα'ι στην πολυτιμία του ώς κυριώτερου 

κοσμογονικού στοιχείου, άλλΟ. κα'ι στην συμβολοποίηση 

ταμό , γεννιούνται βόδια με χρώμα πυρρο και πρόβατα με χρώμα ιΊνοιχτο 

σταχτί>> . (ο. ιΊ. σελ. 169). Οί ίδιαίτερες ώστόσο ίδιότητες τών νερών -σπεύ
δει ό rδιος νa διευκρινίσn-, είναι έπήρεια και της σύνθεσης τού έδάφους 
στο όποίο έκβάλλουν και ρέουν, δσο και τού κλίματος, σε συνάρτηση με 

την μοναδικότητα κάθε τόπου στην δράση και aντίδραση τών Ήλι.ακών 

ακτίνων. Στην κλισίη, στην κλίση που παρουσιάζει ό κάθε τόπος, που σα

φώς είναι μοναδικη και δεν έπαναλαμβάνεται. Αύτος aλλωστε είναι και 
ό λόγος, που ή rδια ποικιλία φυτού παράγει, άναλόγφς τού τόπου, και 

διαφορετικους στη γεύση καρπούς. 
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τών θρησκευτικών 'Επιφανειών, που aποδεδειγμένα τού 

αναγνωρίζονται, σε δποιαδήποτε κατάσταση. Πηγή, ρυάκι, 

ποταμός, θάλασσα. 72 

Εlναι έκπληκτικο το μέγεθος κα'ι ή ποικιλία τών καταγε
γραμμένων Τυπικών, που προέρχονται aπο ολη την Γη. Ώρι

σμένα aπο αυτα παρουσιάζουν ξεχωριστο ένδιαφέρον: 

-Γιατί bραγε, οί lαθέντες aπο κάποια aσθένεια 73 ρίχνουν 
χρυσο η aργυρο στην πηγή; 

-Ποιά εlναι ή aμεση η Ε"μμεση ώφέλεια, στην όποία aπο
βλέπει δ Πελέας, οταν θυσιάζη πενηντα aρνιά, στ'ις πηγες 

τού Σπερχειού; 

-Ό ποταμος Σκάμανδρος, που ένδιαφέρει aμεσώτερα, Ε" χει 
στ'ις πηγές του ίδρυμένο Βωμό, με μεγάλο περίβολο. Θυσιά

ζουν έκεί ζφα, η ρίχνουν μέσα στο νερο ζωντανa aλογα. 74 

-Σ' ενα πηγάδι με χλώριο-άλατούχο νερό, ύπάρχουν λα

τρευτικa aντικείμενα της έποχης τού Χαλκού.75 

72. Παράδειγμα οί ίχθυ6σωμοι θεοί. Ποτάμιος θεος ό rδιος ό Άχελψος. 
Άπο τον 'Όμηρο μάλιστα θεωρείται ώς θε6τητα ολων τών ποταμών, τών 

θαλασσών, και τών πηγών. 

73. Στizv πηyiz τού Ά.μφιάραου, eρριχvαv χρυσά νομίσματα. 'Ένα τέ
τοιο γεγονος ομως θα ύποβάθμιζε τις iiλλες πηγες που ήταν σε χρήση ι'tπο 
τα διάφορα Άσκληπιεία. Δείχνει πολiι πιθανον δ τι ό Παυσανίας δεν ι'tπέ

κρυψε την συνήθεια της ι'tφιέρωσης έκεί ~πίσημου χρυσού, έπειδη ήταν 
εύρύτερα γνωστ6. ΣΕ δλα τα Άσκληπιεία ~ρριχναν χρυσο f\ iiργυρο στην 
ίαματικη Πηγή. Άκριβώς οπως σήμερα σε ολες τις Είκόνες ι'tνάλογα τοϋ 

Τόπου κρεμούν διάφορα τιμαλφη, (Παυσανίας, Il,23,2). 
'Άς προληφθfι έδώ -μια και το θέμα θα τύχη ένδελεχέστερης ι'tναφο

ράς- δτι ή κατάσταση άσθ{vειας, έκδηλώνεται δταν ό ύποκείμενος, πα

ρουσιάζει αλειψη σθένους, f\ σθενών. Το σθtvος συναντιέται και ώς φυ
σικο στοιχείο. Έπι παραδείγματι ό χρυσ6ς, που ένδιαφέρει iiμεσα ~χει 

τρία σθένη, ό δε πυρίτης και ό iiνθρακας με ~μμεσο ένδιαφέρον ~χουν ι'tπο 

τέσσερα σθένη. 'Εκείνο λοιπον που έννοείται ώς ι'tσθένεια, άλλα και ι'tρ

ρώστια, είναι όρθώτερο να έννοfιται και να ι'tποκαλfιται v6σος. 'Εκείνος 
που νοσεί, στην πραγματικ6τητα ύποφέρει ι'tπο σωματικη πάθηση, ένψ ό 

ι'tσθενής, ό iiρρωστος πολυ άπλούστερα παρουσιάζουν ~λειψη σθένους 

και ρώσεως. (!ώσις ((!ώvvυμι) ένίσχυση, ένδυνάμωμα. (!ωστικοv φάρμα

ΚΟΥ" το δυναμωτικ6. 

74. Μιρσέα 'Ελιάντε, ΙΣΤ. ΘΡΗΣΚ. σελ. 194. 

75. Μ. 'Ελιάντε, ΙΣΤ. ΘΡΗΣΚ. σελ. 195. 
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-Σε μία πηγη βρέθηκε σκόπιμα σπασμένος πυριτό

λιθος. 'Ερμηνεύθηκε ώς άνάθημα. 76 

'Άν άπομονωθοϋν αυτες και μόνον οί ελάχιστες μαρτυρί

ες και ύποβληθοϋν στην βάσανο της ερευνας, προκύπτουν 

συμπεράσματα ενδιαφέροντα, η εστω ερωτήματα άφιλόξε

να σε επιπόλαιες άπαντήσεις. 

Το νa θεωρηθfι πως ή θυσία πενηντα άρνιών στον Σπερ

χειό, iΊταν άμέτοχη μιας ι'iμεσης ώφελιμότητας, θa κατέληγε 
σε συμπέρασμα άποδοχης μιας πράξης άνόητης. Θα κατέλη

γε πράξη χωρις νόημα. Ό 'ίδιος σκεπτικισμΌς όρθώνεται και 

στις ι'iλλες περιπτώσεις. 

-τί άραγε επετύγχαναν με τον σπασμένο πυριτόλιθο μέ
σα στο νερό; 

-Γιατί εριχναν χρυσο στην πηγή; 

Βέβαια ή πράξη δεν εlχε κίνητρα μιας ευγενώς εκδηλωμέ
νης ευχαρίστησης, περίπου ώς άντικαταβολή. Δεν ηταν αυτό. 
'Όπως επίσης δεν ήταν μία κίνηση «λατρεία9> προς την πηγή. 
Εlναι λογικο νa ύποτεθfι πως το αίμα τ ωμέ ν ο ν ε ρ ο τοϋ 
Σπερχειού, προωριζόταν γιa ι'iμεση χρήση, και ιδιαίτερη 

ώφέλεια. 

Μιa επίσης ιδιαίτερη ιδιότητα, δύναμη και δυναμική, 

προσέδιδε στο νερο της πηγης, ό χρυσος και ό ι'iργυρος. 

Μ' εΎα ξέχωρο ιδίωμα φορτιζόταν το νερό, άπο τον φρε

σκοσπασμένο πυριτόλιθο. «Το νερο σε ύγρη φάση, εχει την 

ίκανότητα νa διαλύη σύνθετα μόρια ι'iνθρακος, ετσι ωστε 

νa συνδυάζωνται και νa σχηματίζουν, τις δ ο μ ι κ ε ς μονά

δες της ζωης». (Περιοδικό: Περισκόπιο, 264, 24) 
Μ' αυτα τa συμπεράσματα, που άπο την μιά, δεν άπα

κλείεται νa εχουν συμμετοχη στο λάθος, άλλα άπο την ι'iλ

λη, οί άναφερόμενες πράξεις προς το νερό, άπογυμνωμένες 

άπο πρακτικη άρωγη στον άνθρώπινο παράγοντα, θa φάν

ταζαν καμώματα γραφικa και παιδιαριώδη, γίνεται λείος 

ενας δρόμος πρόσβασης, στην γνώση της χ ρ ή σ η ς τ ώ ν 

π ρ ό τ υ π ω ν φ υ σ ι κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ίων. Άσφαλώς κάτι ση

μαντικό, και εν πολλοίς άπόρρητο, συνέβαινε στο βάθος 

76. ο. ά. κεφ. Ta νερa κα'ι δ 'Υδάτινος Συμβολισμός, σελ. 184. 
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αuτών τών ακατανόητων aλλοιώς έπιδιώξεων. Παράλληλα 

γίνεται φανερό, δτι κα'ι ή χρονικη διάρκεια, αυτών τών aρ

χικών τελετών, αυτών τών aρχικών πράξεων, aλλα κα'ι ή 

χρήση τών στοιχείων, σαφώς aνήκουν σ' !:'να διαφορετικο 

προγενέστερο χωροχρόνο, προγενέστερο τού σχήματος που 

ε1χε ή aρχαία Έλληνικη θρησκεία κα'ι οχι μόνο, ηδη aπο την 
έποχη τού Περικλη. 

Κάλλιστα ε1ναι δυνατον να προταθfl, πως ανήκουν σ' 
ενα π ρ ο θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο στάδιο. Ε1ναι aπαλλαγμένα θρη
σκευτικότητας. Ή έπένδυσή τους με θρησκευτικες δοξασίες, 

πρακτικές, κα'ι Άκολουθίες, δπως αυτες που ε1ναι γνωστες 
σε διάφορα λατρευτικα συστήματα κα'ι Τυπικα έκκλησιών, 

ε1ναι ακόμη πολυ μακριά. Ή aρχικη Τελετουργία aπέχει πο
λυ aπο την σύγχρονη 'Επώνυμη κα'ι αναπόφευκτα δογματι

κη θρησκευτικη πρακτική. Κατα την έν συνεχείι;ι aναφορα 

της δράσης τών Πρότυπων Στοιχείων, αυτο το συμπέρασμα, 

θα tσχυροποιηται δλο κα'ι περισσότερο. 77 

Κάτι aκόμη που ε1ναι πρέπον να σχολιασθfl στην παρού
σα παράγραφο ε1ναι το έξης. Προσοχη χρειάζεται ό δρος, 
το έπίρρημα, ούκ αύτίκα. 'Ερμηνεύεται ώς: οχι aμέσως. Το 

νόημα ε1ναι πως aπο το ποτάμι, μετα το λουτρόν, δεν όδηγεί
τα ι κ α τ ' ε υ θ ε ία ν στο μαντείο, aλλα προηγουμένως σε 

κάποιες πηγες νερού. Αυτο πολυ άπλα σημαίνει μία πορεία 

οχι ευθεία. Μια πορεία λοξοδρόμησης. Άλλοιώς, το σχημα, 

ούκ αύτίκα, δεν θα ε1χε θέση aναφορaς. Κα'ι πραγματικα α υ
το συμβαίνει. Άπο το ποτάμι ό δρόμος προς το μαντείο, ξε

φεύγει της νοητης ευθείας, εαν βέβαια θα πρέπει κάποιος να 

έπισκεφθfl προηγουμένως τ'ις πηγες Λήθης - Μνημοσύνης. 

Ή λεπτομέρεια αυτη δεν προσέχθηκε δσο θα επρεπε, aπο 

77. Ή άπάντηση ετσι προς τους άμαθείς πολέμιους της άρχαίας 'Ελ
ληνικής θρησκείας, κατεβαίνει αύθόρμητη. vΟχι, οί liνθρωποι έκείνοι δεν 

«λάτρευαν>> τα νερα τ'ις πέτρες τα δένδρα . 'Άλλην έπιδίωξη έπεδίωκαν. 

Δεν λάτρευαν τα <<Εργα>> τού Δημιουργού, άγνοώντας τον Δημιουργό. 

Άν ετσι διαλαλούν άκόμη καΙ. σήμερα ώρισμένοι <<Προς t'διον οφελος>> 

σφάλλουν σφάλμα μέγα. Άν κάτι βλάπτεται, έκείνο εlναι ή t'δια ή θρη
σκεία καΙ. πιο πολ'U ή θρησκευτικότητα τού δύσμοιρου σύγχρονου θρη

σκευόμενου. 
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τους μελετητες τού Ίερού. Διαφορετικα μερικοί- λαμπρο'ι 

κατα τα aλλα επιστήμονες, δεν θα πρότειναν ώς τοποθεσία 

τού μαντείου, τον πετρόλοφο οπου το περίφημο Κάστρο της 

Λειβαδιάς. Άπο το ποτάμι μέχρι το Κάστρο, δεν ύπάρχουν 

πηγές. Σύμφωνα ομως με το κείμενο τού Περιηγητή, κα'ι την 

τοποθεσία τού μαντείου, οπως aλλωστε προέκυψε άπο την 

ερευνα, πηγες νερού συναντά κάποιος λοξοδρομώντας προς 

το γραφικΌ ξωκκλf}σι «"Άη Γιάννης». Έκεί ύπάρχουν διά

σπαρτα aφθονα μυκηναϊκa οστρακα, και βεβαίως οί θρυλι

κες πια πηγες της Λήθης κα'ι της Μνημοσύνης. 

Καταλήγει λοιπον το ο υ κ αυτί κ α, ενα άκόμη έπίκου

ρο στοιχείο, της ορθότητας, για οσους άκόμη άμφιβάλλουν 

περ'ι της προτεινόμενης θέσης τού Ίερού. 78 

78. <<Δύο άπο τ'ις παρΟ. την κοίτη τi)ς 'Έρκυνας πηγες τΟ. όνόματα αυ
τά· με βεβαιότητα δεν μποροϋν νΟ. ταυτισθούν>>. Ν. Παπαχατζi)ς: Σχόλια 

στην Παυσανίου Έλλάδος Περιήγηση, Βοιωτικά, σελ. 254. 
'Άποψη ένδεικτικη της μη όρθης κατανόησης τοϋ Παυσανιακοϋ κειμέ

νου, που δυστυχώς δεν εlναι ή μοναδική. 
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« ... ένταύθα δη χρη πιείν αύτον Αήθης τε ϋδωρ 

καλούμενον, ϊνα λήθη γένηταί οί πάντων α τέ-

13 ως έφρόντιζε κα'ι έπ'ι τφδε aλλο αδθις ϋδωρ 
πίνει Μνημοσύνης, άπο τούτου τε μνημονεύει 

τa δφθέντα οί καταβάντι .... ». 

«Χρόνος πάντα ές λήθην aγει», 

Σοφ. aπ. 954 

Οί δύο αναφερόμενες εδω μυθικ'Ες πηγ'Ες της Λήθης- Μνη

μοσύνης, στην επικρατούσα θρησκευτικη aντίληψη tΊσαν 
οί aπόκοσμες πηγ'Ες που έ"ρρεαν στην Χώρα του Θανάτου. 

Στον 'Άδη. Άπο τα χρυσά ελασμάτια που βρέθηκαν ώς aπο

δεικτικα μυητικης ταυτότητας τού νεκρού σε τάφους της νό

τιας 'Ιταλίας, τα περισσότερα, περιγράφουν την θέση τών 

πηγών στον επέκεινα τόπο οπου αναπαύονται οί ψυχες τών 

aπελθόντων. 79 

79. <<εύρήσσεις δ' .Ά.ί'δαο δόμων tπ' aριστερζi κρήνη ν 
παρ' αύτη ι λευκizν έστηκυίαv κυπάρισσον 

ταύτης της κρήvης μηδt: σχεδbv έμπελάσειας. 

εύρήσσεις δ' έτέραv της Μvημοσύvης Cιπο λίμvης 

ψυχροv ϋδωρ προρέοv- φύλακες δ' tπίπροσθεv lασιv. 

εlπείv- "Γης παίς εlμι και Ούραvού aστερόεvτος, 

αύτaρ έμοι γέvος ούράvιοv- τόδε δ' ί:'στε και αύτοί. 

δίψηι δ' εlμι αίίη και Cιπόλλυμαι· Cιλλa δότ' αlψα 
ψυχροv ϋδωρ προρέοv της Μνημοσύνης aπο λίμvης". 

Καύτοι σοι δώσουσι πιείv θείας aπο κρήνης, 

και τότ' επειτ' ι'iλλοισι μεθ' fιρώεσσιv Cινάξεις». 

<<Αuτες οί πηγες i]ταν γνωστες μόνον ώς πηγες τού Άδη. της Χώρας 
τού Θανάτου. Ό σύγχρονος δυτικος aνθρωπος, ή σύγχρονη δυτικη θρη

σκευτικη κυρίως συνείδηση, είναι άδύνατο ν' άποδεχθfΊ τέτοιου εrδους 
θεωρήσεις. Τέτοιες μαρτυρίες έρμηνεύονται ώς φαινόμενα που κινούνται 

κάπου μεταξυ άφελούς πίστης άπο τη μία και έξειδικευμένης έξαπάτησης 

άπο την aλλη. Ό σύγχρονος έπιδερμικος Όρθολογισμος άδυνατεί ν' άπο

δεχθfl τέτοιες πρακτικές. Άπο την aλλη, ή άρχαία Έλληνικη Σκέψη και ό 

σύμφυτος Ελεγχος, δεν φημίζεται σε πολλά, δτι ύπολείπεται τών σημερι

νών βασικών άρχών της Έπιστημονικης Γνώσης και aπόδειξης. 'Άς δούμε 

λοιπον τ ί ά κ ρ ι β ώ ς γινόταν με το νερο της Λήθης και της Μνημοσύνης 

στην άρχαία Λειβαδιά. 
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Κατ' aρχην πρέπει να γίνη aντιληπτο οτι οί πηγες με το «μυθικο νε

ρό>> δεν fιταν πηγες της 'Έρκυνας. Στο κείμενο ύπάρχει πολu προσεκτικη 
διατύπωση. Κα'ι επειδη ~να νερο εξαφανίζεται, aπο ποτε ίiως σπανίως, 

οι μυθικες πηγες εξακολουθούν να ρέουν ενοποιημένες πιά, λίγο πρ'ιν το 

γραφικο ξωκκλήσι τού 'Άη Γιάννη, στα μεσημβρινα τού λόφου, στον χω

ματόδρομο προς την Σούρπη. 

Κατα την ανάβλυση κα'ι εν συνεχείι;ι ροη νερού Πηγης, εξακριβώθηκε 

οτι δημιουργείται i!Ύα ηλεκτρικο κα'ι μαγνητικο πεδίο. Κα'ι μάλιστα στα

τικό. Εύνόητο γίνεται οτι ή δημιουργία τού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου , 

π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί την ροή, κα'ι εναρμονίζεται σε παράλληλη κα'ι συγκε

κριμένη διεύθυνση που ακολουθεί το ρεύμα νερού. Ό στατικος ηλεκτρο

μαγνητισμός, είναι γεγονος οτι επηρεάζει aμεσα ολα τα Ε'μβια aλλa κα'ι 
aβια οντα. Στα πλοία για παράδειγμα, που κινούνται επάνω σε ύγρο στοι

χείο, ή δημιουργία ύψηλού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, είναι δυνατον να 
βλάΨη σοβαρα κάθε ζωντανο όργανισμό, εαν έκτεθfl στον ίονισμό, χωρ'ις 

τ'ις κατάλληλες προφυλάξεις. Σ'ε ζφα που μεταφέροντα παλαιότερα με 

πλοία aπορρυθμίζετο κάθε όργανικη λειτουργία aν δεν τα προστάτευ

αν aπο <<την ασθένεια της λαμαρίνας>> βάζοντας στο λαιμό τους χάλκινα 

περιλαίμια. Με είδικα μονωτικα ύλικα Ε'χουν επιστρωθη τα δάπεδα των 

πλοίων για τ'ην aποφυγη ανεπιθύμητων καταστάσεων. 

Ό στατικος ηλεκτρισμος θεωρήθηκε ή κυριώτερη αίτία της 

αύτοανάφλεξης, που σημειώθηκε στ'ην γέφυρα μεταξυ Ρίου - Άντιρίου 

πρ'ιν λίγο καιρό. 

Το παράδειγμα της aποφυγης των επηρρειών τού στατικού ηλεκτρι

σμού επιβεβαιώνει την τέχνη κα'ι τεχνικη που είχε εφαρμοσθη στην δίδυ
μη πηγη της Λήθης - Μνημοσύνης. Άφού λοιπον το ηλεκτρομαγνητικο 

πεδίο <<παρακολουθούσε>> το ύδάτινο ρεύμα, πολυ iχπλiΊ. μια 6. ν τ ι σ τ ρ ο
φ η τού πηγαίου νάματος, αύτόματα άντέστρεφε κα'ι το μαγνητικο πεδίο. 

~Ετσι το rδιο νερό, είχε δύο τελείως διαφορετικες ίδιότητες, εξαρτώμενες 
aπολύτως απο τ'ην κατα περίσταση εκλογή. 

Ή προσεκτικη ανάγνωση ένος κειμένου, που βρίσκεται χαραγμένο πά

νω σε χρυσο έλασμάτιο, το όποίο fιλθε σε φώς άπο ανασκαφές, σε τάφους 
της Πετέλειας (Ν. 'Ιταλία] επιμαρτυρεί την άντιθετικότητα τών πηγών: 

<<Εύρήσεις δ' Άtδαο δόμωv fπ' άριστερ(:ι κρήvηv 
παρ' δ' αύτfιv λευκfιv εστηκυίαv κυπάρισσον-

ταύτης της κρήνης μηδf: σχεδοv εμπελάσειας, 

εύρήσσεις δ' έτέραv, της Μνημοσύνης άπο λίμνης, 

ψυχρον vδωρ προρρέοv-... >> 

(Θα βρflς στού 'Άδη τα παλάτια, προς τ' άριστερα μια βρύση κοντα σ' 

ίiνα aσπρο κυπαρίσσι. Σ' αύτην ούτε που θα πλησιάσης. Θα βρflς ύστερα 

μίαν aλλη, aπο την λίμνη της Μνημοσύνης, που τρέχει κρύο νερό ... ]. 

Ή σαφfΊςπεριγραφη της& άριστερ(:ιθέσης, ύπογραμμίζει τ'ην ίδιαιτερότητα. 

Ή aλλη κρήνη, της Μνημοσύνης, γίνεται εύνόητο δτι βρίσκεται Επl δεξι(:ι. 
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('Άλλωστε σ' αύτ"Ες τις περιπτώσεις το Άριστερο Στοιχείο δηλώνει το 

Άρνητικό. Το κακό, ό ολεθρος, ή καταστροφή, Ε'ρχονται πάντα άπο άρι

στερά. Με το ενα χέρι της ή Άθηνά καθυστερεί τον άριστερο βράχο στις 

Συμπληγάδες, ενψ μΕ το aλλο, σπρώχνει την Άργοο σε κίνηση επιτάχυν

σης. Άπο το άριστερο βράχο τών Φαιδρυάδων στους Δελφούς, άποτίουν 

δίκη οι κατακρημνιζόμενοι). 

<Η παραγωγη Ε'τσι, ενος ενιαίου στατικού ηλεκτρομαγνητικού ρεύμα

τος, το όποίο με πληρότητα εκδηλώνεται μεταξυ τών δύο άντιθέτων πό

λων, Θετικού .., Άρνητικού, διακρίνεται εκεί σε σύνοδο και λειτουργία. 
Σύμφωνα λοιπον με την περιγραφη τού κειμένου στο χρυσο ελασμά

τιο - που κάποτε άπο παρεξήγηση είχε νομισθη ώς άνάθημα τού Μαντεί
ου τού Τροφωνίου,- ή άναπαραγωγη δείχνει σε σχέδιο tναν δρόμο, ούδος 

J\ί'δαο, στον 'Άδη, σαν να βρίσκεται κάποιος στην κόψη περίπου μιάς 
όρεινf]ς κορυφογραμμf]ς. τα νερα μιάς πηγf]ς, της Λήθης, ρέεουν στην άρι

στερη κατωφέρεια, ενψ έγyύτατα στην δεξιά, τα άντίστοιχά της Μνημο

σύνης. Προφανώς ή διδυμότοκη άνάβλυση, το διδυμότοκο ρεύμα νερού, 

δ ι α σ π α τ α ι σε επι μέρους ποσότητες οι όποίες aμεσα έπηρεαζόμενες 

άπο την σ τ ρ ο φ η και ά ν τ ι σ τ ρ ο φ η τού μαγνητικού πεδίου, παρου

σιάζονται με ίδιότητες άπαραγνώριστα άντίθετες, άλλα και διαλεκτικα 

άναμφισβήτητες. 

<Όταν ό μυούμενος Ε'πινε το νερο τf]ς Λήθης, με την επιδίωξη, ί'Ύα λήθη 

yίyvεται στα α τέως έφρόvτιζεv, ούσιαστικα καταγινόταν στην άπάλειψη 

και άναίρεση τών άρνητικών φροντίδων. Τών βασανιστικών φροντίδων 

που βάραιναν την συνείδησή του. ~Επινε αύτο το νερο λίγο π ρ ι ν τ η ν 

κ ατά β α σ η, Ε'τσι οοστε να είναι τελείως καθαρος για να επιτύχη την πο
θητη Συγγένεια, συyyεvέσθαι τφ δαιμοvίφ. 

Ή Λήθη επιγραμματικα άνα ι ρούσε τα λάθη ... 
Στο φαινόμενο αύτο κάποια βαθύτερη άνάλυση δεν συνιστάται. Ό 

Ά"ίνστάιν Ελεγε δτι «τα ζητήματα πρέπει να γίνωνται άπλα, οχι δμως 

άπλούστερα».Και είναι πράγματι λυπηρο που τέτοιου εrδους θεωρή
σεις, δεν διδάσκονται σε Θεολογικές, άλλα και Θρησκειολογικες Σχολες 

γενικώτερα. 

Άντίθετα μία μελαγχολικη διαπίστωση, είναι ενα φαινόμενο τών σύγ
χρονων καιρών. Σήμερα πολλοι επιγενόμενοι χλευάζουν και λοιδορούν, 

τις πρακτικ"Ες που κάποτε εφαρμόζονταν στο Τροφώνειο. Κι aς Ελεγε ό 

Πυθαγόρας δτι, <<Οί aνθρωποι γίνονται βέλτιστοι δταν βαδίζουν προς 

τους θεούς>>. Κι aς Ελεγε ό Πλούταρχος δτι, <<Πρόvοια θεώv συσκευασα

μέvη τa χρηστήρια παvταχόθεv οl:χεται», (δταν ή Πρόνοια τών θεών εγ

κατέλειψε τους <Έλληνες, πf]ρε ώς άποσκευες τα χρηστήρια). 

Άκόμη και ό άντεθνικος Κλήμης, ύπερασπιζόμενος την δική του πλευ

ρα κήρυττε. <<Οί χρησμοl τaς εlς τizv θεοσέβειαv ήμίv άφορμάς έvαρyέ

στατα· προτείvοvτες θεμελιούσι τizv άλήθειαv». 

Πολλα είναι εκείνα που δείχνουν δτι ό άρχαίος Έλληνικος όρθολογι-
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ΕΊναι λοιπον aπορίας aξιο, το γεγονος του λόγου, που 
κάνει ό Παυσανίας γι' α'\Jτές, στο Ίερο του Τροφώνιου . Λο

γικα κα'ι σύμφωνα με τα είωθότα, οί πηγες αυτες δεν eα 

Ε'πρεπε ν' aναφέρωνται. 'Όπως κα'ι δεν αναφέρονται σε κα

νένα aλλο σχετικο κείμενο. Άντίθετα γνωστή, πολυ fιταν 
ή Κρήνη της 'Έρκυνας, που δλα δείχνουν δτι κάλυπτε τ'ις 

περισσότερες λειτουργικες aνάγκες του Ίερου. Μια επιβε

βαίωση του παράδοξου Ε'ρχεται aπο τον Βιτρούβιο, που 

«aγνοεί» την πολυ σημαντικη για τα σχόλιά του Λήθη

Μνημοσύνη, ένψ κάνει λεπτομερf] aναφορα σε aγνωστα 

νερα κα'ι πηγες της Βοιωτίας. 80 · 

σμός, σε σύγκριση άναφαίνεται άναμφισβήτητος. Οί i'iνθρωποι που έπι

σκέπτοντο κάποτε τa μαντεία άσφαλώς δεν ήταν άφελείς.>> 
(Γιώτα Βαλλa, Θρησκειολόγος, ΒΟΙΩτΙΚΆ ΑΝΆΛΕΚΤΑ άρ. τ. 44 

εκδ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΙΩτΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ). 

80. « ... 'Εν Ά.λιάρτψ τής Βοιωτίας κόρη τις γίνεται κάλλει διαπρέπου

σα όνομα Ά.ριστόκλεια. Στράτων ό Όρχομένιος, έτύyχανε lδων αύ

την έν Λεβαδείζl λουομένη ν έπι τfΊ κρήνη τfΊ Έρκύνn. {μελλε yίΊ.ρ τφ 

Διι τψ βασιλεί καvηφορείν ... >>, (Πλούταρχος, 771, F.). 

<< ••• fJδωρ και τίΊ. κρατηρίδια και λεοντόκρουνα, και το περι την κρή

νην έσω κατασκεύασμα πάν, και το εlς αύτη ν fJδωρ, έκ τών lδίων, τfΊ 

θεφ και τfΊ πόλει», (l.G.VII.3099). 

Προφανώς έκ τών ίδίων, με δικά του χρήματα κάποιος, άνασκεύασε 

την έν λόγψ κρήνη προς τιμην της θεάς 'Ήρας. Το συμπέρασμα aπορρέει 

άπο μία παρόμοια 'Επιγραφή, που παρουσιάζει έξαιρετικο ένδιαφέρον 

σχετικΌ με την τοποθεσία τοϋ <<μαντείου τοϋ Τροφωνίου: 

<< . .. ΥΗρζl βασιλίδι και τfΊ πόλει Λεβαδέων, Μένανδρος Χρησίμου 

ίερητεύσας πενταετηρίδα, έκ τών lδίων άνέθηκεν, ίερητευούσης τής 

γυναικός αύτοtJ Παρησίας τής Όνασιμβρότου ... », (IG, VII,3097). 

ΚαΊ. οί δύο λοιπον Έπιγραφες βρέθηκαν στην συνοικία τοϋ Άγίου 

Νικολάου. Ή πρώτη, <<έν τfl οίκίς.ι τοϋ Άνδρέα Βασιληά, κείμενη έπΊ. τa 

δεξιά της έκκλησίας Άγ. Νικολάου, είς έκείνο το τμημα της πόλεως, το 

όποίο καλείται Ζαγαράς>>. (Ernest Curtius, G. G. Berolinii, 1884). 
Ή δεύτερη, <<~κειτο πρΊ.ν είς το προαύλιον τοϋ Τουρκικοϋ τεμένους, 

καΊ. τώρα είς το έξωτερικον της οίκίας τοϋ Nicolai Momitis, πλησίον της 
έκκλησίας τοϋ Άγ. Νικολάου, είς έκείνο το τμημα της πόλεως, το όποίο 

καλείται Ζαγαράς>>. (Κ. Keil, S. I. Boeot.105, Lebas lnscr. 11, 754). 
'Ήδη ή θέση τοϋ ναοϋ τοϋ Άγ. Νικολάου βρίσκεται πολυ ψηλότερα 

άπο τΊ.ς πηγες της 'Έρκυνας. Άσφαλώς λοιπΌν ή κρήνη γιa την 'όποία 

κάνει λόγο ή μία τούλάχιστον 'Επιγραφή, ήταν μέσα στο i'iλσος, που 
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Στο αυτόματα αίωρούμενο ερώτημα, του εαν πράγματι 

δύο μικρες ποσότητες νερού, aπο την t'δια πηγή, γίνεται ν' 

aποκτήσουν aντιθετικες ίδιότητες, ή aπάντηση είναι aπερί
φραστα, ναί. 81 

Ξεκινώντας λοιπον aπο το ψυχρο κα'ι θερμό, οπου ή δι

άφορη κατάσταση είναι "έργο του χώρου aπ' οπου έκρέει 
το νερό, eα ηταν δυνατον να φθάση κάποιος, στ'ις t'διες τ'ις 
πραγματικες ίδιότητες της Λήθης-Λησμονιaς κα'ι της Μνημο

σύνης-Θύμησης, οί όποίες είναι δυνατον να επιτευχθούν με 
την προσθήκη τών κατάλληλων βοτάνων, κα'ι παρεμφερών 

ουσιών. ΥΕχει aποδειχθη οτι οί ρίζες, οί βλαστοί, ή ψίχα, τα 

φύλλα, τα aνθη, οί καρπο'ι έξαιρετικών φυτών, επιφέρουν 

aξιοπερίεργα κα'ι (χξιοθαύμαστα (χποτελέσματα κατα την 

λήψη κα'ι έπίδραση που εξασκούν στον aνθρώπινο όργανι

σμό. Κα'ι βέβαια οχι μόνον σ' αυτόν.82 

άναφέρεται άπο τον Περιηγητή. Μ ' αύτην την προϋπόθεση ή περιγραφή: 

<<έστι δi: το μαντείον ύπερ το άλσος έπι τοiί ορους>> , εχει μία ίδανικη 

έφαρμογη κα'ι στην θέση τού aλσους κα'ι στο δρος δπου το Μαντείο. 

81. Άρκετa φυτa εχουν ίδιότητες οί όποίες αναστέλλουν, η ύποβαθ

μίζουν σημαντικa τ'ις πνευματικες λειτουργίες. Άπο την aλλη, δλα της 

οίκογένειας τών χειλανθών, βοηθούν πολυ μιaν aδύνατη μνήμη. Άληθινη 

πανάκεια γιa την ενδυνάμωση τού μνημονικού aποτελεί το ώκιμον, ό πο

λυ κοινος Βασιλικός. 

82. «Ή ύγρασία τfjς Γης, μπαίνει άπο τις ρίζες στο κάθε φυτό, τρέ
φει τον κορμό του και βγαίνει στizν κορυφή του, διαποτίζοντας τοiις 

καρποiις με την ίδιαίτερη γεύση τού κάθε τόπου, και τού κάθε έδά

φους», Βιτρούβιος, δ.a. 

'Άν ή εύθάλεια κα'ι ή ευκαρπία δεν στηρίζοντα σ' αυτο το αυτονόητο, 

οί καρπο'ι κα'ι τa παράγωγά τους, δεν θa παρουσίαζαν καμμιaν aπολύ

τως διαφοροποίηση, στα διαφορετικa έδάφη τών χωρών δπου εύδοκι

μούν. 'Όλα θa είχαν την tδια γεύση. Κάτι τέτοιο δμως δεν συμβαίνει. 
Μερικa ένδεικτικa παραδείγματα, που εχει έρρανισθη ό Βιτρούβιος, 

aπο 'Έλληνες φυσιοδίφες, (<<τa βρήκα καταγεγραμμένα σε Έλληνικa βι

βλία που εγραψαν ό Θεόφραστος, ό τί.μαιος, ό Ποσειδώνιος, Ό Ήγησίας, 

ό 'Ηρόδοτος, ό Άριστείδης, ό Μητρόδωροψ) 'Εξηγούν μ'Ε τον καλλίτερο 

τρόπο τ'ις πολυποίκιλες ίδιότητες τών νερών κα'ι τών τόπων, στους όποί

ους άναβλύζουν. 

<< ... Μια θερμη πηγη δημιουργείται δταν βαθειa στο ύπέδαφος aνάβουν 
φωτι'Ες λόγφ της στυπτηρίας, της άσφάλτου η τοϋ θειαφιού, πυρώνουν 
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Βασικη βεβαίως προϋπ6θεση της όρθ6τερης καταν6ησης 

αiJτών τών έπιδιώξεων κα'ι πρακτικών, κατα την έξέλιξη της 

Μυητικης Τελετης, είναι ή aποδέσμευση της χρήσης βοτάνων 
κα'ι ουσιών για λ6γους έντυπώσεων. Κα'ι μάλιστα ή χρήση με 

την μεσολάβηση τού ίερατείου για «θρησκευτικο δφελος». Ό 

κάθε Ίερος Τ6πος είχε τα δικά του σημαντικα χαρακτηριστι
κά, τα δικά του σημαντικα πρ6τυπα στοιχεία, που ή χρήση 

τους ώδήγούσε τον μυούμενο στην δποια κατάσταση. 

με την ζέστη τους την γη που βρίσκεται aπο πάνω τους. Ή πυρωμένη 

γη έκπέμπει θέρμη προς τα πάνω. 'Άν έκεί ύπάρχουν ύπόγειες πηγες 

γλυκού νερού, τότε, το νερο ω)το που συναντά την θέρμη, aναβράζει. 

Περνώντας μέσα aπο τ'ις φλέβες της γης, άναβλύζει ρέοντας για μεγά

λο διάστημα μέσα στην γη χωρ'ις να Ε"χη aλλοιωθη ή γεύση του. Σε 

μερικες περιπτώσεις ρέοντας για μεγάλο χρονικο διάστημα μέσα στην 

γη , ψύχεται κα'ι βγαίνει στην έπιφάνεια με την γεύση του κα'ι την όσμή 

του κα'ι το χρώμα του aλλοιωμένα. Τέτοιο είναι το νερο τού ποταμού 
Άλβυλα. Το κρύο νερο τών πηγών στην Άρδέα, ~χει γεύση σαν κι α\ι

την τού Άλβυλα. 'Επίσης κα'ι πολλους aλλους τόπους. Α\ιτο το νερό, 

που όνομάζεται θειούχο, δ ίνει την έντύπωση δτι β ρ ά ζ ε ι ένφ στην 

πραγματικότητα είναι κρύο >> , Βιτρούβιος, VII,2. 
Στην συνέχεια γίνεται ενας ύπαινιγμος για τους Βοιωτικους ποταμους Κη

φισσο κα'ι Μέλα. Τον σημερινο Μαυροπόταμο: 

<<Τα aρνια που γεννιούνται γύρω aπο τ'ις πηγες α\ιτες Ε"χουν χρώμα 

μαύρο. Στην Ταρακίνα, δποιος Ε"πινε aπο μία πηγη που ώνομαζόταν 

Ποσειδωνία, Ε'φευγε aπο την ζωή. Οί aρχαίοι την ~φραξαν. Στους 

Χρώπες της Θρ(,iκης ύπάρχει μία λίμνη που προκαλεί το θάνατο, οχι 

μόνον δσων πιούν aπο α\ιτήν, aλλα κα'ι δσων πλυθούν στα νερά της. 

Στην Θεσσαλία aπο μία πηγη aναβλύζει νερο που δεν το πίνουν τα 

πρόβατα, ούτε το πλησιάζουν τα aλλα ζφα. Δίπλα στην πηγη ύπάρχει 

ενα δένδρο με πορφυρα aνθη. 

Στην Άρκαδία, το Στυγος 'Ύδωρ είναι πολυ παγωμένο, κα'ι δΈν μπο
ρούν να το συγκρατήσουν ούτε όρειχάλκινα, ούτε σιδερένια δοχεία. 

Στην Άρκαδία έπίσης ύπάρχει Ενα νερο σΈ σπηλια κοντα στην πόλη 

Κλειτορία, που κάνει οσους το πιούν, να μη θέλουν να πιούν κρασί. 

Στην πηγη μία Έπιγραφη πληροφορεί δτι: Το νερο α\ιτο δεν είναι κα
τάλληλο για λουτρό· είναι έπίσης έχθρικο στ' aμπέλια. Ό Μελάμπους 
με θυσίες στην πηγη α\ιτη aπήλλαξε τ'ις θυγατέρες τού Προίτου aπο 

την μανία κα'ι ξανάφερε στα μυαλα τών παρθένων την ύγεία. 

Στη νησο Χίο ύπάρχει μία πηγη με νερο που οποιος το πιεί, χωρ'ις να γνω

ρίζη τ'ις tδιότητές του, χάνει τα λογικά του. Σύμφωνα με την έκεί 'Επιγρα

φή: Πετρώνει ό νοϋς του. Άλλα νερα χαρίζουν Εξοχες φωνες. .. >>, 
(Βιτρουβίου Περ'ι Άρχιτεκτονικης, ΥΕκδ. ΠΛΕΘΡΟΝ, τόμ. Β, σελ.159 κ.έ). 
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υΕνας άσφοδελος λειμών, που αναφέρεται άπο τον 

'Όμηρο οτι περιβάλλει τον 'Άδη, άπλωνόταν, κα'ι άκόμη 

άπλώνεται, σε ολη την πλαγιa τού ορους άπο τον ποτα

μο 'Έρκυνα, εως την κορυφη δπου βρισκόταν ό τάφος

μαντείο τού Τροφώνιου. Το περπάτημα κα'ι μόνον σ' εναν 

τέτοιο λειμώνα, οχι άπλα ύπέβαλλε, άλλa κυριολεκτικa 

με την επίδρασή του ώδηγούσε σε συνθijκες εξωκοσμι

κού κλίματος κα'ι εμπειρίας. 83 Ό τόπος λοιπον προμήθευε 

ο,τι άκριβώς χρειαζόταν ή τέλεση τού Δρώμενου, πρ'ιν 

άκόμη ή πρώιμη Τελετουργία κωδικοποιηθfJ, σε θρησκευ

τικαuς κανόνες, γνωστότερων εποχών. Κα'ι aρα δεινών 

83. Σ' eναν έπίσης άσφοδελο λεψώνα βρίσκεται το νεκρομαντείο τοϋ 
Αχέροντα. 

"Άν έξαιρέση κανε'ις την ύποπτεύσιμη καταγωγη τοϋ άρχαίου βασιλιά 

Κέκροπα (Κέκροψ-οπος) aπο eνα ακαθόριστα γνωστο φυτικο είδος, την 
κεκροπία, δ γύρω aπο τον 'Ιερο Βράχο τών Αθηνών Χώρος, πρέπει να 

ήταν κάποτε, eνας άvθηρος άσφοδελος λειμώv. την ύπέρβαση μιάς κοι
νης συνθήκης τόνιζε, οπως άκριβώς κα'ι στην Λειβαδιά, δ τάφος-μαντείο 

τοϋ φιδάνθρωπου 'Ερεχθέα. Ό Έρεχθευς κα'ι δ Τροφώνιος Ε"χουν μαρτυ

ρημένη ύπόσταση φιδιοϋ. ό δε μάvτις δφις ήv. (Σχ. Αριστφν. Νεφ.506). 
Σε τέτοιους τόπους άναγνωρίζεται ή Αέναη γέννηση της Γης. Ή Γη 

ήταν κα'ι rσως πράγματι να είναι δ μοναδικος πλανήτης τοϋ Ήλιακοϋ 
μας συστήματος στον όποίο έκδηλώνεται Γέννηση. Ό άσφοδελος λειμώ

νας λοιπόν, προϋποθέτει την Γέννηση κα'ι τον Θάνατο, η το άντίστροφο. 

Αφοϋ το eνα είναι ή φυσικη Συνέχεια τοϋ ί'iλλου. 
Σε τέτοιες τοποθεσίες, οπου έκδηλώνεται Γέννηση κα'ι Θάνατος, κατa 

κανόνα Lδρύεται κα'ι eνα Ασκληπιείο. ΥΕτσι κα'ι στην άρχαία Λειβαδιά, 

άλλα κα'ι στην Αθήνα, σε άκριβώς παράλληλο σημείο λειτουργούσαν πε

ριφανη Ασκληπιεία. Μία aπο τ'ις κύριες ίδιότητες τών ήρώων θεραπευ

τών, ήταν ή χθόνια φύση τους. Ώς δοτηρες ζωης, ήταν συγχρόνως κα'ι 
θεότητες που στέλνουν τον θάνατο. 

Ή θεα Αθηνά που λατρευόταν στην άνατολικη πηγη τοϋ Ίεροϋ 

Βράχου, -στον χώρο που μετα την κλασσικη έποχη λειτούργησε το γνωστb 

Ασκληπιείο- με την πλέον ί'iγνωστη tδιότητά της, ώς Ά.θηvά Ύγιεία, εχει 

τον άναμφισβήτητο χαρακτηρα της Πολεμικης Θεάς, που στέλνει τον 

θάνατο. 

'Ένας μυκηνα"ίκος άπόηχος μελοποιήθηκε aπο τον Πίνδαρο: 

Κλvθ' Ά.λλαλά, πολέμου θvγατερ. 

Ίερο της Ίτωνίας Αθηνάς γι' αύτην την έπίκληση ήταν Lδρυμένο στ'ις 
Αλαλκομενες της Βοιωτίας. 
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κα'ι πιεστικών έκμεταλλεύσεων, άπο πλευράς τού οψιμου 

ίερατείου. 

Στην εκκίνηση της χρήσης τών φυσικών στοιχείων, κυρί

ως της Ύγίειας, Ευγονίας, Άναγέννησης, λειτουργούν έπιδι

ώξεις κα'ι έπιχειρήσεις, που προϋποθέτουν σαφείς, κα'ι aξιες 

άπορίας κα'ι θαυμασμού σήμερα γνώσεις. 

'Όλη αυτη ή παρακαταθήκη που ijταν άποτέλεσμα πο
λύχρονων εμπειριών, οπως αυτες άφομοιώνοντο άπο την 

παρατήρηση κα'ι πρακτική, άναπόφευκτα κάποτε πέρασε 

στην φυσικη διάβρωση, που ijταν καρπος της εκμετάλλευ
σης κα'ι άπο τους ίερείς άλλΟ. κα'ι άπο τους ίατρούς. Άπο 

τους πρώτους με καθοριστικο τρόπο. Μέχρι σήμερα «εκεί 

που σταματάει ή έμπειρία τών γιατρών, οί έλπίδες κρέμον

ται άπο τον Θεό». 
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14 
« ... θεασάμενος δε aγαλμα δ ποιήσαι Δαίδα
λόν φασιν, ύπο δετών ίερέων ουκ έπιδείκνυ

ται πλην οσοι παρa τον Τροφώνιον μέλλου

σιν lρχεσθαι, ... ». 

«έπειδη δε ηνθισεν ή τέχνη 

ηίJξησεν ή πλάνη» 

(Κλήμης, Προτρ.) 

Άπο τa πέντε η έ'ξι -γνωστa στον Παυσανία- εργα που 

aποδίδοντα στον φημισμένο Δαίδαλο, δύο βρίσκονταν στην 

Βοιωτία. «Δαιδάλου δε τών lργων δύο μεν ταύτα lστιν έν 

ΒοιωτίζΧ. Ήρακλής τε έν Θήβαις, και παρa ι\εβαδεύσιν ό 

Τροφώνιος», Παυσανίας, IX, 40, 3. 
Μαρτυρία η φήμη καταδεικτικη τών aρχέγονων καταβο

λών τοϋ Τροφώνειου Ίεροϋ. Ώστόσο ή aπαρίθμηση τών ερ

γων τοϋ Δαίδαλου, aμέσως μετa την aναφορa έκείνου που 

βρισκόταν στο έπώνυμο μαντείο, κα'ι οι ιερείς το aπέκρυ

πταν aπο τους έκτος της τελετουργίας, δεν είναι κα'ι τόσο ευ
καιριακή. Δείχνει πως ό Περιηγητής, είδε ό 'ίδιος, σύμφωνα 
Ο.λλωστε κα'ι με την προσωπική του διαβεβαίωση, το Ο.γαλ

μα το όποίο μνημονεύει. ΥΕχει σημασία ή έξης λεπτομέρεια: 

«και Δηλίοις Ά.φροδίτης έστιν ov μέγα ξόανον, λελυμα

σμένον την δεξιaν χείρα vπο τού χρόνου· κάτεισι δε άντι 

ποδών ές τετράγωνον σχήμα». 

Τονίζεται tδιαίτερα, δτι το εργο τοϋ Δαίδαλου: «Ή Άφρο

δίτη της Δήλου» τελείωνε άντ'ι ποδιών, σε τετράγωνο σχημα. 

'Επισημάνθηκε ηδη84 ό τρόπος που ό Παυσανίας, πειθόμενος 

84. << τοίς δ' άvαβάσι δε έπ'ι το μαντείον, κα'ι αύτόθεv ίοfίσιv ές το 

πρόσω τού όρους, Κόρης έστ'ι καλουμέvη θήρα κα'ι Διος Βασιλέ

ως vαός>>. 

Στην πρόταση αiηη διαπιστώνεται ενα <<φαινόμενο στρυφνης διατύ

πωσης» φράση με την όποία δ Περιηγητης κατηγορείται συνήθως άπο 

τους έπικριτές του. Είναι πρόδηλο βέβαια ποος αν ή άρχικη πρόθεση τοϋ 
Παυσανία, ηταν να δηλώση άποκλειστικa κα'ι μόνο αuτa που άναφέρει 
ώς εύρισκόμενα έπ'ι τοϋ ορους μνημεία , ή φράση κατa την άνάπτυξή της 
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θα εlχε μιαν άπλούστερη διατύπωση. Θα i]ταν δυνατον να περιγράψη τα 
μνημεία που μνημονεύει κάπως ετσι: 

«είσl δ' έπ! τofJ 6ρσυς τό τε μαντείον, ή Κόρης καλσυμένη θήρα, και 

Διος Βασιλέως ναός». 

Με το να χρησιμοποιήση δμως το διευκρινιστικο σχημα: αvτόθεν ίσfJ

αιν ές το πρόσω τofJ 6ρσυς, άφήνεται να έννοηθf)πως κάτι ijθελε να προ

σθέση άκόμη, άλλα ή διήγησή του δεν προχώρησε μέχρι το πρόσω του 

6ρους. Ό τρόπος λοιπον που δ Παυσανίας άναφέρει το ξόανο, προδίδει 

μίαν εντεχνα ήθελημένη άποσιώπηση της άκριβούς θέσης που βρίσκεται. 

Άποφεύγει την άναφορα της τοποθεσίας, άκριβώς έπειδη aποφεύγει την 

περιγραφή, η εστω κα'ι την άπλη μνεία τού Χώρου κα'ι τού Τόπου στον 

όποίο βρίσκεται κα'ι έδράζεται. Σήμερα είναι δυνατον με άρκετη δόση βε
βαιότητας να ύποστηριχθf1 δτι το ξόανο βρισκόταν τοποθετημένο πάνω 

σε μια βώμσιο tδρη, κάτω άπο το aείζωο 'Ιερο Δένδρο, που διακρίνεται 

στα άνατολικα της «έκκλησίας>> τού μεγάλου ναού τού Διος Βασιλέως. 

Στο κέντρο λοιπον μιάς άποκομμένης άπο το «βέβηλο>> περιβάλλον περι

οχi')ς, σ' ενα άληθινο τέμενος, βρισκόταν δ Βωμος σε συζυγία, δπως στην 

συνέχεια θα γίνη γνωστό, μΕ το 'Ιερο Δένδρο. 

Πάνω στον έν λόγφ Βωμό, ύπάρχει λαξευμένο ενα τετράγωνο βάθρο, 

μια εδρα, μια βώμσιος tδρη, που ή μόνη έρμηνεία την όποία έπιδέχεται, 

είναι έκείνη της θέσης τού Ξόανου. Αiιτο δικαιολογεί κα'ι την παράδοξη 
άναφορα τού Παυσανία, στο άντίστοιχο ξόανο της Άφροδίτης της Δή

λου. Είναι σχεδον βέβαιο δτι το ξόανο το Τροφώνιου βρισκόταν κάτω 
άπο το Ίερο Δένδρο, στηριγμένο πάνω στην τετράγωνη Βάση, ή όποία 

διασώθηκε εως σήμερα. 

Το βάθρο πάνω σε ενα διαμορφωμένο πυριτόλιθο, σε τμημα «έκκλησί

ας ναού>>, δείχνει τούλάχιστον πως κάτι ίδιαίτερο διαδραμάτιζε, σχετικο 

με την λειτουργία τού εύρύτερου χώρου. 

Άπο κάποιαν άντίθετη ύπεραισιόδοξη aποψη, αύτη κα'ι μόνον ή ϋπαρ

ξη τού λαξευτού βάθρου πάνω σε ενα βωμο άπο πυρίτη κα'ι σε διώνυμη 

παρουσία με το κατ' έξοχην ίερο δένδρο τών θρησκειογονικών άντιλήψε

ων στο κέντρο τού τεμένους, έξαλείφουν κα'ι τον παραμικρο δισταγμο 

παραδοχης της γνησιότητας τού μνημείου. τα άποκλειστικού λόγου στοι

χεία που άπορρέουν άπο το έκπληκτικο θρησκευτικο φαινόμενο, συγκρο

τούν συγκλίνοντα, την rδια την άποδεικτικη εκφραση της αίωνιότητας. 

Ή φιλοσοφία της σύμπλεξης δένδρου κα'ι βράχου αύτο άκριβώς προϋπο

θέτει κα'ι συνεπάγεται. την Άθανασία. 

Το δένδρο, ή διάρκεια της ζωης τού δένδρου έξαρτάi"αι aμεσα κα'ι 

άποκλειστικα άπο την ϋπαρξη τού βράχου. Κα'ι άντίστροφα. Ή διάρκεια, 

<<ή ζωή>> τού βράχου παρατείνεται τόσο δσο το δένδρο είναι ζωντανό. Ό 
βράχος έξασφαλίζει στο δένδρο την άπαραίτητη ύγρασία. Το δένδρο με 

την σειρα τού «αίσθάνεται>> , πως αν δ βράχος μείνη εκτεθειμένος στον 

ijλιο, την βροχή, στα «φαινόμενα>>, κινδυνεύει aμεσα. 
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Άποδίδει λοιπον τις εύεργεσίες, με συνεχη φροντίδα. Διαμορφώνει με 

aξιοθαύμαστο τρόπο τα κλαδιά του, ωστε δλη τους ή φροντίδα συνοψί

ζεται στην προφύλαξη τού βράχου. Βέβαια το συγκεκριμένο δένδρο , δΕ:ν 

εχει ήλικία μεγαλύτερη aπο 100 η 200 χρόνια, ό.λλα ή ό.γριοσυκιά, ό ερι
vεός, θεωρείται aείζωο έπειδη ενα ό.πο τα πολυάριθμα παραβλαστήματα 

που σχηματίζουν ενα εlδος προστατευτικης αίγίδος, γύρω ό.πο την ρίζα, 
εlναι aπολύτως βέβαιο πως θα 6.ναπτυχθf1 και θα καταλάβn την θέση τού 
προηγούμενου, ύπακούοντας στ'ις tδιες aρχες της αύτόματης διαιώνισης 

και aλάθητης αύτοσυντήρησης. Τρείς τούλάχιστον <<Πρόγονοι>> κορμοί, 

εlναι όρατοι μέσα στη συστάδα των παραβλαστημάτων, σε aμεση έπαφη 
με το βωμό. Κυριολεκτικά, λοιπον ύπάρχει έδω ενα ό.νομοιογενες aλλα 

σύμφωνο και όμόδρομο δίδυμο, που εlναι ενα φ α ι νόμε ν ο ί σ χ υ ο φ ά
νειας στο διηνεκές. 

Δεν aπομένει παρα λίγη ό.κόμη προσπάθεια, για να 6.ποκαλυφθf1 ή 

αίτία της ϋπαρξης έκεί τού ξόανου. Είναι ijδη φανερος ό λόγος της πα
ρουσίας του, ό.νάμεσα -Ciμφω δυοίv- και κάποτε οχι ό.ναίτια, αύστηρώς 

aπαγορευμένος να όμολογηθf1. Αύτο συμπεραίνεται aκριβώς έπειδη ή Άρ

χη που ακολουθεί παρέμεινε μέχρι σήμερα άγνωστη. Ή δποια ώστόσο 

ύπερβατικη των δεισιδαιμονιών θέση, δεν είναι βέβαιο πως παρέχει και 
κάποιο έχέγγυο aτιμωρησίας. Άπλώς ή aπόπειρα aποκρυπτογράφησης 

γίνεται με την προσδοκία της φανέρωσης ένος μυστηρίου, που εχει aπο

βάλει το aρχικο γνήσιο, και έπι-δραστικο tδίωμά του και βέβαια ώς έγχεί

ρημα ρήσεως θρησκευτικού πρότυπου, επιτελείται <<ό.γαθf1 τη προθέσει». 

Είναι δυνατη λοιπον ή παρατήρηση έ ν ο ς κύκλο υ ζ ω η ς, που 
μορφοποιείται Ε"κδηλα και τού όποίου ή περιφέρεια aγγίζει με ένεργο

παθητικη έπίδραση δύο τελείως διαφορετικα εrδη. ενα φυτικο και ενα 

πέτρινο. 'Ένα όργανικο και ενα aνόργανο. 'Ένα αύξομειούμενο και ενα 

σταθερό, ή ό.νεπαίσθητα φθίνον. Βρίσκονται έκεί περιτριγυρισμένα aπο 

μία ζώνη, που ή περίμετρός της είναι φορέας μιάς aέναης κίνησης, της Ζω
ης. ΔΕν πρόκειται για κάποιο σύμβολο της αίώνιας διάρκειας. Είναι ή rδια 
ή αίωνιότητα, που έκφράζεται ό.πο δύο συνεχώς λειτουργούντα και σε αλ

ληλοεπίδραση, πρωτότυπα. Στο κέντρο τού δυώνυμου, μέσα στη δίνη της 

συνεχώς ό.νανεούμενης ζωf)ς, βρίσκεται το ξόανο της θεότητας. 

Μέτοχος και κοινωνος της ι'ιρμονίας ένος ρυθμικα κοσμικού γίγνε

σθαι, δπως αύτο εκπροσωπείται ό.πο δύο τόσο aνόμοιους και φαινομενι

κα τόσο άσχετους παράγοντες. Το ξόανο έ κ ε ί σ ε α ύ τ η θ έ σ η , που 
βρίσκεται, είναι κατανοητο πως κυριολεκτικα φ ο ρ τ ί ζ ε τ α ι με δυνά
μεις φυσικές. 

Δεν γεννάται ό.μφιβολία πως ή θέση προσδίδει ίδιότητες, κατα πολiι 

aνώτερες, ό.πο το aνθρώπινο έπίπεδο. ~Ετσι το ξόανο -και οχι μόνο στην 

περίπτωση τού Τροφωνίου- συγκέντρωνε την aφάνταστη ένέργεια ένος 

φυσικού συσσωρευτή και iΊταν πάντοτε ε τ ο ι μ ο ν α δ ι α μ ο ι ρ ά σ η 
καθαρα ζωογόνα φυσικα συστατικά. Ήταν ενας πλήρως φορτισμένος δαί-
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εtς την περ'ι τa ίερa σιωπην αναφέρει το ξόανο. Κάτι τέτοιο 

συμπεραίνεται c:Ίπο το aκομψο σχημα εξιστόρησης τών μνη

μείων που βρίσκονται στην κορυφη του Ίερου 'Όρους. 

μωv. 'Όταν λοιπον ό έπισκέπτης μετα aπο μία σειρα διαδικασιών, Εφθανε 

μπροστα σΈ αuτο το ayαλμα τού Τροφωνίου, είναι πια είiκολο να έννο
ηθfι, σΈ τί aπέβλεπε μΈ το τούτο τε ίδιl>ν και θεραπεύαας και εύξάμενος. 

ΥΕφτανε ενα άπλο aγγιγμα με τα δάκτυλα για να γίνη κάτι σαν Ενας κατα 

συνείδηση «έπικονιασμός>> -έρινανιαμ6ς- μΈ δλα τα εuεργετικα έπακόλου

θα της συγκέντρωσης φυσικής δύναμης. 

Το μικρο αγαλματίδιο, ενα όμοίωμα, μια μορφη Μ ε σ σία, μεταβίβα

σε αναγεννητικΈς κα'ι σωτήριες κατα την Μυητικη Τελετή, ιδιότητες, σΈ 

δποιον κρινόταν ίκανος να τ'ις aποκτήση . 'Η αίωνιότητα τού συμπλέγμα

τος, που aπο aρχικη ίσχυοφάνεια, είχε fiδη aποκτήσει μΈ την έξέλιξη τής 
ίεροπραξίας κα'ι θεοφανειακο χαρακτήρα, διακρινόταν ώς ενα έχέγγυο 

και aσφαλώς δραστικο στοιχείο, ίκανο να <<μεταδώση>> τ'ις δποιες aπαι

τούμενες ευεργεσίες. Ή έποχη που αuτο το πρωτοφανΈς φαινόμενο τής 

αίωνιότητας θα άπλοποιηθfι, κα'ι θα περάση στην σφαίρα τού συμβολι

σμού, aπο μία τέτοια όπτικη στιγμή, φαίνεται πολυ μακρυνή. Ή διαπί

στωση ποος σήμερα τέτοια δραματικα πρότυπα είναι γνωστα μόνο μΈ την 
συμβολική τους ίδιότητα, Εχει συνέπειες περισσότερο όδυνηρΈς για την 

aνθρώπινη κοινωνία, παρα άπλώς λυπηρΈς για τον έρευνητή. 

ΣΈ μία πληρέστερη μελέτη τών στοιχείων τού διώνυμου βωμbς - δέν

δρον, ύπάρχει μία όλόκληρη φιλολογία συμβολισμών, που δμως είναι κι
όλας γνωστή. Ό λίθος aπο τον όποίο είναι κατασκευασμένος ό βωμός, 
συμβολίζει την αίωνιότητα έξ αίτίας της διάρκειας της i!λης aπο την 

όποία είναι φτιαγμένος. Αuτη ή ίδιότητα για την πρωτόyονη θρησκευτι
κη συνείδηση, aποτελεί μία aποδεικτικη κα'ι aποδεκτη Ίσχυοφάνεια, την 

έμφάνιση δηλ. τού ισχυρού. Ή πέτρα εχει περίεργες μαγικοθρησκευτικΈς 

καταβολές, aφού χρησίμευσε κα'ι χρησιμοποιήθηκε ώς δπλο, έργαλείο, εμ
βλημα, ακόμα κα'ι ώς ταφικος συμβολισμός. 

Το δέντρο πάνω στο rδιο σύνδρομο, Εχει πλατύτερη Εκφραση. Είναι 
ί ε ρ ο είναι όρατο προ'ίον ανανέωσης, χάνει κα'ι ξαναποκτά τα φύλλα 
του, <<πεθαίνει>> κα'ι <<aνασταίνεται>>. ΥΕχει κάθετο κορμό, μΈ γαλακτερο 

χυμό. Ή μορφή του είναι εικόνα και σύμβολο τού κόσμου. 

153 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΤΟ IEPON ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 

«τούτο το aγαλμα ίδwν και θεραπεύσας και 

15 εvξάμενος» 

«aγαλμα· πάν έφ' φ τις άγάλλεται ... » 

τα παλαιότερα ε'ίδωλα, βρέττας, του ε'ίδους aλλα κα'ι της 

θέσης, οπως αiιτου που εξετάζεται τώρα, i]σαν λίθινα. Πραγ

ματικα τέρατα85 εμφορούνταν aπο το tδίωμα της εκδήλω
σης του 'Ισχυρού. Της 'Ισχυοφάνειας. 

Δείχνει πολυ λογικο τα ξύλινα ξόανα, aντικαταστάσεις, 

να προέκυψαν aπο την παρατήρηση, κα'ι την aντίληψη μιδ.ς 

περισσότερο εμβιας μορφf]ς του aείζωου θεού, καθως α-uτη 

aναφαινόταν μέσφ της παρουσίας κα'ι χρήσης του 'Ιερού 

Δένδρου. Ή εiιθάλεια, ή αiiξηση, ή εiιφορία, κα'ι τέλος ή 

«διάρκεια» του 'Ιερού Δέντρου, επέβαλε την τεχνητη86 aντι

κατάσταση κα'ι τοποθέτηση του ξύλινου ξόανου, σε συζυγία 

μ' εναν βράχο. 'Έναν εtδικο βράχο, που βαθμηδον εξελίχθη

κε σε Βωμό, (ΜινωΜυκηναϊκος Διόνυσος). 
Το δυώνυμο Δένδρο-Βράχος, είναι το πρότυπο φαινόμενο 

της αιωνιότητας. Άρχικό, Λειτουργικό, κα'ι Αiιτοδύναμο. 

Μια μορφη εμβιου δαίμονος, προήλθε πολυ φυσικα κα'ι 

aβίαστα aπο το ξύλον του 'Ιερού Δένδρου, που εiιφυώς χρη

σίμευσε κα'ι χρησιμοποιήθηκε ώς ξόανο. Σε μία θέση πάνω 

στον Βωμό. ΣΕ μία εδρα πάνω στον Βωμό. Είναι εκείνη που 
ό 'Όμηρος περιγράφει ώς βώμοιο {δρη. 

85. τέρας, στην άπλούστερη έρμηνεία, έννοούσαν κάτι το θαυμαστό, 
που προνήνυσε την θέληση τοϋ θεού. Ήταν μία διοσημία, μΕ: περιεχόμενο 
προφητικο και μαντικό. Στον 'Όμηρο δηλώνει θείο σημείο. Ό δρος δΕ:ν 

φαίνεται aμέτοχος της έτυμολογικης καταγωγης aπο το ρημα έρώ, λέγω. 

86. ΜΕ: την προϋπόθεση βεβαίως δτι προϋπηρξε μακροχρόνια 

παρατήρηση, σΕ: φυσικa πρότυπα. ΣΕ: πρότυπα δένδρων, που οϋτως 

η aλλως ερρεαν κάτι έξαιρετικό, και ώφέλιμο. Ή δλη διεργασία που 

πραγματοποιείται σ' εναν κορμο δένδρου κατa την διάρκεια της ζωης 

του, aποτελεί και το καλλίτερο έχέγγυο, για την μελλοντικη χρήση του 

ώς εδρας, δπου ενσωματώνεται δραστικa ό δαίμωv. 'Εκείνος δηλ. που 

γνωρίζει και διαμοιράζει. 
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Το ξόανο μ' αύτην την προέλευση, aπο τον παλαιότερο 

κορμο τού Δένδρου, ήταν τμήμα τού Ίεροϋ Δένδρου, οταν 
αύτο κοβόταν.87 

Στο Τροφώνειο το Δέντρο, ήταν κα'ι παραμένει εως σήμε
ρα aείζωοv, ό πολυθρησκευτικος88 fρινεος η fρινεώς. Σημαί

νει κάτι μεταξυ «πολυ νέος» κα'ι «πολυ ναός)). νεός,89 ό ναός. 

Σύμφωνα λοιπον με το κατα παράδοση Τυπικό, εκεί 

γινόταν μία θεραπεία. Είναι γνωστες aρκετών εtδών θε
ραπείες. aλλα ενα τμήμα τους που δεν εντοπίζεται κα'ι εν

διαφέρει πολυ ζωηρά, παραμένει εως σήμερα παντελώς 

aγνωστο. 

Ό 'Ηρόδοτος σημείωσε μία θεραπεία, με τα εντομα που 

λέγονται ψήνες. Στην ούσία aρσενικα εντομα, γονιμοποιούν 

ενα γνήσιο aρσενικο δένδρο. Με την σειρά του ό aρσενικος 

fρινεος γονιμοποιεί ο λες τ'ις ημερες συκιές. Χωρ'ις aγριοσυκι

ες είναι aδύνατη ή παραγωγη σύκων. 
Με την πράξη λοιπον τού fρινασμοv, εξασφαλίζεται ή 

εύκαρπία, κα'ι ή πολυκαρπία της ημερης συκιάς. Ό καρπος 

της Συκιάς ήταν aπο τα ελάχιστα εt'δη τροφοσυλλογης aπο 

87. Σε παράλληλο πολιτειακΌ έπίπεδο ενας συνήθης λόγος κοπi]ς ήταν 
ό θάνατος τοϋ Βασιλιά. Το Δένδρο κοβόταν και Ιfνα νέο, aντικαθιστούσε 

την νέα Βασιλεία. Σε όμαλες συνθi]κες Ιfνα aπο τα παραβλαστήματα, 

διαμορφωνόταν και αναδεικνυόταν το λεγόμενο ΓενεαλογικΌ Δένδρο. Ή 

aλλοτινη παρουσία του στην aνθρώπινη κοινότητα, ήταν και έξαιρετικη 
και aμεσώτερη. 

Στην Βοιωτία ύπi]ρχε μία έορτη που ώνομαζόταν Δαίδαλα, 

(Παυσανίας, IX, III, 2-9): « ... οί πάλαι τa ξόανα lκάλουν δαίδαλα ... ». 
Κάθε έξi]ντα χρόνια tκαιγαν τα παλαιότερα ξόανα σε λαμπρη τελετή, 

πάνω στην κορυφη τοϋ Κιθαιρώνα. 

88. Ό Βούδδας ενσαρκώνεται 43 φορες κάτω l:tπo εναν Έρινεό, που 
aποτελεί και το Ίερό του Δένδρο. Στην 'Ινδία διασq)ζεται μέχρι σήμερα 

ό έρινεος τοϋ Βούδδα. Σε δμοια θέση και ό σύγχρονος θεος 'Ιησούς. Το 

ξύλον πάνω στο όποϊον σταυρώθηκε aσφαλώς εlναι ό Έρινεός. 

89. νεώς, ό ναός -aλλα και ή ναϋς-, που δεν χάνει τον χαρακτηρα 
τοϋ καραβιοϋ της Ψυχης, aφοϋ aκόμη και οί διακονοϋντες σ' αiJτόν, 

aποκαλούνται: «το πλήρωμα τής εκκλησίας>>. Παράλληλα εlναι γνωστη 
ή ρήση: έρίνεοV' θεός η σύκον aρρεv. ('Ησύχιος). Μέσα στον ναο 
ναίει, aναναιώνεται ακατάπαυστα ό θεός, και όμοιοπαθητικά, ολοι οί 

Συγγενενεϊς, σι Μεταλαβόντες τοϋ θεοϋ. 
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τον aνθρωπο, aφοϋ ε1χε την tδιότητα να aποξηραίνεται με 
φυσικη νομοτέλεια. 

Στην συνέχεια, ό ορος που ένδιαφέρει aμεσα κα'ι aπο

φασιστικά, ή θεραπεία, έντοπίζεται με aποδεικτικο τρόπο, 

στον Πλάτωνα. 90 Πρόκειται με την εννοια της έρωτικης πρά

ξης. Ή θεραπεία ώς έρωτικη πράξη , μεταξυ aλλων, συναντά

ται κα'ι στον Στράτωνα.9 1 

Μια μοναδικη κα'ι aναπάντεχη έρμηνεία τοϋ πολυσημαν

τικοϋ ορου, διασψζει ό Ήσύχιος, θεραπηίας τaς βωμολοχί

ας. Ε1ναι εύτύχημα που aπο την παλαιότερη θρησκευτικη 
-λόγω βωμοϋ- Πράξη κα'ι πρακτικη έπέζησε κα'ι γνωστοποι

ήθηκε ετσι ενα αύτούσιο, οπως θα προκύψη, μυστηριακο 

Δρώμενο. Βασικη προϋπόθεση γι' αύτο ε1ναι μία οσο γίνε

ται σαφέστερη γνώση τοϋ ορου βωμολοχία92 aφοϋ σαφώς 

90. << ... πάσαv θεραπείαv ώς ίσόθεος θεραπευόμεvος ... (6 ερώμενος)», 

Πλάτωνος Φαίδρος 255Α. 

91. θέραψ, κα'ι θεράπωv, με εντονώτερο ερωτικο χαρακτηρα: 

<< .. . της Ά.φροδίτης άκόλουθος και θεράπωv yέyovεv {ρως .. . >> . 

Πλάτωνος Συμπόσιον, 2030. 
<< ... τizv έμizv ήδovizv θεραπεύειv ... >> 

[να παραδίδωμαι στ'ις ήδονές], Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, 5, 5,41. 

Έκρηκτικος ό δρος στον Στράτωνα: 

«Ώς άyαθiz θεός έστι, δι' ijv ύπο κόλπου, Άλεξι, 

πτύομεv, ύστερόπουv άζομεvοι Νέμεσιv. 

ijv σiι μετερχομέvη ούκ {βλεπες, άλλ' έvόμιζες 
{ξειv το φθοvεροv κάλλος άειχρόvιοv. 

yfjy δε το μεv διόλωλεv- έλήλυθε δ' ή τριχάλεπτος 

δαίμωv- χο'i θέραπες vύv σε παρερχόμεθα>>, 

(Άρχαία 'Επιγράμματα, ΧΙΙ,229). 

92. βωμολόχευμα· επεξηγείται ώς <<aπρεπες σκώμμα, αίσχρολογία>>. 
Σε μία φράση ι':ιπο τους Ίππης τοϋ Άριστοφάνη, οίοισι μ', dΊ παvούρyε, 
βωμολοχεύμασιv ταράττεις, (στ. 902) διακρίνεται ενας πανούργος βωμο
λόχος. 'Εκείνο δμως που μεγενθυνόμενο θα πρέπει να ι':ινακρατηθfι είνα ι 
δύο τούλάχιστον δροι της Επιμέρους σύνθεσης. ·Ένα χ ε ϋ μ α, στον β ω

μ ό. Ή aλλη συλλαβή, λ ο, εντάσσεται η πράγματι aνήκει στο κατόρθωμα 

που προηγείται της κύριας Πράξης. ~Ετσι το λ ο, έρμηνεύεται δτι είναι ρη
ματικος τύπος τοϋ έλώ, κυριεύω, επιτυγχάνω μίαν ίiλωση. ·Ώστε το περι

φραστικο νόημα τοϋ δρου βωμολόχευμα, είναι: <<'Ένα χεϋμα, Ιfνα χύσιμο 
ι':ιπο τον βωμό, που γίνεται μετα ι':ιπο μία ίiλωση, μιa κυρίευση>> . 
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σε μιa έρμηνευτικη έκδοχη ταυτίζεται μ'Ε την θεραπεία. 

Στην άπλούστερη μορφή, εlδος άλώσεως, εlναι καΙ. ό προσπορισμος δι
άφορων άγαθων άπο τον Βωμό, που κατόπιν άγωνος έξασφάλιζαν οί λεγό

μενοι βωμολόχοι. 

Βωμολόχος «δ περ'ι τους βωμους περιμένων, 'ίνα ζητήση η κλέψη μέρος 

τοϋ εκεί προσφερομένου κρέατος. 

Ό Ήσύχιος: <<βωμολόχος, 1ερόαυλος, παρa το λοχείν είς τους βωμούς, 

δ εστιν ενεδρεύειν» . 

Στο Μέγα Έτυμολογικόν: 217,54 <<βωμολόχοι κυρίως έλέγοντο οί έπ'ι 

των θυσιων έπ'ι τοίς βωμοίς λοχόντες, δ εστι καΊ. καθεζόμενοι κα'ι μετa κο

λα κ ε ία ς προσα ι τοϋντες>>. 

'Επίσης Μοιρ. : <<δ προς τοίς βωμοίς λοχωv tπαίτης». 

Στην Σούδα: βωμολόχος δ κακούργος, άσεβης παρa τοiις λοχwvτας 

τa έv τοίς βωμοίς έπιτιθέμεvα θύματα, η τοiις θύοvτας, ϊvα αlτήααvτες 

λάβωαίτι. 

Άπατεώνας στον Ήσύχιο δ βωμολόχος. σκώπτης κα'ι ίερόσυλος, παρa 

το λοχείv είς τοiις βωμούς. 

Ώστόσο ή κύρια εννοια, που επικυρώνεται λόγφ παλαιότητας, εκφράζε

ται στον παθητ ικο τύπο βωμολοχεύομαι. Ό Άριστοφάνης στ'ις Νεφέλες, ύπαι

νίσσεται !::να <<aσεμνο» κιθαρφδο άπο την Μυτιλήνη, τον Φρύνη. (στ. 969). 
Ό Ήσύχιος ω)τον τον Λέαβιοv ι]Jδόv, διαφθείρωv τ1jv μουαικ1jv και 

προς το βωμολοχεύειv τρέπωv, άχνοφωτίζει ώς στίγμα μιάς άρχαιότερης 

διαιώνισης. Στην Σούδα, το φως γίνεται έντονώτερο. <<Διοvυαίωv ακωμ

μάτωv: δ βωμολοχεύωv άει και πέρπερα γλιαχρευόμεvος». 

Καταυγαστικος τέλος όρθώνεται ό παλα ιος Βωμολόχος γνωστος 

aγνωστος μΕ το ονομα Βώμαξ. (Γλωσσικος τύπος μάλλον πρωτοελληνι

κός). Στο σημείο αiJτο άνοίγει !::να ίδιαίτερο, κα'ι μεγαλειωδες Κεφάλαιο 
της Έλληνικης Θρησκευτικης 'Ιστορίας. Κα'ι οχι μόνο της θρησκευτικης. 

ΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΞΟΑΝΟΥ 

Συναντήθηκε ηδη δ συνδετικος κρίκος άνάμεσα στην θεραπεία καΙ. 

την Βωμολοχία. Ή ϋστερη Σούδα, διέσωσε κάτι άφάνταστα σημαντικό. 

Βώμαξ βωμολόχος, δ άπο τώv βωμωv, πριv καρπωθήvαι, αϊρωv. (ώς 

α'ίρων, δικαιολογεί rσως την κυρίευση, την lίλωση που ύπομνηματίσθηκε 

λίγο πρίν). <<τάσσεται» δε κα'ι έπ'ι των μαλακιζομένων!! Λέγεται κα'ι βωμαξ 
δ μικρος βωμός. Έτυμολογικον Μέγα, λήμμα βωμαξ. 

'Ώστε ή άρχικη ύπόνοια, δτι στον Βωμο έπιτελείται κα'ι !::να χ ε ϋ μ α , 

ενα διαφορετικο κα'ι ίδιαίτερο χεϋμα, άρχίζει νa μετασχηματίζεται σε άλή

θεια. Με σημείο άναφοράς πάντοτε τον aρρενα Έρινεο της Λειβαδιάς, σε 

συνδυασμο μΕ την προτροπη τοϋ Άριστοφάνη: 

<<λαβόvτες θρία διφόρου συκής δέφεαθαι» . 

[Φύλλα δίφορης πάρτε συκιάς κι έκεί πάνω τα μάτια σας βγάλτε]. 

Έκκλησιάζουσαι,707, μετ. Ν.Σφυρόερας, 
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σχεδον επιβεβαιώνεται το έξης: Δέφονταν με φύλλα συκιάς «δέφω· μαλα

κύνω, χειρομαλάσσω, τρίβω δια της χειρός. Με την «αLσχρή>> σημασία· 

aποδέρω το αLδοίον, κάνω μαλακία. (Λεξικον Δημητράκου). 
Βεβαίως παραμένει aπορίας aξιο το πώς επιτυγχάνεται τέτοια πράξη 

με ενα φύλλο που προφανώς προκαλεί Ε'ντονο κνησμό, aλλ' αuτο μένει 

αLωρούμενο. (Τα περιζώματα τών προτόπλαστων της χριστιανικής aν

θροπογονίας, έκ φύλλωv συκής, δεν είναι aσχετα με το θέμα που τώρα 
εξετάζεται). Με την σειρά του ό δρος μαλακία, aνάμεσα στις έ'ξι κύριες 

έρμηνείες, σημαίνει, αυνανισμό, κιναιδεία, εκθήλυνση, χαυνότητα, aκόμα 

και <<το φεύγειv τa έπίποvα>>. (Άριστοτέλης, Ήθικα Νικομάχεια, 1150α, 31). 
Ή κύρια δμως και δεσπόζουσα έρμηνεία, είναι εκείνη της σωματικής και 
ψυχικής εξασθένησης, ή aδυναμία, aσθένεια, νόσος. Τόσο μάλιστα επιμε

ριστικη οοστε ή Σούδα και ό Φώτιος: «ταίς vόσοις φασ'iv οί Ά.ττικο'i τaς 

γυναίκας μαλακίζεσθαι, τοiις δε ι'ivδρας aσθεvείV>>. 

Ύπάρχει μία όλόκληρη φιλολογία παραγώγων δρων, aλλα και πολ-

λες aξιοπρόσεκτες Ε'ως και βλακώδεις Lδέες, δπως: 

«έav γυvη είς μαλακίαv έαυτrzv έκδώσασα ταίς ίδίαις χερσί, έστω 

aκοιvώvητος έτη στ'», 

(Ποιν. Νομοκανοον 'Ιωάννου Χρυσοστόμου), 

aλλα χωρις aμεσο ενδιαφέρον. Ή παράγραφος τονίσθηκε για να καταδεί

ξfl την επιβολη μιάς σκοταδιστικής aντίληψης, που επέβαλαν οί εκκλησι

αστικοι Ταγοί. Μιάς aπάνθρωπης aπαγόρευσης, aφού κανεις ποτε θεος 

δεν επέβαλε τέτοιους κανόνες. 

Άντίθετα μάλιστα, τα χριστιανικα Ίερά, δπως και τών aλλων περιφε

ρειακών με εκείνα τόπων, διατηρούσαν ίερόδουλες. Σε aντιπαραβολή, ή 

aρχαία Έλληνικη θρησκεία, δντας άπλη και ελεύθερη μυσταγωγία, στα 

κατα τόπους Μυητικα ·Ιερά, δεν επέτρεψε ποτε κανενος ειδους δεσποτι

σμο και ποινικους κολασμους με θρησκευτικο μανδύα. Πόσο μάλλον με 

αvστηρους κανόνες θεσμοθετημένους aπο θρησκόληπτους Πατέρες. Κανέ

νας και ποτε θεός, δεν επέβαλε τέτοιες τιμωρίες. Σχετικα με το συγκεκριμέ

νο θέμα ενα διασφθεν aπόσπασμα aπο τον Μένανδρο καταυγαστικο της 

διαφοροποίησης τών aντιλήψεων, μεταξυ της Άρχαίας Έλληνικf]ς Θρη

σκείας, και τού Χριστιανισμού: 

«aλλa θεος οvδε'iς είς το προκόλπιοv φέρει 

aργύριον, aλλ' έδωκεv εvvους γεvόμεvος 

πόροv, είσβολήv τ' έδειξεv εvπορίας τιvός. 

fjv av παρfις σύ, μηκέτ' αίτιώ θεόv, 
fίδη δε τfι σαυτοϋ ζυγομάχει μαλακί(μ>, 

(Μένανδρος, aπ. 201). 

Ή κύρια λοιπον eννοια και aποτέλεσμα της μαλακίας, που και aμεσα 

παρουσιάζει ζωηρο ενδιαφέρον, είναι εκείνη της νόσου, της aσθένειας, 
της σωματικής κάκωσης. 

158 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Με την ύπενθύμιση δτι ό δρος εΊναι γνωστος στην aρχαία Άθήνα, «φι
λοκαλούμεν μετ' εύτελείας, και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας>> (Θουκ. 

1,122 κα'ι 2,40) θa ήταν 'ίσως έποικοδομητικη μιa προσπάθεια έτυμολογι
κης προέλευσης τού δρου κα'ι της πιθανής σύνθεσης κα'ι aνάπτυξής του. 

Ή λέξη λοιπον δείχνει δτι εΊναι συνδυασμΌς φθεγγομένων. Κα'ι να πώς: 
Το πρώτο συνθετικΌ μάλα, προ"ίδεάζει δτι δ δρος με aρκετη βεβαιότητα, 

πρόκειται ώς σχηματισμΌς μάλλον, παρa ώς αύτούσια λέξη . 

Άλλ' έaν πράγματι το μάλα, ώς έπίρρημα με 25 μάλιστα διαφορετικες 
έρμηνείες, έπέχη θέση πρώτου συνθετικού, τότε θa πρέπει να aναζητηθft, 

το ύπολειπόμενο κία, η ακία. Ή αναζήτηση φέρνει στο προσκήνιο τον 

δρο αlκία. Σημαίνει: <<σωματικη κάκωση>> aλλα κα'ι <<aπρεπή μεταχείρη

ση». (Αίσχ. Πρ. 177, Σοφ. Ήλ. 486). Έπίσης στο Άττικό, aλλa κα'ι στο 
διαιωνιζόμενο σύγχρονο δικαστήριο, ή αίκία σημαίνει <<κάκωση η προ

σβολή>> (Πλάτ. Πολ. 464Ε, Θουκ. 7, 75,6). Ή σύνθετη λέξη μΕ σύνθετο συ
στατικο νόημα έπέζησε κα'ι στην σημερινη δημώδη καταρολογία: <<αlκία 

να σ' εϋρn>>. 

Δεν θa ήταν βέβαια εύκολη ή ύπόθεση aρχικά , κα'ι ή αναζήτηση έν 
συνεχείςι της έρμηνείας τού έπίμαχου δρου μαλακία, με το σκεπτικΌ που 

μόλις προτάθηκε. Ή αlκία εΊχε συναντηθη ηδη στην σχετικη με τον Τρο
φώνιο Γραμματολογία: 

« ... Τροφώνιος δε άπέτεμε την κεφαλizν αύτού (Άγαμήδους), δπως μη 

ήμέρας έπισχούσης έκείνος γένοιτο έν αlκίαις και αύτος μηνυθείη 

μετέχων τού τολμήματος». 

(Παυσανίας, ΙΧ, 39, 5). 

Ή αlκία λοιπον προϋπήρχε ώς αtωρούμενο, κα'ι ήταν πιa θέμα συγκυ
ρίας κα'ι σπουδης, της κατάλληλης σε χρόνο αναζήτησης, ωστε περίπου 

αύτόματα να προκύψη, παρa με ίδιαίτερη προσπάθεια να έπιδιωχθfl ή 

δποια άρμονικη σύνταξή της στο κείμενο. 

Ώς aποτέλεσμα λοιπον της έτυμολογικης περιπλάνησης, δείχνει περί

που βέβαιο, δτι ή μαλακία, εΊναι Πράξη με πιστοποιημένη παρουσία στην 
κλασσικη Άθήνα. Πράξη, που σε συγκεκριμένο χώρο, aποκτά, η Ε"χει Ίερο 

χαρακτήρα , κα'ι ταυτότητα. Μιa προσφορα τού πολυτιμότερου aνθρώπι

νου Όπου, χύνεται προς τιμην της δποιας θεότητας. Ό Όρφικος 'Ύμνος 

Άμφιετούς, ψέλνεται, aλλa κα'ι όρχείται (ορχησις ή σείσις τών ορχεων) με 

την έξης έκκπληκτικη προτροπή: 

<<θυμίαμα πάντα πλizν λιβάνου, και σπένδε γάλα>>. 

Αύτο σημαίνει δτι μία σπονδή, ενα κυριολεκτικΌ χύσιμο γάλακτος 

aπο το άνθρώπινο σώμα, εχει ώς προσφορικο προορισμΌ τον Βωμο τού η 

της Θεού. Κα'ι μάλιστα aπο τον η την Άνθρωπο. (δ, ή άνθρωπος). 

VΕτσι βρίσκεται κανε'ις στον πολυ γλυστερο δρόμο φανταστικών κα'ι 

άρα έπικίνδυνων ανασυνθέσεων είκόνων κα'ι πράξεων, που 'ίσως νa μην 

Ε"γιναν ποτέ. ΕΊναι δμως ή θέση τού έρευνητη που ύπαγορεύει την άποκα-
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τάσταση, eστω και μέσφ εtκασίας. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθfl 

liμεσα, εlναι ή δυσκολία που παρουσίαζε, η θα παρουσίαζε αύτη ή σπον
δη τού Όπού, με το ε\iλογο σκεπτικο πως δεν fιταν μία Πρότυπη Πράξη, 
π. χ. απο εναν επώνυμο 'Ήρωα, αλλα μία ε π α ν ά λ η ψ η 'Ιεροπραξίας, 

που είχε ενσωματωθη σε Άκολουθία. 
'Εντύπωση προκαλεί το γεγονος της απαραίτητης παρουσίας νύμφης, 

σε κάθε κορυφαία Στιγμη τού θρησκευτικού Δρώμενου. 'Όλα τα περιστα

τικCι που περιγράφουν την όποιαδήποτε μύηση τού όποιουδήποτε έπώνυ

μου 'Ήρωα, αναφέρουν την συνέργεια και σύμπραξη , κάποιας έπώνυμης 

ίέρειας - νύμφης. Ό δρος νύμφη, σαφώς εννοεί <<το θηλυκο αtδοίο, την 

γυναίκα>> . Το εύρύτερα γνωστο ΥΟΝΙ, που δεν είναι liλλο απο το θηλυκο 
οργανο αναπαραγωγης. 

Έπανατονίζεται δτι δ δλισβος, αύτην ακριβώς την δυστοκία και 

την δυσκολία, ύπενθύμιζε και αποκαθιστούσε. Άπο τους κυριώτερους 

λοιπον παράγοντες, aν οχι δ αποκλειστικα κύριος, που eδωσαν λύση 

στο συγκεκριμένο πρόβλημα fιταν ή εtσαγωγη και χρήση τού θεσμού , 
της 'Ιεροδουλίας. 

Με πολυ άπλα λοιπον λόγια, οί 'Ιερόδουλες, fισαν γυναίκες με ίερη όν
τότητα, στην ύπηρεσία τού δποιου μυητικού 'Ιερού, που βοηθούσαν τον 

μυούμενο στην προσφορα τού έξεζητημένου Όπού. Στο χύσιμο γάλακτος 

δπως προτρέπει και δ οtκείος 'Ύμνος. 

Το σημείο στο όποίο eχει φθάσει αύτη την στιγμη ή eρευνα είναι πράγ
ματι ακραίο, και γι' αύτο έπισφαλές. Μαρ-ι;υρίες που θα ύποστήριζαν 

λιγώτερο η περισσότερο αύτες τις ύποθέσεις, δεν διασψζονται στα άρ

χαία Έλληνικα κείμενα. Ή Ελλειψη δμως δικαιολογείται άπο την Ίερη 

Σιωπή, που προστάτευε τέτοιου ε"ίδους δρώμενα. Οί μυημένοι εlχαν δε
σμευθη μΕ δρκο Σιωπης. Το γεγονος δεν έμπόδισε τους πολέμιους της aρ

χαίας Έλληνικης θρησκείας, να έπιδίδωνται σε λεπτομερείς μερικ"Ες φορ"Ες 

aναφορές, τών <<εtδωλολατρικών>> πράξεων, τις όποίες μΕ περισση σφο

δρότητα κατέκριναν. Μ' αύτο το προηγούμενο εlναι σχεδον εύτύχημα, 
που μαζι με liλλες liγνωστες πτυχες διαφόρων μυητικών τελετών, ό liξιος 

πράγματι ρήτορας με καταγωγη aπο την Άττική, Κλήμης, δ έπιλεγόμενος 

Άλεξανδρεύς, μάς κληροδότησε -liθελά του- το έξης έκπληκτικό: 

«αόθις δε τον Δημήτριον (τον Πολιορκητήν) θεον καl αύτον aναγο
ρεύοντες καl lνθα μεν aπέβη τού ϊππου Άθήναζε εlσιών, Καταιβάτου 

ίερόν έστι Δημητρίου, βωμοl δε πανταχού. καl γάμος ύπο Άθηναίων 

αύτφ δ τής Άθηνάς ηύτρεπίζετο. δ δε τrzν μεν θεον ύπερηφάνει, το 

άγαλμα γήμαι μη δυνάμενος. ι\άμιαν δε τ1zν έταίραν lχων εlς aκρόπο

λιν aνήει κaν τφ τής Άθηνάς ένεφυράτο παστφ, τfι παλαι{Χ παρθένφ 

τα τής νέας έπιδεικνiις έταίρας σχήματα», 

(Προτρ. π. 'Έλλην. IV,48). 

Το απόσπασμα δικαιολογημένα μπορεί να χαρακτηρισθfl άνεκτίμη

το σε αξία. Το δτι οί "ίδιοι οί Άθηναίοι τού έτοίμαζαν Ε"ναν (Ίερό) Γάμο 
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με την θεα Άθηνa, δείχνει οτι οποιος μυητικα γινόταν Συγγενης με την 

θεό, έρχόταν σ' (να είδος συνεύρεσης με αύτήν. Μια έρωτικη πράξη κα'ι 
μία σπονδη Όπου άσφαλώς γινόταν, άφού μ' αυτην την προϋπόθεση 

είναι δυνατον να έξηγηθfl ifνα άκατανόητο έορταστικο Δρώμενο της 
άρχαίας Άθήνας. 

Οί Άθηναίοι λοιπον είχαν μια σπουδαία Έορτη που την <bνόμαζαν 
Πλυντήρια. Μια φορα τον χρόνο κατέβαζαν το παλαιο ξόανο της Άθηνδ.ς 

άπο την Άκρόπολη, στο Φάληρο κα'ι το tπλεναν. Κάθε χρόνο νεαρες παρ

θένες vφαιναν κα'ι ifναν νέο Πέπλο της Άθηνaς. Τώρα γίνεται, σαφέστερο 

κα'ι rσως τώρα να γίνεται έξηγήσιμο το περίεργο κα'ι αtνιγματικο έορτα

στικο tθιμο τών Πλυντηρίων. Το παλαιο ξόανο της Άθηνaς κα'ι ό πέπλος, 

άραγε είχαν άνάγκη τών Πλυντηρίων στην θάλασσα μόνο με την έπιδίω
ξη της πιθανης προστασίας τους άπο τους φυσικους μύκητες, η ... ; 

Στο άπόσπασμα έπίσης διαφαίνεται ό παλαιότερος θεσμος που άσφα

λώς κατέβαινε άπο το f"νδοξο καΙ. ήρωικο παρελθόν, τών μυκηνα"ίκών χρό

νων, δηλ. ή 'Ιεροδουλία. 

Ό Κλήμης χλευαστικα όνομάζει την εi'Jκαιριακη Λάμια, έταίρα -καΙ. 

t'σως πράγματι να ήταν- άλλα στο συγκεκριμένο Δρώμενο, f"στω καΙ. ή 
έταίρα έπείχε θέση Ίερόδουλου. 

Το οτι οί άρχαιοέλληνες συγγραφείς, δεν κάνουν η άποφεύγουν τέ

τοιου εt"δους ύπαινιγμούς, δηλ. πράξεις Ίερογαμίας σε έπώνυμα Ίερά, 

καταδείχνει καΙ. άπο μία διαφορετικη aποψη οτι δ θεσμος αυτός, ήταν 
πανάρχαιος. Θα ήταν λοιπον μία κίνηση έθελοτυφλίας, ή μη παραδοχη 
τού προσώπου, ένος Προσώπου με τον χαρακτήρα καΙ. τον χαρακτηρισμο 

τού μαλάκα, άπο τους μεταγενέστερους. Ό Μαλάκας, είναι ορος καΙ. Πρό
σωπο εύανθες στον Έλλαδικο χώρο, άσφαλώς άπο τότε που πρωτοεμφα

νίσθηκαν liνθρωποι στην μείζονα περιοχή. Θα ήταν σφάλμα να μην γίνη 
άποδεκτο οτι -οπως παραδόξως καΙ. σήμερα- το συχνότερο κατηγόρημα η 

κοσμητικο έπίθετο τού διαχρονικού 'Έλληνα, ήταν μ αλά κ α ς. 
Ό Αριστοτέλης, ύπερβάλλοντας σε διδασκαλία άκόμα καΙ. κάθε σημε

ρινο λα"ίκιστή, χρησιμοποιεί το ορο μαλακαυyής, (άπ.675) <<(ναν μαλάκα 

της αύγf]ς>> θέλοντας να δείξη την εtκόνα, μιάς χαυνώδους κατάστασης, 

που παρουσιάζει οποιος δυσκολοσηκώνεται άπο τον πρωινο υπνο . 'Ωστό

σο ή κύρια νύξη στο προκείμενο, άφορά τον έξεζητημένο μαλάκα, τον 

καταγινόμενο στην συγκεκριμένη πράξη στον Βωμό. Μέλημα καΙ. αi'Jτο

σκοπος τού δποίου είναι ή έπιβεβλημένη καΙ. όφειλόμενη προσφορα στην 
θεότητα, καΙ. πολυ λιγώτερο βέβαια ή σωματικη ήδονη καΙ. τέρψη. Ή προ

σφορα κάλλιστα θα μπορούσε να ύπαχθfl στην κατάθεση κάποιου τιμήμα

τος, με την προσδοκία μιας καΙ. σήμερα άναφερόμενης άvτικαταπέμψεως. 

Άλλα δεν είναι άκριβώς eτσι. Δεν ύπάρχει, δεν ύφίσταται κδ.ν θέμα άντι
παροχής. Έδώ f"χει να διακρίνη κανε'ις μια αίρετη <bφέλεια που tρχεται 

ώς άποτέλεσμα, έκείνου που δ Αριστοτέλης <bνόμασε, τα Μυστικα της 

Φύσεως καΙ. της Τέχνης. Δεν είναι λοιπον οί έτικεταρισμένες θυσίες Κα-
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τευνασμου, εκδήλωση φόβου προς τους νεκρούς, ό.λλα eνας συγκερασμος 

φυσικών λειτουργιών που με την χρήση Τέχνης, προσκομίζουν τα δποια 

ιbφέλιμα ό.γαθα σ' εκείνον που επιχειρεί το Δρώμενο. Αύτη είναι κα'ι ή 
καρδιά, ή Πεμπτουσία της aρχαίας Έλληνικης θρησκείας. Σταδιακα 

θα κατανοηθf1 πλήρως. Ή μαλακία, ιbς ίερη πράξη στον Βωμό, μπορεί να 

χαρακτηρισθfj Στάδιο της τελικης 6. π ο θ έ ω σ η ς. Είναι eνας ό.ληθινος 
θρίαμβος. Έδώ ό.κριβώς πρέπει να εντοπίζεται κα'ι ή ό.ρχικη εννοια τού 

επίμαχου δρου. θρίαμβος, πρέπει ό.ληθινα να σημαίνη: <<ή τελετουργικη 

εκσπερμάτωση με το θρίον>>. θρίον-θάμβος= θρίαμβος. θρίον, το τριμερες 

φύλλο της συκης, κα'ι θάμβος, ή εμφάνιση του θεού. Ό ό.ρχικος λοιπον θρί

αμβος, γνωστότερος στην Θρησκειολογία ιbς α π ο θ έ ω σ η, αναδεικνύει 

στο Έλληνικο θρησκευτικο προσκήνιο, eνα πρόσωπο που κινείται στο 

χαρίεν άβρο κλίμα της aποθέωσης. 

'Άλλωστε ό γνωστότερος Ρωμα'ίκος θρίαμβος, ό όποίος aργότερα κο

ρυφώνεται στην εν πομπfj διέλευση του υπατου στρατηγού μέσα ό.πο την 

Άψίδα, ούσιαστικα είναι μία Δημόσια Γαμικη Πράξη. 

ΟΚΟΥΖΟΥΛΟΣ 

"Ωστόσο τα έπ'ι μέρους φαινόμενα, δείχνουν δτι στην Κρήτη, παράλλη

λα aνθισε eνας περίεργος Μινωίτης, με το φυλετικο προσωνύμιο, Κουζου

λός. Σε ό.ρκετες εvστοχες μαντινάδες, ό.νακράτησε τον ό.ρχικο Μινω'ίκο 

χαρακτηρισμό: ( ψηλομελαχροινούλα μου Ι ποiι τδβρες το μελάνι Ι κι lβα
ψες τa φρύδια σου Ι yιa νa με κουζουλάνεις). 

Εvστοχες, γιατί στην πραγματικότητα, ό Κουζουλός, δεν είναι ψυχο
παθής. 

'Άν τώρα επιχειρηθfj μία ετυμολογικη αναζήτηση του δρου, που βέ

βαια κανένας δεν γνωρίζει πότε πρωτοχρησιμοποιήθηκε, δ λα τα συμπερά

σματα όδηγούν στην Όμάδα της Μινω'ίκης Θυρσοτίναξης. 

Ζαλεία, λεγόταν το φυλετικο δένδρο τών Κρητών. Ζαλεύς, Ζαλαύ

δας, είναι πιθανες όνομασίες του μινωίτη ό όποίος όρχείται, μπροστα σ' 
eναν μινωικο Βωμό, στην παράσταση του δακτυλιδιού ό.πο τ'ις Άρχάνες. 

Προτάθηκε fjδη, οτι «Πηδάει>> σαν πρώ'ίμος προπομπός, διδάσκοντας το 

σημερινο Πεντοζάλι. Πεντοζάλι, η Πεντοζάλης, σημαίνει πέντε ζάλα, πέν

τε πηδηχτα βήματα. Αύτη ή όρχηστρικη πράξη, με εμφανη τον εσφυδωμέ

νο Φαλλό, θα ήταν σφοδρα αμφισβητούμενο να έρμηνευθfj δτι εκτελείται, 
μέσα σε aτμόσφαιρα καταθλιπτικού «καθωσπρεπισμού>>. (τέτοιου που 

θα όρθώσουν ό.ρκετο'ι ό.πο τους επικριτες της πρότασης). Άντίθετα, ό.ποδε
κτο aπολήγει, ενα κλίμα εναρμονισμένο, με το aποτέλεσμα της ζ α λ ι σ τ ι

κ η ς θυρσοτίναξης. Ό εύώδης aνθισμένος κισσός, κα'ι ή εύωδέστερη aν

θισμένη ζαλεία, δεν aφήνουν περιθώρια σοβαροφάνειας. "Όλα όδηγούν 

στο δτι ή τελετουργία διαδραματιζόταν μέσα σε περιβάλλον γιορτης κα'ι 

ψυχικης εύφορίας. Άποτέλεσμα της επαφης του όρχηστη, με το 'Ιερο Δέν

δρο. 'Άν λοιπον σήμερα προταθf1 μία aπ' εύθείας aπότοκη καταγωγη του 
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κουζουλού, άπο την Μινω·ίκη Θuρσοτίναξη, ό δισταγμος δεν γίνεται έπι

βαρυντικος στην πλευρα μιάς έπιπόλαιας θεώρησης, δσο βαρυς κα'ι τρα

γικος φαντάζει στην aλλη περίπτωση· στην πιθανότητα που θa χαρακτη

ριζόταν άπο εύστάθεια, στην πιθανότητα που πράγματι το προτεινόμενο 

θa συμμετείχε στην άλήθεια, κα'ι οχι στο λάθος. 

Ό Κουζουλbς δείχνει δτι οντως περιέρχεται σ' ενα εlδος ζάλης. <<ζάλη· 
ή συσκότιση τού νού>>, ποu προέρχεται άπο το κου, κα, το κεφάλι την 

κεφαλή. 

Ώς έπιστέγασμα, το μεμπτο δεν είναι ενας περίπου αύτόματος πόλε
μος, κατα τού προτεινόμενου, άλλα μία έν πολλοίς aδικη άπόρριψη τού 

Κουζουλού, άπο τον Μινωικο κόσμο. 

Είναι t'σως καιρός, αύτος ό €νθους περιείης -δ περιδιαβαίνων ένθουσι
αστικά- με τον άρχαιότερο χαρακτήρα κα'ι ιδιότητα. 'Ένας aνθρωπος νa 

άποκατασθfl σε κατάσταση ζάλης-μέθης, ώς aποτέλεσμα της έπαφf]ς του μ' 

έ'να φυτολογικο πρόσωπο τού θεού. Αύτος ό συγκεκριμένος Κουζουλός, 

rσως ηλθε ή οορα να δικαιωθfl. 
Συμπερασματικά, σημασία μεγάλη δεν εχει μία στείρα, κα'ι ένάντια 

κριτικη στο με aλλα λcSγια ΠεριεχcSμενο τού Κεφαλαίου: ,/Η Άποθέωση 

τού Μαλάκα κα'ι ή Δικαίωση τού Κουζουλού>>. Το άληθινα ήρωικο θα 

εlναι ή πολυχρόνια έπιδαψίλευση τού θέματος, κα'ι δ έμπλουτισμός του 
με στοιχεία που διέφυγαν, κα'ι aρα άκόμη aγνωστα, που θa ισχυροποιή

σουν αύτες τ'ις aπcSψεις. 

Ό θρυλικος ολισβος, που φέρουν ολοι άνεξαιρέτως οί ήθοποιο'ι της 

λεγcSμενης Κωμικής Ποιήσεως, δεν επιδέχεται aλλη έρμηνεία παρουσίας. 

Δείχνει με τί κα'ι πώς τελείωνε το κάθε Κωμικο ΥΕργο. Μέσα σ' ενα δι

άχυτο έπερχόμενο κα'ι (δια)νύττον κλίμα εξακριβωμένου κώματος, την 

τελείωση σφράγιζε μία γαμικη πράξη. 'Ένας γάμος. 'Ένας Γάμος, που πα

ρατηρείται στο τέλος κάθε εργου της άποκαλούμενης Κωμφδίας. 

Μετα aπ' αύτον τον aσυνήθιστο λόγο, θα νόμιζε κανείς, δτι το θέμα 

εκλεισε. Κι δμως άπομένει μία άκόμη παράγωγη παράγραφος. 

Ο ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 

<<δέδοικα ιιiι βλάσφημο ν μi;v εΙπείν 
άληθi;ς δ' ήν>> (Δημ. 110). 

Άπο την έποχη τοϊ:. Πλάτωνα, ή βλασφήμια έθεωρεϊτο μια aσεβης ρή

ση. <<ε! τις παραστac; τοις βωμοίς βλασφημοί βλασφημίαν πάσαν>>, (Πλά

τωνος; Νόμοι, 800C). 

Ό δρος, ι;>ς άντίΟετος τϊ1ς εu-φημίας, με βεβαιcSτητα μεταφράζεται <i>ς 

λόγος ένάντιος. Συνήθως aποδιΜμενος σ' εΎα είδος έξύβρισης τοη θεοi:ι. 
<< tνα μij aμα μi;v είς θεοvς βλασφημώσι.ν>>, (Πλάτωνος Πολιτεία 381Ε). 

Στον Αισχίνη ή βλασφημία, έκφράζοντας t'σως μίαν έτυμολογικη 

προέλευση κα'ι σύνθεση άπο τους ορους βλάπτω-φημί, σημαίνει κατάρα 
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έναντίον κάποιου, ενα άνάθεμα: <<καl τί τοιούτον κατ' αύτών tβλασφήμη

σεν». (Αίσχίνης, κατα Τιμάρχου, 180). 
Το άποκλειστικο λεκτικο περιεχόμενο της βλασφημίας, είναι ή γαμι

κη πράξη προς τον θεό. Άμφίδρομα ~τσι δικαιολογείται το ούσιαστικο 

νόημα των δρων, βλάσφημος -βωμολόχος. Πλησιέστερα στην ~ργφ θυ

σιαστικη Πράξη, ό Βωμολόχος, καΙ. καταγινόμενος, στην ~τσι η άλλοιώς 

προσφορικη χειρονομία, μετέχει της συστασίας τού Βλάσφημου, ό όποίος 

πράττει, άλλα μόνον λόγφ. Το fργο του δηλ. είναι ενα γαμικο δρώμενο 
προς την θεότητα. Ύπερκεραστικο τού λόγου. Δεν εlναι ενας άπλος Βλά
σφημος, περιωρισμένος να λέγη (λόyφ), άλλα ενας άληθινος πράττων ({ρ

yφ), δηλ. ενας Βωμολόχος. Το βωμολόχευμα, έρμηνεύθηκε ώς θυσία. Είναι 
θυσία , καΙ. μάλιστα θυσία, που ~ρχεται, που «κατεβαίνει», άπο ενα πολυ 

μακρυνο παρελθόν. Πολυ πίσω άπο το μυκηνα·ίκό. Άφού, και σ' αύτο συ

ναντώνται δχι πρότυπα στοιχεία λειτουργίας, άλλα σύμβολα και ύποκα

τάστατα. υΟπως εlναι ό πολυ εύκρινώς διακρινόμενος δλισβος. 
Οί Άττικοι της κλασσικης περιόδου, μπορεί να λάμπρυναν σε αtγλη 

και μηκος μία έορτή, λ.χ. τα Παναθήναια, άλλα είναι βέβαιο, δτι Μυ
νατοϋν να κ α θ ι ε ρώσο υ ν μία τελετουργία. 'Όσα τελούνται είναι, 
η άνήκουν στα πάτρια, άποτελούν άναμφισβήτητα Παράδοση. Άπλώς 

έπαναλαμβάνονται. Πολυ άπλα, και δσον άφορα το θέμα, oL δροι μαλα
κία, βωμολόχος, βώμαξ, βλάσφημος, με προβαλλόμενο δυσνόητο και 

άσαφες περιεχόμενο, κατατάσσονται ώς προ·ίόντα, που χάνονται στην 

άχλυ τού χρόνου. Οί Άττικοι δίνουν κι aλλα νοήματα , στους παραδοσια

κους δρο\Jς, έπιδίδονται σε συνθέσεις δυό-τριών δρων, κατα την μοναδι

κή τους ρητορικη fκφραση, άλλα οί δροι που χρησιμοποιούν εlναι ijδη 
γνωστοί. Ή παραγωγη νέων, δρων και λέξεων, εlναι άνεδαφική, άκριβώς 
δπως συμβαίνει και σήμερα. 

Έκείνος λοιπον που πράττω ν η λέγων, συνευρίσκεται με τον θεό, δχι 

άπλα δείχνει, άλλα βεβαίως έπιδίδεται σε fργο θεάρεστο. 

Στο σημείο αύτό, μια χλευαστικη ίστορία σχετικη με τον θεο Διόνυσο, 

που μεταφέρει ό Κλήμης, είναι ένδεικτική της φτηνης πολεμικης που εlχε 
όδηγήσει ή θρησκευτικη μισαλλοδοξία. (Κλημ. Προτρ. 'Έλλ. 11,30): 

<<Διόνυσος yaρ κατελθείν είς Άιδου yλιχόμενος ήyνόει τizν δδόν, ύπι

σχνείται δ' αύτφ φράσειν <τις>, Πρόσυμνος τοvνομα, ούκ άμισθί

δ δf: μισθbς ού καλός, άλλa Διονύσφ καλός καl άφροδίσιος ήν ή 
χάρις, ό μισθbς ον fιτείτο Διόνυσος βουλομένφ δf: τφ θεφ yέγονεν 

ή αίτησις, και δiz ύπισχνείται παρέξειν αύτφ, εl άναζεύξοι, δρκφ 

πιστωσάμενος τizν ύπόσχεσιν. μαθwν άπήρεv επανήλθεν αδθις ού 
καταλαμβάνει τον Πρόσυμνον (tτεθνήκει yάρ)· άφοσιούμενος τψ 
Εραστfι ό Διόνυσος επι το μνημείον όρμ(l και πασχητι(l. κλάδο ν οvν 
συκής, ώς {τυχεν, εκτεμwν ανδρείου μορίου σκευάζεται τρόπον tφέ

ζεταί τε τφ κλάδφ, τizν ύπόσχεσιν εκτελών τψ νεκρψ. ύπόμνημα τοtί 

πάθους τούτου μυστικbν φαλλοι κατa πόλεις aνίστανται Διονύσψ 
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"εί μη yaρ Διονύσφ πομπfιν Ξποιοfίντο και ifμνεον άσμα αlδοίοισιν 
άναιδέστατα είρyαστ' Ciν," φησιν 'Ηράκλειτος, "ωύτος δε Ά.ιδης και 

Δι6νυσος, δτεφ μαίνονται και ληνα!ζουσιν," ού διa τfιν μέθην τοfί 
σώματος, ώς εyω οίμαι, τοσούτον δσον διa την επονείδιστον τής 
άσελyείας ίεροφαντίαν .. . » 

Εύτύχημα πρέπει νa θεωρηται το οτι δ Κλήμης δεν έννόησε \Ί σκοπί

μως παραποιητικa aπέδωσε το aπόσπασμα aπο τον 'Ηράκλειτο. 

νΕτσι έκτος aπο την γνωστοποίηση στους έπιγενόμενους «της έπονεί

διστης lεροφαντίας» διa μέσου μιάς aσελγούς πράξεως, συγχρόνως διέσω

σε και την ύπερπολύτιμη φράση τού Ήράκλειτου. 

Ή ίεροφαντία θa ήταν πράγματι αναιδέστατο και έπαίσχυντο συμ
βάν, Ciν δεν λογιζόταν Πράξη προς τον θεό. Μιa έρωτικη πράξη με τον 

Θεό. Μιa έρωτικη πράξη aπο και προς μιaν aρρενόθηλυ θεότητα, οπως 

φερόταν δ Διόνυσος. 

Άραγε πώς δ Κλήμης θa σχολίαζε την αντίστοιχη σημερινη πραγματι
κότητα; Στο σημερινο Τυπικο ύπογραμμίζεται με Ε'μφαση ή έρωτικη διά

θεση τού σύγχρονου θεού προς τον κάθε πιστο της θρησκείας του. Ή έρω

τικη Ε'τσι διάθεση τού κάθε λάτρη με την θεότητα είναι δεδομένη. Αύτού 
τού εrδους ή διάθεση δλοκληρώνεται με την έρωτικη Πράξη. Μόνον Ε'τσι 

προέρχεται και προκύπτει, ή προγενέστερη Αναγέννηση, και aσφαλώς ή 

μεταγενέστερη σημερινη Ανάσταση. 

Να γιατί, έκείνος που απομονώνει και κρίνει ανακόλουθα Πράξεις 

της όποιασδήποτε αλλότριας θρησκείας, Ε'χει πάντοτε μιCt είκόνα σε δψη 

διάθλασης. · 
ΥΕτσι οί έπίμαχοι οροι βωμολ6χος, και βλάσφημος, ασφαλώς 

Ε'χουν σήμερα παρεξηγηθη. Κα\ να πώς: Αφού ή Συγγένεια, η ή Θεο

ποίηση , με την θεότητα , γίνεται μέσφ ένος 'Ιερού Γάμου, θεωρείται 

δεδομένο οτι ή θέση τού θεού, σ' αύτην την περίπτωση, είναι ή θέση 
νυμφίου. Τού κατ' έξοχην όργά νου της γονιμικης Πράξης. Αύτο δεν 

aλλάζει. Είναι πάγιο. Ό θεος βρίσκεται έκεί με την ίδιότητα της συνε
χούς έπίδοσης, σε έργα yάμοιο ακόμα κα\ σήμερα. Δείχνει λοιπον πολυ 

λογικό, οτι άποτελεί σφάλμα, ή ταξινόμηση τού Βλάσφημου, ώς aσεβούς 
με προσβλητικο λόγο, προς την θεότητα . • Η αρχική, κα\ ή συνεχώς μετα
φερόμενη Ιfως σήμερα κατ-άρα, δ ένάντιος λόγος, δ βλαπτικος λόγος, ή 

β λ α σ φ η μία, δεν είναι Προς τον θεό, aλλα Προς έκεϊνον, στον όποίο 
απευθύνεται .• Η φράση y. .. τον θε6 σου, aληθινα σημαίνει, το κάνω Έγιl:ι 
aντ\ για Σένα. VΟτι Έγω παρεμβάλλομαι, οτι Έγιl:ι εύεργετούμαι. vοτι 

Έγιl:ι είμαι ι'iξιος, δυνατός, ικανός, να το κάνω, έξασκώντας έναντίον σου 
δποιαδήποτε βία. 

Απο την ι'iλλη, δ θεός, ώς φυσικο φαινόμενο, ώς προσωποποιημένη 

όντότητα, κυρίως πάνω στον διαχρονικο Βωμό, ασφαλώς είναι ο ύ δ έ τ ε
ρ ο ς. Δεν έπιλέγει. 'Επιλέγεται. Ό άπλώς Βλάσφημος, και δ τελειότερος 

Βωμολόχος, έπιλέγουν τους έπώνυμους θεούς, ή θεοποιημένους τ]ρωες, πε-
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ριερχόμενοι, τα Μυητικα Έλληνικα Ίερά, κα'ι ύποβάλλονται στην διαδι

κασία της Άναγεννητικης Ίεροποι·ίας. 

Το σημείο εlναι έγγενες για να γίνη κάποιος λόγος, σχετικος με την 
σύγχρονη βλασφημία, κατα της Παναγίας. 

Παν-αγία, εlναι έκείνη ή όποία, <<aγει το πάν>> θεωρείται ή νεώτερη 
eκδοση, της παλαιότερης ι'χνθρωπόμορφης θεάς, Γης-Μητέρας, Δη-μητέ

ρας, Δήμητρας. Αύτη λοιπον ή Γη Μητέρα, aπο την όποία δλα προέρ

χονται, σε μορφη νέα, i'iσπιλη, άμόλυvτη, άχραντη, κα'ι στην όποία δλα 

έπιστρέφουν, eχει παρατηρηθη, δτι κατα τόπους, σε όφθαλμοφανείς 

περιπτώσεις, κα'ι έξ αίτίας διαφόρων παραγόντων, παρουσιάζει φαινό

μενα κάμψης. Φαινόμενα που eχουν ώς ι'χποτέλεσμα την ι'χποδυνάμωση 

της παραγωγής. Φαινόμενα, που όδηγούν σε πενιχρη συγκομιδη σκορ

πίζοντας σε δλόκληρες φυλες την aπογοήτευση. Ή 'Εθνολογία εlναι δι
δακτική , σε διάφορα Τυπικα 'Ενδυνάμωσης της Γης, με έπιδίωξη κα'ι 

συνέπεια την αiiξηση της παραγωγής. Ίδιαίτερο κα'ι aμεσο ένδιαφέρον 

παρουσιάζει εΎα Τυπικό, που 'Επαναλαμβάνεται σήμερα στο Κογκό . 

Με aπώτερη προσδοκία την αiiξηση κα'ι έξασφάλιση τών διατροφικών 

αγαθών, οί aνδρες κάποιας Φυλης, aνοιξαν τρύπες στο χώμα, κα'ι κατα

γινόμενοι γαμικά, έκσπερμάτωσαν ι'χπ ' εύθείας μέσα στην Γη. Θεωρούν 

--κα'ι rσως πράγματι ετσι να συμβαίνη, με φυσικο τρόπο, κα'ι οχι άπλα 

μαγικό , στηριζόμενο σε προσευχές-- δτι γονιμοποιούν την Γη-μητέρα. 

'Ότι την βοηθούν σε μία έπαρκέστερη γέννηση, τόσο τών φυτών aμεσα. 

οσο και τών ζψων eμμεσα, ι'χφού και τα ζΦα εlναι παράγωγα τών φυ
τών. (Ή πράξη eχει κινηματογραφηθη , κα'ι μεταφέρεται μέσφ τού φίλμ: 

<<ΑΝτΙΟ ΑΦΡΙΚΑ>>). 
Άλλ' έδώ παρατηρείται, aπ' εύθείας, ενα κυριοπρακτικο γαμικο Ε'ργο, 

πάνω στην Γη-μητέρα, πάνω στην Παναγία. Μ' αύτην την aληθινη προϋ

ποθέση - κα'ι οχι άσφαλώς με περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής χλεύης,

εlναι δυνατον να eγινε δεκτη κα'ι να κ α θ ι ε ρ ώ θ η κ ε ή Βωμολοχία κα'ι 
ή Βλασφημία, στην άρχαιότερη 'Ελλάδα. 

Οί 'Έλληνες, θα ήταν σφάλμα, να χαρακτηρισθούν, <<aσεβείς, που με 
την παραμικρη αίτία, βλασφημούν τα θεία>> . τα ίερα κα'ι τα δσια, τα rδια 

που έπικαλούνται ώς άρωγους σε κάθε δύσκολη περίπτωση. την rδια μέ

ρα, την rδια οορα της βλασφημίας. Οί 'Έλληνες εlναι ι'χπο τους πλέον θεο
σεβείς λαους δλης της Γης. 'Όπως σήμερα, eτσ ι κα'ι κατα τ\1ν άρχαιότητα, 

κάθε ήμέρα ήταν καΊ. μία θρησκευτικη έορη]. 'Άν ή βλασφημία θεωρηται 
ώς ϋβρις κα'ι άμα ρ τ (α, το σφάλμα ε'γκειται στην θεώρηση. 

'Ά.ν οί 'Έλληνες, εστω κα'ι άτταβιστικά , διατηρούν }'ναν γαμικο δεσμό, 

εναν διαχρονικο Ίερο Γάμο με την θεότητα, οχι μόνον δεν εlναι τυχαίο, 

άλλa εlναι η πρέπει να εlνα ι, Άντίληψη κα'ι Πράξη, που eχει την άνάγκη 
μιδ.ς eρευνας έποικοδομητικης, κα'ι δχι βέβαια άπερίσκεπτης aπόρριψης. Ό 

aρχαίος 'Έλληνας βλάσφημος, δεν γίνεται να ύπολείπεται τού σημερινού 

Άφρικανού. (χωρ'ις σωβινισμό). 
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Στο Τροφώνειο, κα'ι τούλάχιστον σ' αύτό, συμβαίνει μία 

έξαιρετικη θεραπεία με άνυποψίαστο χαρακτηρα, άλλα κα'ι 

tδιότητα. Μια θεραπεία, μΕ καθαρα θρησκευτικες καταβο

λές, που ομως εχουν διαμορφωθη κα'ι πραγματώνονται, άπο 

την άδήριτη κα'ι εύχετικη άνάγκη της ζωοποίησης, μιας π ρ ό

σ κ α ι ρ η ς ζωοποίηση ς τού 'Επιφανούς νεκρού. Εrτε ω)

τος ε1ναι ενας άπλος ηρωας, άρχηγέτης σωσίπολις, εrτε ενας 
άληθινος θεός. 

Ε1ναι ηδη γνωστο ο τι το ζωηφόρο αίμα ζωοποιεί τα όστα. 
Το άποτέλεσμα επιτυγχάνεται άπο την αύταξία κα'ι πολυτι

μία τού α'ίματος. Ε1ναι το πολύτιμο ύγρό, που περιέχει ολα, 
η σχεδον ολα τα φυσικα στοιχεία. 

'Όμως ύπάρχει κα'ι κάποιο aλλο ύγρό, παράγωγο τού ζω

ικού όργανισμού, το όποίο ε1ναι πολυτιμότερο άπο το αίμα. 
Πρόκειται για τον άνθρώπινο γενετήσιο όπό, το σπέρμα. 

"Άν λοιπον το αίμα για την άρχέγονη πρακτικη άποτελεί μία 
τέλεια προσφορα στην θυσιαστικη ζωοποίηση, δεν χρειάζε

ται κα'ι μεγάλη όξυδέρκεια για να γίνη άντιληπτό, οτι ό γενε

τήσιος όπός, ήταν ενα θυσίασμα τελειότερον. 93 

Θα fιταν σφοδρα αμφισβητήσιμο το να ύποστηριχθfι δτι ό lιρχαιό
τερος 'Έλληνας βλάσφημος, είναι τόσο πολu lιφελής, οοστε να μην κατα
λαβαίνη δτι <<βρίζοντας τα θεία», ένος όμόθρησκου, συγχρόνως και ού

σιαστικά <<βρίζει τα δικά του θεία>>. Μια τέτοια έκδοχή, είναι lιπο τις 
πλέον lιπίθανες. 'Άρα ή lιρχαία βλασφημία, είχε φ ι λ τ ά τ η προσήνεια 
στο θείον. Δεν fιταν ύβριστική. Άπλα ό <<δαιμόνιος 'Έλλην>> στην lιποζή
τηση ένος δεισιδαίμονας πέρατος, ένος αrσιου τέλους, φρόντιζε οοστε μία 

Ε'κρυθμη κατάσταση, να μετατρέπεται, οχι σε ελεγχο και aπαρέσκεια της 

θεότητας, aλλα σε Λόγο προσφιλη σ' αύτην την θεότητα. 

Το λυπηρο είναι δτι ό σημερινος 'Έλληνας βλάσφημος, εκστομίζει μία 
βλασφημία, της όποίας άγνοεί την lιληθινη 'Ιερη Καταγωγή. 

<<ύμvούμι σι βλουyούμι σι 

κι πίσου πίσου κατουρούμι σι>>. (παροιμία Μυτιλήνης) 

~Ετσι η lιλλοιώς μιCt <<κατάρα>> προς τον θεό, άκούγεται εστω και πα

ρεξημένη. 

93. θυσίασμα· το προσφερόμενο σε θυσία. <<Καl άvοίσεις δλοv τοv 
κριοv eπl το θυσιαστήριον, δλοκαύτωμα τφ Κυρίφ, εlς δσμizv εvωδίας. 

Θυσίασμα Κυρίφ eστί>>, (Παλ. Διαθ. ~Εξοδος 29,18) (και άνοίσεις ... μό
σχους). 
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Ώς μορφf:ς θυσίας γενετήσιου όποϋ, εlναι δυνατον νa 
έρμηνευθοϋν οί aνθρωποθυσίες τών τέκνων, έπωνύμωνβα

σιλέων η στρατηγών.94 Άλλ' έaν ή εικασία Ε'χη πραγματικο 

Φαντάζεται κανεις τους. μύδρους τών Χριστιανών Πατέρων, εαν το 

προαναφερθ!::ν aπόσπασμα, άφωρούσε aρχαιοελληνικο Ίερό. Και πολυ 

περισσότερο κάποιον θεό. Γιa τον με το Έλληνικο Όνομα 'Υπέρτατο Θεό, 

τον Πανάγαθο Δημιουργό. Ά.δονάϊ, μια αίματηρη θυσία και το όλοκαύτω

μα του κριού λογιζόταν ώς οσμfι εύωδίας, ώς θυμίαμα. 

Ό χαλκέντερος 'Ωριγένης, εχει τελείως διαφορετικη άποψη, δταν μία 

δμοια θυσία προσφέρεται στον Τροφώνιο: 

<<Φησι Κέλσος, είς Τροφωνίου, Ά.μφιάρεω, και Μόψου, "άνθρωποει

δείς θεωρείσθαι θεοiις ού ψευδομένους, άλλa και έναρyείς, δψεταί 

τις αύτοiις οvχ liπαξ παραρρυέντας, ώσπερ τον τούτους έξαπατήσαν
τα, άλλ' άει τοίς βουλομένοις δμιλούντα." Υlσμεν yaρ ήμείς τούτους 

δαίμονας δντας, τρεφομένους κνίσσαις και α'ίμασι, και ταίς άπο τών 

θυσιών άναθυμιάσεσι, και οϋτω παρακατεχομένους έν τοίς άπο τής 

έπιθυμίας αύτών κατασκευασθείσι δεσμωτηρίοις, liτινα ίερa θεών 

'Έλληνες νενομίκασιν, άλλ' ήμείς ϊσμεν άπατεώνων δαιμόνων είναι 
τα τοιαύτα οlκητήρια». 

(ΠΑΤΡΟΛ. MIGNE ΧΙ, 469). 

Άλλ' εάν, διαμορφωτες της χριστιανικης συνείδησης, δπως ό Κλήμης, 

και ό 'Ωριγένης, έμφορούνται άπο θρησκευτικο φανατισμό, και μερολη

πτούν ζυγίζοντας με δύο μέτρα, και δύο σταθμά, όλόκληρο το χριστιανι

κο οικοδόμημα, παρουσιάζει ρωγμες εύδιάκριτες πιά. Ή 'Εσχατολογία 

τού Χριστιανισμού, άσφαλώς και κηρύττει μίαν Άνάσταση, άλλα οχι 

ακριβώς τέτοια που διέδωσαν οι άφελεtς πρωτοχριστιανοι <<φωτισμένοι>> 

Πατέρες. Κυριολεκτικη Άνάσταση είναι άδύνατη. Ή άρχαία Έλληνικη 
θρησκεία επαγγελόταν όρθώτερα, μίαν Άναγέννηση. Σε τελικη άνάλυση, 

και οί δύο θρησκεtες f'χουν τον rδιο στόχο, και την rδια επιδίωξη. Ή άπα

ράδεκτη παραφωνία έκφράζεται, δπως και σε άλλες περιπτώσεις, άπο 

τους άποκαλούμενους Έκκλησιαστικους Ταγούς. Στην προκειμένη περί

πτωση δλα δείχνουν, δτι ενα ίερατεtο έπεκράτησε, οχι μέ, η για θρησκευ

τικη Τελειότητα, άλλα περισσότερο με την ύστεροβουλία της έξουσίας. 

υΕνα ίερατεtο, ζηλωτικο της άντίστοιχης θλιβερής πολιτικης έξουσίας. 

ΥΕτσι οί άρχαtες 'Ελληνικες 'Ιεροπραξίες, τα δρώμενα σταμάτησαν να 

έπηρεάζουν έξασφαλίζοντας την άπρόσκοπτη και ύγιεινη διαβίωση, του 

άνθρώπου, μέσα στον δμαιμο Κόσμο τού περιβάλλοντος. Σήμερα έπικρα

τούν και 'Επαναλαμβάνονται Λειτουργίες, άμεσα άνώφελες, συμβολικές, 

και έν πολλοtς άνούσιες ... 

94. Ή θυσία της 'Ιφιγένειας, η τού 'Ισαάκ, στρέφουν την ιδιαιτερότητά 
τους, σ' αύτο το έξέχον νόημα. Γιατί, ποιός πατέρας θα θυσίαζε το παιδί 

του και οχι τον εαυτό του. Παράλληλα οί λεγόμενες Άπαρχές, δεν είναι 
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ύπόβαθρο, δεν aπομένει παρa νa γίνη aποδεκτό, δτι ή aρχι

κη πράξη γινόταν με aληθινο όπό. Μιa τέτοια έκδοχή, ενα 

τέτοιο προηγούμενο, προηλθε aπο την ερευνα των Μινωι

κων- Μυκηνα"ίκG>ν παραστάσεων. Ό «αlσχρός» κα'ι «aσε

μνος» ολισβος τού Κωμικού Θεάτρου, εχει πολυ παλιες κα'ι 

πολυ ίερες καταβολές. 

Στο Τροφώνειο, δπως προηγουμένως τονίσθηκε έπα

ν α λ α μ β α νότα ν μέχρι το τέλος του aρχαίου κόσμου, ή 

aρχέγονη ίεροπραξία, σε aτμόσφαιρα αυστηρa μυστηρια

κού Δρώμενου, μιa τέτοια προσφορa γενετήσιου όπου. Οί 

πολλο'ι aγνοούσαν την θυσιαστικη πράξη, aλλοι άπλως την 

ύποπτεύονταν. 95 

Άπο το ενδοξο κα'ι ήρωικο παρελθόν, δλη ή ίερότητα 

είχε έκφυλισθη συρικνούμενη μέσα στ'ις συμπληγάδες του 
πολιτικού κα'ι πολιτειακού βίου. Ένος βίου, που έξέφρα

ζε κα'ι έτυμολογικά, την χειρότερη μορφη Βίας. Χρηματι

ζόμενοι γιατρο'ι κα'ι φιλάργυροι ίερείς, ήσαν παρόντες, 
fίδη tιπο την κλασσικη έποχή. Ή με τέτοιες συνθηκες δι

αμορφούμενη διαβίωση aπέκοψε, κα'ι συνεχίζει έντονώ

τερα Ε'ως σήμερα, τον aνθρωπο aπο το φυσικο περιβάλ

λον, aπο τον δμαιμο κόσμο που ζούσε μέσα σε aγαστη 

άρμονία ... Στο είδος λοιπον της θεραπείας θεού η ηρω
ος με προσφορa γενετήσιου όπου, έ ν τάσσε τ α ι κ α 'ι ή 

'Ιεροδουλία. 

Αiιτος ό θεσμος μόνον ετσι είναι δυνατο νa έρμηνευθfι, 
κα'ι νa γίνη κατανοητος κα'ι aποδεκτος συγχρόνως. 

liλλο άπο την προσφορa -θυσία, τών πρώτων καρπών, κα'ι τών πρωτότο

κων γεννημάτων, προς τον θεό. Στον θεό, στον όποίο κυριολεκτικa 'Όλα 

άνήκουν κα'ι άπο τον όποίο 'Όλα έκπορεύονται. 

Οί aνθρωποθυσίες παιδιών μ' αiJτο το δεδομένο, έρμηνεύονται κα'ι 

ώς πρόσωπα τa όποία λόγφ ήλικίας, βρίσκονται έγγύτερα στην άρχικη 

διαμόρφωση, της πορείας τοϋ Όποϋ, οπως αiJτος έξελίσσεται σταδιακa 

τελειούμενος σε πλήρη Άνθρωποποίηση. 

95. Ή φράση τοϋ Άριστοφάνη: <<λαβ6ντες φύλλα διφόρου συκής δέ
φεσθαι>> δείχνει ν' άποτελf1 την αtχμή, ένος γνωστότερου μυστικού, οχι 

πολυ καλa κρυμμένου. 
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Οί ίερόδουλες, γυναίκες στην ύπηρεσία τού ίδρυμένου 

πια Ίερού, με ενα κα'ι μοναδικΌ Ε'ργο fιταν επιφορτισμένες. 
Ύπηρετούσαν την θεότητα, προσφερόμενες σε κάθε ύποψή

φιο μύστη εξαιρετικών περιπτώσεων, ωστε να επιτευχθfι ή 

σπονδη τού γενετήσιου όπού, χωρ'ις προσκόμμα

τα. Πρόσθετη δικαιολογία, είναι ή χρήση τού ολισβου 
καθείμεvου, που δείχνει ζωηρα οχι μόνο την δυσκολία 

μιάς ύποχρεωτικης κα'ι ύποβαλλόμενης εσφύδωσης, aλλα 

κα'ι της aπαραίτητης εκσπερμάτωσης. Σε δλες τ'ις θρησκεί

ες επαναλαμβάνεται ενας Ίερος Γάμος- Πρότυπο 'Επα

νάληψης- μεταξυ τού Θεού κα'ι μιάς θνητης. Άνάμνηση 

ξεθωριασμένη, αυτού τού καθιερωμένου Δρώμενου παρέ

χει ό τελούμενος στην Άθήνα Γάμος της βασσιλίvvας στο 

Βουκολείον. 96 

Σχετικο με την πιθανη εκσπερμάτωση στον βωμο είναι 
το aκόλουθο: Ή rδια ή Άφροδίτη εχει ενα σχεδον aγνωστο 

κα'ι ακατανόητο aλλοιώς επώνυμο: 'Ονομάζεται Ά.φροδίτη 

τυμβωρύχος. 97 Ό Τύμβος, κα'ι ο χι μόνον σε εξαιρετικες περι-

96. Εύστ. Όδ. 1425,42. 

97. «Αφροδίτηv Τυμβωρύχοv θρησκεύουσιv Αρyείοι και Αάκωvες», 
(Κλήμης, 11,33). 
Στην rδια παράγραφο, αναφέρεται ή Αφροδίτη Έταίρα στην Αθή

να, μαρτυρία, που συνάδει στον Αττικο ίδιωματισμό, έταίρας και ίε

ροδούλου: 

«Αφροδίτη περιβασοί μεv Αρyείοι, έταίρα δε Αθηναίοι και καλλιπύ

yφ θύουσιv Συρακούσισι, ljv Νίκαvδρος ό ποιητizς "καλλίyλουτόv" 
που κέκληκεv». 

Ή εποχη του Κλήμη, είναι εποχη παραπαίουσας θρησκευτικής aξίας. 
Αλλα και ό rδιος επιτείνει την διάθλαση τών aρχικών Πράξεων, που 

δλες είχαν νόημα, και πάνω aπ' δλα περιεχόμενο, με aμεση οοφέλεια. 
Ό Κλήμης, εrτε έκοον εrτε aκων, δεν καταλαβαίνει γιατί ή Αφροδί

τη, eχει κατα τόπους τα έν λόγφ «αίσχρά>> επίθετα. Δεν καταλαβαίνει 

δτι ή θεα της ερωτικής πράξης, προς κορεσμο και θεραπεία της ήδονης 

-aπαλλαγμένης δηλ. aπο την επιδίωξη της συνουσίας προς παιδοποιί'
αv- αύτοδίκαια κοσμείται aπο τα άρμόζοντα στην Πράξη, επίθετα. Εί
ναι έταίρα, είναι καλλίγλουτη, περιβασίη, aνοικτοσκελής, aκριβώς έπει
δή, προσωποποιεί τον σαρκικο eρωτα. την ήδονή. και την aποκαλούν, 

και την έπικαλούνται μ' αύτα τα επίθετα. Δεν πάσχουν aπο aπάνθρωπη 

σεμνοτυφία. 'Όταν κάνουν eρωτα, κάνουν t'ρωτα. σiιv θεφ, eρωτα θεο-
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πτώσεις είναι συγχρόνως κα'ι Βωμός. 
Με την προϋπόθεση λοιπον οτι άπο τον 'Όμηρο tjδη, 

Άφροδίτη σήμαινε ή καθ' έαυτη πράξη της συνουσίας, η τών 

έργωv γάμοιο, ή άνεξήγητη Τυμβωρυχία που τώρα εξετάζε

ται, άποκλείει παντελώς εναν ύπαινιγμο κάποιας αtσχρης 

νεκροφιλικης πράξης, άλλa έντάσσεται άποδεικτικa πανη

γυρικώς στην Μυστηριακη θεραπεία θεού η δαίμοvος. Στην 

εtδικη θεραπεία πάνω στον Τύμβο, πάνω στον Βωμό, οπου 

ύπάρχει ώς ξόανον, βρέττας η δψιμο καλλιτεχνικο aγαλμα. 

ποιημένο. Γι' αiJto και οί πράξεις τών θεών δεν f'χουν καμμία διαφορα 

c'xπb τ'ις c'χντίστοιχες τών aνθρώπων .. . 
Να γιατί ίδιαίτερα ό Κλήμης πρέπει να c'χποτελf! πεδίο έντρύφησης, 

οχι μόνον έπειδη μεταφέρει μοναδικες πληροφορίες, c'χλλα έπειδη δ, τι κα

ταμαρτυρεί έναντίον τών λεγομένων 'Εθνικών, c'χποδεικνύονται κόλαφος 

για τα δικά του Πιστεύω. 
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«{ρχεται προς το μαvτείοv, χιτώvα έvδεδυκως 

16 λιvούv και ταιvίαις τοv χιτώvα έπιζωσθεις 
και ύποδησάμεvος έπιχωρίας κρηπίδας». 

«έav γaρ τολμήσω συvεισελθείv είς 

τοv vυμφώvα, ό χιτωv με έλέγχει δτι 

ούκ {στι τού γάμου», 

(Άκολουθία Μεγ. Τρίτης, 'Qδη 9, 
Αίνοι). 

Το ρήμα {ρχεται, διαφοροποιεί με σαφήνεια τον eτερο 

χώρο, στον όποίο ύπηρχε το aγαλμα, το ξόανο, και έκείνον 

που βρισκόταν το λεγόμενο μαντείο τού Τροφωνίου. Το ση-
-') -, ...... - '!' ... 

μειο αναφορας: «ερχεται προς το μαvτειοv» ηταν το μνημο-

νευόμενο πρόσσω τού ορους. Το τμημα που βρισκόταν aνα

τολικα και aποτελούσε «την έκκλησία» τού μεγάλου ναοϋ 

τοϋ Διός. 'Ήταν το τμημα, οπου βρισκόταν το κυριολεκτι
κα φοβερο Τέμενος. Έκεί οπου έδραζόταν το ξόανο πάνω 

στον Βωμό, και το όποίο οι ιερείς οχι aπέκρυβαν, aλλα δεν 

έπεδείκνυαν. Το Τέμενος eως σήμερα, διατηρεί μία aξιοπρό

σεκτη και aξιοθαύμαστη γεωδαιτικη χωρομορφία. Έκείνος 

που βαδίζει Εξω aπο αύτό, είναι aδύνατο να iδfι τί ύπάρχει 
μέσα σ' αύτό. 

Το έπιπεδοποιημένο τμημα, είναι τέτοιας κατασκευης, 
ωστε να δημιουργfι ενα ύπερυψωμένο διάζωμα, ενα «φρύδι» 

τόσο aνυψωμένο aπο την κατωφέρεια της aπότομης σχεδον 

πλαγιάς, ωστε έκείνος που κινείται Εξω aπο αύτό, είναι aδύ
νατο να παρατηρήση ο,τιδήποτε συμβαίνει στον έσωτερικο 

χώρο. Είναι aποδεδειγμένο οτι κατα την μυκηνα·ίκη έποχή, 
το Τέμενος περιέβαλλε eνας μικρος ύποτυπώδης φράχτης. 

~Οχι βέβαια για να προασπίση τα έντος εύρισκόμενα, οσο 

για να προφυλάξη τον aμύητο, aπο μίαν έπιπόλαιη και aνί

ερη ρήξη τοϋ Ίεροϋ Χώρου. 'Ένα τέτοιο μικρο eρκος, eνας 

μικρος φράχτης, κατα τον καιρο της λειτουργίας τοϋ Ίεροϋ, 

πρέπει να θεωρηται ώς βέβαιο, οτι ύπηρχε τοποθετημένος 

έκεί. οι ζωντανες Έπιφάνειες, οπως ό βωμος και το ίερο δέν

δρο, έγκυμονοϋσαν πλείστους κινδύνους σε κάθε ιερόσυλη 
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εtΌοδο. Μόνον ώς ίκέτης, είχε το «δικαίωμα» να πλησιάζη 
κάποιος τον Βωμό. 

Με την χωρομορφικη λοιπον διαφοροποίηση, ή θέση του 

Άδύτου, επιβεβαιώνεται για aλλη μια φορά. 'Ωστόσο το πλέ

ον aξιοπρόσεκτο στην aφήγηση, είναι ό λιvος χιτώv, κα'ι βέ
βαια οί ταινίες. 

Το Ε"νδυμα aσφαλώς είναι νεκρικό. Ό επισκέπτης, ό μυού
μενος πρόκειται να ένταφιασθfι να συνενταφιασθf\98 με τον 

μυθικο πρόγονο, κα'ι Ε"τσι να aποκτήση με την Άνα-Γέννηση, 

την πολυπόθητη Συγγένεια. Ό Καταβαίνων, ήταν, «ό δεόμε

vος συγγεvέσθαι τφ Τροφωvίφ».99 

98. Ή μικρη όπή, στο δάπεδο τού Άδύτου, δπως θα γίνη γνωστο στην 

συνέχεια , ήταν ή θήκη. Ή όστεοθήκη, δπου εlχαν έναποτεθη τα όστa, 
τού 'Ήρωα. τα μέτρα της έν λόγψ θήκης, που γνωστότερη αναφέρεται 

ώς Όπη η Βόθρος, δίνονται με aκρίβεια &πο τον Παυσανία. Ήταν ό έξαι
ρετικος χώρος, το {δος που κυριολεκτικα χτυπούσε ή Καρδια τού Ίερού. 

(Τέτοιους χώρους καλεί δ Παιάνας να ύπερασπίσουν oL 'Έλληνες: «{δη, 

θήκας τε προγόvωV>>). 

'Υπόσταση τού νεκρού 'Ήρωα ήταν ενα φίδι, <<ό δε μάvτις οφις ήv». 
(Σχολ. Άριστφν. Ν εφ. 506α). Ή Ήρω·ίκη Λατρεία, στάδιο της δποίας ήταν 
κα'ι ή Μύηση, &ποτελούσε την κύρια θρησκεία στην aρχαία 'Ελλάδα. 

Έκεί άκριβώς έπιτίθεται κα'ι ό Κλήμης: 

<<aλλa γaρ εlπόvτι μοι, τοiις προσκυvουμέvους ύμίv τάφους έμο'ι μev 

ούδ' δ πάς av Cιρκέσαι χρόvος>>, (ΠΙ, 40Ρ). 

Άπο τον Κλήμη διαφεύγει ή ίδια πρακτικη της θρησκείας που πιστεύε ι 

κα'ι κηρύττει. 'Όλοι oL χριστιανικο'ι ναο'ι στην ουσία, είναι Τάφοι. Στο κοί
λοv της Άγίας Τραπέζης ύπάρχουν όστά χωρ'ις την σύμπραξη τών όποίων 

δεν εlναι δυνατον να έπιτελεσθfl κανένα Μυστήριο. Ή ουσιώδης διαφορα 
είναι δτι στον &ρχαιοελλην ικο Τάφο ή δποια μυσταγωγία είχε aμεσα κα'ι 
έπιδραστικα aποτελέσματα , κα'ι οχι ά.πλώς συμβολικο νόημα. 

Μέσα στον aρχαιοελληνικο τάφο, δ μύστης σ υ ν ε ν τ α φ ι α ζ όταν 

με τον νεκρο 'Ήρωα, κα'ι ~τσι γινόταν Συγγενης στην Άναγέννηση. 

99. Δύο φορες συναντιέται ό δρος: συγγένεια. <<Vύv δε ές Λ.εβάδειαv 

χρη καταβήvαι με, έπ'ι τφ Τροφωvίφ μήπω ξυγγέγοvα, καίτοι έπεφοίτη

σάς π ο τε το ίεριj>» , ( Φιλόστρατος, ΧΙΧ). Ή aλλη περίπτωση βρίσκεται στο 
κείμενο τού Μάξιμου Τύριου. Στην έπ'ι μέρους κατανόηση τού δρου, σπου

δαίο γίνεται ενα aπόσπασμα, &πο τον Ξενοφώντα: «προς θεώv πατρq)ωv 

και μητρq)ωv και συγγεvείας και κηδεστίας, και έταιρείας, πάvτωv γaρ 

τούτωv πολλο'ι κοιvωvοϋμεv aλλήλοις>>. δπου ενα εlδος συγγένειας πραγ
ματοποιείται με την κηδεστία' δηλ. την κηδεία , τον ενταφιασμό. την 

173 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΤΟ IEPON ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 

Ή προσοχη καλο είναι νa έπικεντρωθfΊ, στο χρώμα τού 
χιτώνα. Σύμφωνα με την λογικώτερη σύγχρονη ύπόθεση κα'ι 

συνηθέστερη aρχαία πρακτική, χρησιμοποιούσαν χιτώνα 

λευκό. 100 Προσυπάρχει ομως μία σημαντικη μαρτυρία, που 

κάνει λόγο, γιa χιτώνα κόκκινο. Βρίσκεται στο κείμενο του 

Μάξιμου Τύριου. Ό τρόπος που ό Μάξιμος περιγράφει το 

χρηστήριο του Τροφωνίου, δείχνει οτι γνωρίζει ακριβέστα

τα, ολη την διαδικασία. Κα'ι παρa το οτι δεν aναφέρει τί

ποτα σχετικο με μέτρα, ή aλλες διαστάσεις, ή aφήγησή του, 

aγγίζει την τελειότητα μιας aλλοτε παρεξηγημένης, κα'ι aλ

λοτε δυσδιάκριτης Κατάβασης, που συνέβαινε στο φωτισμέ

νο Καταβάσιο: 101 

<<Ev Τροφωvίου γε μrzv- και γiψ τούτο μαvτείοv fστιv fv 
Βοιωτίς:ι fίρωος Τροφωvίου περ/, ι\εβαδίαv πόλιν- ό δεό-

κηδεία έκεί, σε χώρο που συνεπάγεται το έπιζητούμενο aποτέλεσμα. 'Επι

τύμβιες Στήλες, Ρωμαίων aξιωματούχων κυρίως, βρέθηκαν aρκετές, μέσα 

στην περιοχη του Ίερου Άλσους του Τροφωνίου. 

100. ΣΟΥΔΑ: 

«Τροφωνίου κατa yής παίγνια (Greg. Naz. or. 39 p. 626 Β). έν λ.εβα
δείr;ι χρηστήριον ήν, δ καταβάσιον έκάλουν, στόμιον yάρ τι ή ν, ώς τa 
ι'i.κρα δύνασθαι μόνα τών ποδών χωρήσαι, οί ούν τιj_ι θεφ χρώμενοι 
άyνεύσαντες πρώτον ώρισμέναις ήμέραις και κοσμήσαντες έαυτοiις 

ίερφ τινι σχήματι, άμφοτέραις ταίς χερσι μελιτούττας λαβόντες, δ 

έστι μάζας μέλιτι δεδευμένας, οϋτως έκάθιζον έπι το στόμιον, και 

αίφνίδιον ήρπάζοντο και κατέδυον ύπο τής γής. τaς δε μάζας έλάμ

βανον ύπiψ τού μη άδικηθήναι ύπο τών συναντώντων οφεων, άλλ' 

έκείνας αvτοίς παραβάλλειν τροφήν, πολλοι με ούν και αvθημερον 
άνεπέμφθησαν δι' οδ στομίου κατήλθον, πολλοι δε και διa πλειό
νων ήμερών. ήν δε ό ΤροφώνιοςΈρyίνου παίς, άδελφος Άyαμήδους 
δπου οφις ήν ό μαντευόμενος, φ οί κατοικούντες πλακούντας {βαλ
λον. sch. Α Nub. 508. ef v. είς Τροφωνίου». 
«οί οδν τφ θεφ χρώμενοι, άyνεύσαντες πρώτον ώρισμέναις ήμέραις, 
και κοσμήσαντες έαυτοiις ίερφ τινι σχήματι». υ Φιλόστρατος παρ' 

δ τι κατερχόμενος φορούσε εναν άπλο τρίβω να, ύπομνηματίζει: <<λευ

κfί δ' έσθήτι έσταλμένοι, πέμπονται ... ». 

101. Καταβάσιον, ορυyμα yής, χάσμα, ι'i.δυτον, μνήμα σηκός, βόθρος, 
και <':tρκετa ακόμη, περιγραφικa όνόματα, με τα όποία aποκαλείται το 

λεγόμενο Μαντείο του Τροφωνίου, θa έξετασθουν λεπτομερέστερα στην 

συνέχεια. 
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μεvος συγγεvέσθαι τψ δαιμοvίφ, εvσκευασάμεvος δθόvn 

ποδήρει και φοιvικίδι, μάζας τε εv χεροιv {χωv, εlσδύε

ται ίfπτιος κατa στομίου στενού• και τa μΕ:v lδώv, τα δε 

aκούσας, avεισιv αδθις ύποφήτης αiιτάγγελος», (Μάξι
μος Τύριος, 8,2) 
Ή άπομονωμένη κα'ι ένδιαφέρουσα έδώ όθόνη, ποδήρης 

κα'ι φοινικίς, 102 που σύμφωνα με το εvσκευασάμεvος, προδί

δει μίαν εtκόνα στολισμού , εlναι δυνατον νa έρμηνευθn με 
δύο έκδοχές. 

Ή πρώτη θa δικαιολογούσε ενα πορφυρο χρώμα, άμέdως 

μετa την 'Άνοδο άπο το χρηστήριο, αν ύποτεθn πως άρχικa 

ό χιτώνας tΊταν λευκός. 103 

102. ή όθόνη, περιγράφεται ώς 'ίίφασμα λευκό, κα'i. λεπτό, ί:Ύα λευκο 
πανί. 'Οθόνη ι'.tναφέρει κα'i. ό Λουκιανός, το νεκρικο Ε"νδυμα στο Τροφώ

νειο. Το ι'.tκόλουθο aπόσπασμα, παρ' οτι εtρωνικό, Ε"χει aμεση, ι'.tλλa κα'ι 

μελλοντικη σπουδαία σημαοία: 

«Υί φής; εί μη ες Λεβάδειαν yiχρ παρέλθω κα'ι εσταλμένος ταίς όθό

να ι ς yελοίως μάζαν εν ταίν χε ρ σι ν eχων, ε σ ε ρ π ύ σ ω δια τού στο

μίου, ταπεινού δντος ες το σπήλαιον, ούκ ήδυνάμην είδέναι, δτι νε

κρός εl». (Λουκιανός, ΝεκρικοΊ. Διάλογοι 3,2). 

Με τέτοιες έκφράσεις, θa νόμιζε κανε'ις δτι ό χλευασμος προς τΟ. 'Ιερa 

κα'ι τα δσια, διεκδικούσε και μία ι'.tπαξιωτικη θεώρηση, με aπελευθερω

μένη την aντιθρησκευτικη συνείδηση. Ή ι'.tλήθεια ε1ναι δτι, aπο τ'ις χρονι
κες αύτες περιόδους, aρχίζει σταθερa κα'ι γεωμετρικa αναπτυσσόμενος, 

ό Μεγάλος aνθρώπινος Κατήφορος. 'Ένας <<έλεύθερος>> πολίτης, Ε"δινε την 

θέση του, δλοκληρωτικa πιά , σε μιa Κοινωνία, που σε τίποτα δεν θύμιζε, 

την άρμονικη 'ίίπαρξη κα'i. διαβίωση, τού aνθρώπου, μέσα στο φυσικο Πε

ριβάλλον. Ή επελθούσα διαφορά, αναφαίνεται σήμερα, σε δλο το φάσμα 

τού Τραγικού Πολιτισμού τών Άνέσεων. Μόλις τον 'Ιούλιο τού 2004, κυ
κλοφόρησε μία Έφιαλτικη 'Έκθεση Στοιχείων, που δείχνει το aνθρώπινο 

aδΙέξοδο, σε δλη την aπογοητευτική του μεγαλοπρέπεια. ('Εκτίμηση Άει

φι\ρου Άναπτι'ξεως, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γιάννης Α. Φίλης, Πρύτανις). 

103. Σ' αιΊ rlιν TllV περίπτωση, το aποδεικτικο σi']μα τl]ς Συγγένειας, 
iιταν il MJrivη. (ωι ίi:ι:ως i"J ι αχρωματιζόταν μfτiχ την Τελετουργία. 

:Lτiι ΜιUραϊ<ti ι Μυυτιjριu , γιΟ. παριiδειγμα , ό Μίθρας ωεωρt:!.το uτι i]ταν 
ίJ 'ϊδως 6 Ταύρος. 'Έσφαζαν τον ταύρο πάνω άπο μία εσχάρα. Ό μυούμενος 

iιταν ι'.tπο κάτω, κα'ι κυριολεκτικa Βαπτιζόταν μέσα στο αίμα του Uεού. 
Στο χριστιανικο παράλληλο, δ Χριστός, ώς aμνός, χύνει το αίμα του, 

που δ rδιος €χει ύποκαταστήσει λίγο πρ'ιν με μία Συμβολικη Μετάληψη. 

Έaν θa €πρεπε σήμερα νa 'Επαναληφθούν τΟ. aρχαιότερα πρότυπα , 
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'Ένα aποτέλεσμα κα'ι συνέπεια της εlσερπύσεως- άνερ

πύσεως, πάνω στα αϊματα τού σφαγμένου κριαριού. Άργό

τερα θa άποσαφηνισθfl με λεπτομέρεια, ή ολη ζοφερη διαδι

κασία της Κατάβασης, που δίκαια επωνομάσθηκε Πάθος. 104 

Μιa aλλη εκδοχή, t'σως πιθανώτερη, θa δεχόταν εξ aρχης 

την κόκκινη οθόνη στην περίπτωση που ό μυούμενος, επιχει

ρούσε μία δεύτερη Κατάβαση. Κάτι τέτοιο συνέβαινε οταν 

ακολουθούσε ή μύηση Έπίσκοπου, η Βασιλέως. 105 

ό κάθε πιστος θα βαπτιζόταν σε αίμα, aρνίου, το όποίο θα f]ταν ενα σε 
aλλο είδος ζωομορφικο πρόσωπο, του θεού. 

Αύτο γινόταν στο Τροφώνειο. 'Ένας κριός, δπως θα γίνη γνωστο aρ

γότερα, ώς ύπόσταση τού Άγαμήδη, σφαζόταν, και ό Καταβαίνων, βαπτι

ζόταν είσέρπων aνέρπων, πάνω στο αίμα. Με μία τέτοια προϋπόθεση, 
rσως το aρχικο χρώμα της όθόνης, να f]ταν πράγματι λευκό. Άναφαινό
ταν έρυθρό, aμέσως μετα το Δρώμενο. 

104. 'Ένας σπανίως αναφερόμενο aπόσπασμα aπο χαμένο Ίσθμιονί
κη, έξυμνεί τον Ρόδιο πύκτη, Κασμύλο. <<'Ο δ' έθέλων καl δυνάμενος άβρί':ι 

πάσχειν, τί':ιν Ά.yαμήδει Τροφωνίφ θ' έκαταβόλου συμβουλίαν λαβών». 

'Όπου τα άβρί':ι πάθη, θυμίζουν σε πολλα τα σύγχρονα που ό ύμνψδος 

περιγράφει ώς χαρίεντα. 

Μερικη aνάλυση τού aποσπάσματος, εχει ενα κάποιο ένδιαφέρον. Ό 

μυούμενος στο aρχαιοελληνικο Μυστήριο πρέπει aπαραίτητα να θ έλη 

και συγχρόνως να μ π ο ρ fl. 
Σε ώρισμένες περιπτώσεις ή σωματικη ρώμη, και aλκη f]σαν καθοριστι

κοι παράγοντες. Στον ayώνα προς τον έν Δελφοίς Απόλλωνα, ή σωματικη 

δύναμη, επρεπε σχεδον να aναχθfl σε ύπεράνθρωπη. 'Επίσης έκπληκτικο εί
ναι δτι μόνο ό Τροφώνιος, έκτος aπο τον rδιο τον Άπόλλωνα, φέρει το σπά

νιο έπίθετο <<έκατηβόλος>>. ~Ενα εvσημο δτι είναι ώς γυιος τού Άπόλλωνα, 
συγχρόνως δείγμα μιάς tσχυρης βασιλικης έξουσίας, και τέλος μιάς ιδιαίτε

ρης αύτοδυναμικης που μεταλαμπαδεύεται με την συνέργεια τού 'Ήλιου. 

Ή Συμβουλία δείχνει την δίδυμη δράση τών θε"ίκών Διδύμων, του Τρο

φώνιου και τού Άγαμήδη, που με τον μαρτυρημένο πληρέστερο χαρακτη

ρα τών παλαιοτέρων θεοτήτων, βρίσκονται πιο κοντα στην εννοια, aλλα 

και την θέση της αύτο-aναγέννησης, Αύτη aλλωστε είναι ή προσδοκία 
και έπιδίωξη έκείνων που Κατέβαιναν στο Άδυτο. 

105. Ή χρωματικη διάστρωση τών στολών, που ποικίλει aνάλογα με 
τον βαθμό, στο σημερινο ίερατείο, aποτελεί εvλογη μαρτυρία, και ενα εί
δος aπόδειξης δτι το φαινόμενο αύτο καθαυτο εχει μακρυνες καταβολές. 

Το διαδοχικό: Λευκό, πράσινο, κόκκινο, και τέλος χρυσό, τα ι'iμφια, ή 

aμφίεση τού σύγχρονου Κλήρου, δείχνουν τον μυητικο δρόμο μιάς Σπο

ράς, Γέννησης, Αvξησης, και τέλος Ώρίμανσης, του Όπου, εστω και σε 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ώστόσο, θa ήταν άνεπαρκης λόγος eρευνας, αν στο προ
κείμενο, δεν άναφερόταν κα'ι μία λεπτομέρεια, που eχει κι 

αυτη την σημασία της. 'Ένα fρυθροv ίμάτιοv, ώς επισείων, 

δεν γίνεται να εlναι άμέτοχο άποτροπης η άφορισμών: 

«ίέρειαι κα'ι ίερείς στάvτες κατηράσαvτο προς έσπέραv 

κα'ι φοιvικίδας avέσειαv», (Λυσίας, 6.51). 
Παράλληλα, μιa έπίσης λογικη ύπόθεση, θa ηθελε αυτη 

την οθόνη εtτε λευκη εtτε πορφυρή, ώς σάββαvοv, κα'ι στον 

άληθινο θάνατο. 106 Ώς σημείον, κα'ι άπόδειξη ένος νεκροϋ, 

ηδη μυημένου 0λβιου. 107 

φυτολογικη παρουσία. 'Ένας καρπος (καρ-οπός) φυτεύεται, λευκος γεν

νιέται πράσινος, αύξάνεται κόκκινος, κα'ι τέλος ώριμάζει χρυσός. 'Ένας 

χρυσος έπίσκοπος 'Ένας άληθινος 'Επίσκοπος (έπί, σε, κα, οπός). 'Ένας 
χρυσος οοριμος καρπός, που φέρει ώς άναγνωριστικο γνώρισμα την πολ

λα σημαίνουσα χρυση μίτρq πάνω στο κεφάλι, ή όποία εχει σχήμα οορι

μου καρπού. Όπου της κάρας, της κεφαλης. 

Γίνεται λοιπον γοητευτικη ή ύπόθεση ποος κατα το προχριστιανικο Στά

διο, οί μυητικο'ι βαθμοί, να έπέρχονταν, υστερα άπο την κατάλληλη, την 

άρμόζουσα μυητικη τελετή. Πρόωρη ύπενθύμιση, είναι το έξης: Στο Τροφώ
νειο ή κορυφαία Μύηση fΊταν ή λεγόμενη Βασιλικη Μύηση. Δίπλα άπο το 
'Άδυτο ύπηρχε ό μεγαλύτερος στην 'Ελλάδα ναος τού Διός, με την έπίκληση 

. Βασιλέως. Τελικα πολλα είναι έκείνα τα όποία συνηγορούν δτι ή άμφίεσις, 
ή στολiz τού κάθε μυούμενου, ύπαγορευόταν άπο το είδος της Μύησης. 

106. Το ύποπτεύσιμο συμπέρασμα βγαίνει άπο το σημερινο f:θος. 

'Όσοι έπισκέπτονται τα 'Ιεροσόλυμα, παίρνουν γυρίζοντας κα'ι ενα λευ

κο σεντόνι. Θα χρησιμοποιηθfι ώς σάββανο. Στην ύπερσυμβολικη σήμε

ρα 'Επανάληψη, μια άπλη έπίσκεψη, στον χώρο που άπέθανε κα'ι άνέστη 

ό Θεός, γίνεται ίκανη να προσδώσn στον έπισκέπτη το χάρισμα τού 

έΎθεου, τού συγγενούς με τον Χριστό. Ή πίστη είναι δτι στον θάνατο θα 
έ'χn ώς άπόδειξη αύτο το σεντόνι, ώς όμοιωματικη Σινδόνη στην όποία 

έναποτέθηκε ό 'ίδιος ό θεός. 

107. ολβιος. Ό εύδαίμων, ό εύτυχής, μακάριος, εύλογημένος. ~Ολβιοι 

άποκαλούνται κα'ι οί μυημένοι νεκροί, κα'ι ό 'ίδιος ό 'Άδης μερικες φορες 

έπονομάζεται «ό τών όλβίων χώρος». (Φιλόστρατος, Εtκ. 349,18). 
Γλαφυρα κα'ι διδακτικα τα δύο άποσπάσματα που άκολουθούν: 

<<ολβιος 6ς τα δ' οπωπεν έπιχθονίων άνθρώπωv-

6ς δ' άτελizς ίερών, 6ς τ' ι'iμορος, oiJ ποθ' δμοίων 
αlσαν {χει φθίμεν6ς περ ύπο ζ6φφ εύρώεντι>>. 
[εύτυχης δποιος άπ' τους γήινους άνθρώπους τaχει δη , 

ό άμύητος δμως στα ίερα κα'ι άμέτοχος δεν f:χει δμοια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

I <~εστι δε το μαvτείοv ύπf:ρ το aλσος έπ'i τοίί ορους» 

Το Μαντείο 

«Ό avεμος προκαλείται άπο τα δέv

δρα, οταv ΚΟVVάVε τα κλαδιά τ0V9>. 

Ogden Nach 

Άπο τ'ις πλέον παρεξηγημένες φράσεις τού κείμενου. Κα'ι 

παρα τ'ις έπ'ι σαράντα χρόνια όρθολογικες έρμηνείες, που 

προέκυψαν <':ιπο <':ινασκαφες κα'ι Ε'ρευνες, <':ικόμα κα'ι σήμερα, 

ή θέση τού μαντείου αμφισβητείται. ΥΕστω κα'ι <':ιπο άπλη 

<':ιντιπαραθετικη τάση. 

Είναι πάρα πολλο'ι έκείνοι -κυρίως πτυχιούχοι έπιστήμο
νες- που aπορρίπτουν την θέση τού μνημείου στην κορυφη 

τού ορους. Συχνα πυκνα έπαναλαμβάνεται ή έπφδός: «Το 

μαντείο τού Τροφωνίου, δεν Ε'χει <':ικόμα <':ινακαλυφθfj». 

'Ωστόσο ή aντιζηλία δεν είναι ό μοναδικΌς λόγος αυ
της της κατάστασης. Το κλίμα παραδρομης που έπικρατεί, 

οφείλεται στην καταλυτικη γοητεία, που έξάσκησε, κα'ι 

συνεχίζει να έξασκfl, ή φήμη ένος κρυμμένου θησαυρού. 

Ένος θησαυρού, που «βρίσκεται στο aγνωστο κα'ι ανεξε

ρεύνητο <':ικόμη μαντείο». Ή παράδοση θέλει την ϋπαρξη 

τού ονειρεμένου αυτού τόπου, κάπου κοντα στ'ις πηγες της 

'Έρκυνας. 'Όπως λοιπΌν είναι λογικό, αν άπο τα 1795, Ε'ως 
τα 1910108 καταγράφονται τόσες πολλες έπίσημες, κα'ι άνε-

108. Στa 1797, κάνει τ'ις πρώτες, νεώτερες [ρευνες, δ Γάλλος Πρόξενος 
Φωβέλ. Μετa ενα χρόνο άκολουθεϊ δ 'Έλγιν. Το 1802, χαρίζει στην Λειβα
διa ενα ρολό"ί, δπως rκανε κα'ι στην Άθήνα. Πρ'ιν άπο την έπανάσταση 

δ Όδυσσέας Άνδρούτσος κα'ι μετά, δ Θανάσης Διάκος ξεχωρίζουν άπο 

το\ις ημέτερους. Το 1837 η Φιλάρχαιος 'Εταιρεία (άργότερα Άρχαιολο-
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πίσημες aπόπειρες κα'ι ανασκαφές, στον χώρο γύρω aπο 

τ'ις πηγες τού ποταμού, η εστω κάπου κοντa σ' αύτές, aσφα

λώς κα'ι είναι πολυ δύσκολο μία παραδοχή, της θέσης «τού 
μαντείου με τους θησαυρούς» μιση ώρα μακρύτερα aπο 

τον ποταμό. Κα'ι μάλιστα στο μοναδικο ορος, γήλοφο, της 

περιοχης. 

Ένδεικτικfι γίνεται μία aποψη τού καθηγητη κ. Ν. Πα
παχατζη: «Μιa φρεατόσχημη, σχεδον κυκλικη κατασκευή, 

διαμέτρου 1,9 κα'ι βάθους 3,5 περίπου μέτρων, σε μικρη aπό
σταση νοτιοδυτικa τών λειψάνων τού ναού τού Δία, στο λό

φο τού προφ. Ήλία, είχε θεωρηθη aπο τους Ε. Βαλλa κα'ι Ν. 
Φαράκλα, ώς έπιβίωση τού μαντείου τού Τροφωνίου ... Γιa 
πολλους δμως λόγους ή iδέα τού ταυτισμού τού χτίσματος 

αύτού με το «μαντείΟ)) Πρέπει νa έγκαταλειφθfι)). 109 

Με τfιν εύκαιρία aς σημειωθfι οτι αύτη ή έκτίμηση, 

δεν είναι aπο τ'ις πλέον aστοχες. Ό καθηγητfις κ. Ν. Πα
παχατζης, οπως κα'ι πολλο'ι aλλοι σημειώνουν παράδοξα 
συμπεράσματα. 110 

γική) άποστέλλει τον VΕφορο Πιττάκη για ερευνες και άνασκαφές. Το 

1840, ot ΓερμανοΊ. άνασκαφείς τών Δελφών έπιχειρούν κα'ι στην Λειβα
διά. Με την συναίνεση της Άρχαιολογικης Έταιρείας, κάποιος Ναουμ 

κάνει άνάσκαφες στα 1843. Άκολουθούν μερικες «δευτερεύουσες>> προ· 
σπάθειες, ~ως την στιγμή, που άνασκαφες κα'ι σχέδια άνασκαφών κάνει ό 
Έρρίκος Σλf)μαν, παράλληλα με τ'ις άποκαλύψεις που εκανε στον θολωτο 

Τάφο-θησαυρο τού Μινύα στον 'Ορχομενό. 

Τέλος στα 1912, εκτεταμένες άνασκαφες πραγματοποιεί ή Άρχαιο
λογικη Έταιρεία με τον VΕφορο, Άντώνη Κεραμόπουλο, άφού μάταιες 

άπέβησαν κα'ι οί πρ'ιν λίγα χρόνια, ερευνες κα'ι άνασκαφές, τών Λειβαδι

τών Γατσδ.-Καβράκη. Λεπτομερή στοιχεία για τα δσα προηγήθηκαν στο 

δημοσίευμα τού τ. Λάππα: VΕρευνες για το Μαντείου τού Τροφωνίου. 

Άθήνα 1961. 

109. Το άπαράδεκτο έντοπίζεται στην συνέχεια τού κειμένου: ... να 
έγκαταλειφθfι, πρώτα γιατΊ. λείπει το «ι'iντρον>> η <<ι'iδυτον>>, δπως το λέει 

ό Παυσανίας, που ήταν το κυριώτερο μέρος τού μαντείου>> . (Ν. Παπα
χατζή: Παυσανίου Έλλάδος Περιήγησις, Βοιωτικά, σελ. 256). Ό Παυσα
νίας ήταν σαφέστατος κα'ι πουθενα δεν κάνει τέτοιον διαχωρισμό. Το 
<<ι'iντρον>> η <<ι'iδυτον>> κα'ι το μαντείο ήταν το Ι:διο άκριβώς πράγμα. Το 
Lδιο κατασκεύασμα. 

110. τα Σχόλια τού καθηγ. κ. Παπαχατζη, τα σχετικα με την Λειβαδια 
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ΥΕχει δμως ηδη διατυπωθf], πως εαν έπρόκειτο κάποιος 

να σχολιάση Σχόλια, θα Ε'πρεπε να γράφωνται βιβλία για 

βιβλία. 111 

κα'ι το Τροφώνειο, είναι έλεγχόμενα «έφ' ολης της ϋλης>>. 'Ένα πολυ μικρο 
παράδειγμα: 

<<το δάπεδο, (τοfι ναοfι τοfι Διός) στρωμένο με όγκώδεις πωρόλιθους, 

ένφ δ στυλοβάτης και δ τοιχοβάτrις τοfι σηκοfι, tγιναν με έκλεκτο 

άσβεστόλιθο, λατομημένο έπt τόπου. τα σφζόμενα κατάλοιπα άπο

τελοfιν μάρτυρες μιάς άκόρεστης φιλοδοξίας τών Λ.εβαδέων να χτί

σουν {ναν έξαιρετικa μεγάλο ναό, σε τόσο μεγάλη άπόσταση άπο 

τizν πόλη ... >>. 

Ή άλήθεια είναι, οτι, ό «έκλεκτος άσβεστόλιθος>> j]ρθε στην κορυφη 
τού λόφου, άπο πολυ χαμηλά, οπου ύπάρχει σύμφωνα με την Έπιγραφη 

«ή σκληρη Λεβαδειηκη πέτρα>>. Στην κορυφη άλλα κα'ι. σε ολη την fκταση 

που έκτείνεται ό λόφος δεν ύπάρχει άσβεστόλιθος. Το κόστος μεταφοράς 

i]ταν τεράστιο για <<έπαρχιακη άρχιτεκτονική>>. Τηρουμένων των άναλο
γιων, είχε την t'δια άκριβως έργασία, που είχε κα'ι. ή μεταφορα των δομι
κων μελων τού Παρθενωνα, εστω άπο τους πρόποδες της Άκρόπολης. 

Το λάθος ομως για να γίνn άντιληπτό, άναγνωρίζεται στον ίσχυρισμό, 

<<λατομημένο έπ'ι τόπου>>, που κυριολεκτικα άκούγεται τόσο aστοχο, οσο 

θα i]ταν κα'ι ό ίσχυρισμός, οτι οί Άθηναϊοι, λατόμησαν τα μάρμαρα τού 
Παρθενωνα, έπ'ι τόπου, πάνω στην Άκρόπολη. 

Ή δεύτερη άστοχία, πάνω στο t'διο Σχόλιο, fχει ώς έξης: Τον ύπερμε

γέθη ναο τού Διος Βασιλέως στην Λειβαδιά, οtκοδόμησε ό γνωστος Άν

τίοχος Δ' ό 'Επιφανής, κα'ι j]ταν <<έκ κατασκευης>> ήμιτελής. Το γιατί θα 
διαπιστωθfl στο οίκείο Κεφάλαιο. Άλλα ή δαπανηρότατη κατασκευή, θα 

επρεπε να fχn έμβάλλει στην ίδέα, οτι <<τόσο μακρυα άπο την πόλη>> δεν 

ναοδομεί κάποιος τόσο τεράστιο ναό, για να χρησιμοποιηθfl περίπου ώς 

σημερινο ξωκκλήσι. Ό τεράστιος ναός, με την μοναδικη επωνυμία τού 

Διος «Βασιλέως>>, κα'ι. την άποκλειστικη στον ήπειρωτικο 'Ελληνικο χω

ρο, ϋπαρξη «Άψίδας>>, ύπονοεί τjδη την ύφέρπουσα Βασιλικη Μύηση στο 

Θρησκευτικο Κέντρο της Λειβαδιάς, στο όποίο οί Μακεδόνες, άπο τον 

παππού τού Μεγ. Άλέξανδρου, είχαν tσχυρη παρουσία κα'ι δράση. 
Μ' αύτην την προϋπόθεση, δ ναος άσφαλως, έ ν τ α σ σ ό τ α ν a μ ε

σ α στ ο Τ υ π ι κ ο τ ο υ Ί ε ρ ο υ. Λάβαινε μέρος στην χρησμοδοσία, 

i]ταν άναπόσπαστο τμημα της Άκολουθίας. Αύτο πολυ άπλα σημαίνει 
δτι, ό χρηστηριαζομενος, fτσι η άλλοιως άνέβαινε πάνω στον λόφο. Στον 

«πολυ μακρυά>>, για μερικούς, λόφο. Άναγκαστικα λοιπόν, άναφαίνεται 

δ <<έφ' ολης της ϋλης>>, ελεγχος των Σχολίων τού καθηγ. κ. Ν. Παπαχατζη. 

Κα 'ι βέβαια δχι μόνον έκείνου. 

111. Άλλοίμονο αν έδω άκολουθούσε μία άτελείωτη άντιπαράθεση, 
στ'ις παρατηρήσεις, f:ρευνες, σχόλια κα'ι άναφορές, που σχετίζονται με 
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ΤΟ IEPON ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 

Συναν.;ι;ήθηκε λίγο πρΊ.ν μία βαρύνουσα φράση, με έξαιρε-

τικο λόγο στην διαφοροποίηση κείμενων χώρων: 

«τfιν μεν ήμέραν εκείνην δι ελέχθη περl τ aς πηyaς της Έρ

κύνης ... έσπέρα δ' ώς fyένετο, tλθc!Jν επι το στόμιον ... » 

(Φιλόστρατος, τα εις τον Τυανέα Άπολλώνιον, 363 ΧΙΧ). 

Περισσότερο έπιβαρυντικο είναι το γεγονος της αναφοράς 
aπο τον Φιλόστρατο τού ορους, τού λόφου, ώς γήλοφου: 

«όράται δ' οvκ εν τφ ίερφ μικρον δ' aνω τού ίερού εν 

yηλόφφ». 

Είναι Cιπο τα όφθαλμοφανέστερα Cιποδεικτικα στοιχεία. 
Εuκολα διακρίνεται οτι ό πολu χαμηλότερος «λόφος τού 

Κάστρου» είναι Cιμιγώς πέτρινος, ένφ ό ψηλότερα εύρισκό
μενος «λόφος τού Προφήτη 'Ηλία» δίκαια αναφαίνεται ώς 

Cιληθινο ορος, ένφ παράλληλα, είναι χωμάτινος. Πουθενα 
δεν ύπάρχει πέτρα, έκτος της Cιποκλειστικης ϋπαρξης Πυ

ρίτη, πάνω στην έπιπεδοποιημένη κορυφή. ΚαΊ. μόνον έκεί. 

Είναι πολλες οι φορές, καΊ. πολλες οι περιπτώσεις, που το 
πολυ φώς aντΊ. να διαφωτίση κείμενα aντικείμενα, λειτουρ

γεί περίπου ώς έκτυφλωτικό. 

το Τροφώνειο. Κάτι τέτοιες έμπειρίες είναι, που άποτρέπουν την έπι
σύναψη Βιβλιογραφίας. ~Οχι μόνον έπειδη ύπάρχει έμφιλοχωρών ό κίν

δυνος, ώρισμένοι να άδικηθοϋν, ώς μη άναφερόμενοι, άλλα έπειδη το 

δλο έγχείρημα μοιάζει μία άνώφελη σπουδαιοφάνεια. Μια κατάθεση 

ταυτότητας ματαιοδοξίας. Άλλωστε, δσα άποσπάσματα παρατίθενται, 

δλα Ε'χουν τ'ις πηγές τους. 
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«κρηπlς μεν εν κύκλφ περιβέβληται λίθου 

λευκού, περίοδος δε της κρηπίδος κατa aλων 

τrzν ελαχίστην εστίν- ϋψος δε aποδέουσα δύο .. / 

ειναι πηχεις» 

«τού 'Ήλιου ό κύκλος aνεμος, 

τού Φεγγαριού μπουνάτσα». 

Άπο τ'ις όκτω διαφορετικες έρμηνείες τού ορου κρηπlς112 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ή επεξήγηση, πως ετσι <bνόμαζαν το 

θεμέλιο, τα θεμέλια οικοδομήματος, κα'ι ιδιαίτερα ναού, ή βω

μού. 113 Ή κρηπίδα στο Τροφώνειο θα πρέπει να εννοηθfl, ώς 

μια συμπαγης μάζα. 'Ένα πέτρινο σε ολη την κυκλοτερη εκ τα

ση, κα'ι οχι περιμετρικο άνάλημμα, με το ίκανοποιητικο για τ'ις 

διάφορες χρήσεις ϋψος. 'Εκείνο δηλ. τών δύο πήχεων. Παρα 

το γεγονός, της παρατηρούμενης σ' αυτο το σημείο aσάφειας 

τού κειμένου, δεν χωράει άμφιβολία πως ή διάμετρος- την 

όποίαν ό Παυσανίας άποφεύγει να μνημονεύση - ε1χε μίαν 
άρμονικη σχέση με το χθόνιο aδυτο: «περίοδος κατ' aλων την 

ελαχίστην εστίν». Ποιά b.ραγε ύπηρξε ή πρότυπη aλως114 με 
την όποία συγκρίνεται εκείνη, που ε1χε άναπτυχθη γύρω άπο 
τον τάφο τού Τροφωνίου; 'Εννοείται b.ραγε κάποια σύγκρι
ση με την διάμετρο τού κυκλικού οικοδομήματος-μαντείου; 

112. κρηπίς, ήταν κα'ι όνομα μικρής τηγανίτας: «ήν δε κα'ι κρηπ'ις έξ 
άλεύρου καl μέλιτος», Πολυδεύκης !,77. 
Πλησιάζει την μελιττουτα που πρόσφεραν στa φίδια του Τροφώνιου. 

113. <<{στι αύτόθι Ά.λυάττεω τού Κροίσου πατρος σήμα, τού fι κρη

π'ις μέν έστι λίθων μεγάλων, το δε ι'iλλο σήμα χώμα γής», Ήρ. 1,93. 
'Επίσης, κρηπΊ.ς δδ' ύπην λιθίνη το ϋψος εrκοσι ποδών. Ξεν. Άν.3,4,7 . 

114. aλως. ό δρος προέρχεται άπο τον φωτεινΌ δακτύλιο, που περι-
βάλλει την Σελήνη, καΊ. οχι σπάνια, καl τον 'Ήλιο : 

«tiλως έστ'ιν έμφασις λαμπρότητας ι'iστρου περίαυγος», (Άριστλ. 

Κοσ.). 

Στην σύγχρονη Μετεωρολογία, Halo περιγράφεται, <<άριθμός τις φω
τομετεώρων, έκ λαμπρών κύκλων, σταυρών η aλλων οπτικών φαινομέ

νων, τa όποία παρατηρούνται πέριξ τού Ήλίου η της Σελήνης». 

Άλώνι κα'ι στην 'Ελευσίνα: ή Τριπτολέμου ι'iλως. 

183 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΤΟ IEPON ΤΟΥ rΡΟΦΩΝΙΟΥ 

Άλλ' ι':tκόμη κα'ι σ' αυτην την περίπτωση, γεννιέται aλλο 

ερώτημα. τα μέτρα τοϋ Άδύτου πώς προέκυψαν; Λίγο πιο 

κάτω ό Περιηγητης θα πfl οτι το οικοδόμημα εlναι χτισμέ
νο σiιν τέχνn και άρμονίζΧ. Κα'ι ώς προς την τέχνη, θα κα

τανοηθfl πλήρως ή λειτουργία κα'ι λειτουργικότητα, άλλα 

εκείνο το άρμονία, τί προσδιορίζει; 

.Η άρμονία προϋποθέτει μίαν aρμοση, μίαν άρμονικη 

σχέση με κάτι aλλο. Μια σύνδεση κα'ι Ε'ργο με κάτι aλλο. 

Έπειδη λοιπόν, ή περιγραφη τοϋ εν λόγφ μνημείου εlναι ή 
μοναδικη άπο ολα τα μαντεία της ι':tρχαιότητας, μια ευαι

σθησία τόσο στην παράθεση τών μετρικών μεγεθών, οσο 

κα'ι στην Αιτία, άπο την όποία προέκυψαν, εlναι επιβε
βλημένη, τα μέτρα δεν δείχνουν να εlναι αυθαίρετα κα'ι 
τυχαία, ι':tλλα ύπακούουν εναρμονιζόμενα, σε ύποπολλα

πλάσια, ι':tρχιτεκτονικης εφαρμογής, που άντιγράφει λ.χ. 

κοσμικα πρότυπα. 115 Ό ύπαινιγμος δεν εlναι οσο τυχαίος 
άκούγεται. ·Όπως θα γίνη γνωστό, το περίφημο χρηστήριο 

λειτουργούσε, άποκλειστικα με στοιχεία κα'ι επιδράσεις 

Κοσμικής Ένέργειας. · 
Προσωρινα αυτη ή πιθανότητα δείχνει να εlναι ή πλέον 

άποδεκτή. 'Ισχυροποιείται δέ, άπο την σκόπιμη ι':tσάφεια, με 

την όποία παρατίθεται άπο τον Παυσανία. 'Οπωσδήποτε 

-σύμφωνα aλλωστε κα'ι με τον άποδεικτικο λίγο άργότερα 

τελικο προορισμο τοϋ «μαντείου»- αυτη ή κάπως περίεργη 

κατασκευή, εμβάλλει στην tδέα, η εστω στην ύποψία, πως 

πρόκειται ενα τεχνητο δημιούργημα, που π αρά γ ε ι ε ρ γ ο' 

ειδικο κα'ι ιδιαίτερο. 

115. Γνωστη και παρατηρήσιμη είναι τόσο ή Σεληνιακή, οσο και ή 
Ήλιακfι aλως. Έaν λοιπον ή μεγίστη aλως της Σελήνης, που ενδιαφέρει 

και άμεσώτερα, είναι 2 φορες μεγαλύτερης διαμέτρου, Cιπ' οσης είναι του 
δίσκου, τότε ή άντιγραφικfι διάμετρος της κρηπίδας στο Τροφώνιο, θa 

εφτανε τους 20 περίπου πήχεις. δηλ. 4+4.+( 4)+4+4. δύο σημεία μιας Έπι
γραφικης μαρτυρίας γίνονται Cιμέσως βασανιστικά. Πρώτον, ή σημαντι

κώτατη Άψίδα, μέσα στον παρακείμενο ναο του Διος Βασιλέως, είχε τόξο 
20,5 πήχεων, και δεύτερον, ή Cιρχιτεκτονικfι του ναου που ύπάκουε σ' ενα 

Ίερο Χάρακα, ή πιθανfι παρέκκλιση του όποίου, έπέσυρε επαχθείς ορους 

για τον tρyώvη, τον εργολάβο της κατασκευης. (Σχετ. I.G VII,3073). 
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Ή ιδιαιτερότητα κατα συνέπειαν, προϋπέθετε άρμονικη 

σχέση, με κάποιο πρωτογενες α ι τ ι ο. 'Ένα α'ίτιο, με ιbφελι

μιστικη για τον κάθε μυούμενο aξία, ή όποία ήταν καρπός, 
μιας φυσικης λειτουργίας, με aπόλυτη εντελέχεια. 

Ή εικόνα τών aρχιτεκτονικών κατασκευών γίνεται πε

ρισσότερο εiJγλωττη, με την μεγέθυνση τών έξης δεδομένων. 

ουσιαστικα στην κορυφη του εξαιρετικού ΥΟρους, στην επι

φάνεια του όποίου ύπάρχει πυριτόλιθος, κα'ι στο εσωτερικό 

του ήφαιστειακο aμάλγαμα η μάγμα, σε σύμφυρμα με ενά

λια πετρώματα, κατασκευάζεται, όρθώτερα ομως, κα'ι σύμ

φωνα με την ίερη διαλεκτική, ί δ ρ ύ ε τ α ι ενας τάφος -οί
κος. ~Η το aντίστροφο, aφού στην συνέχεια, εκεί διαμένει 

ώρισμένως, ό επώνυμος t]ρωας. 116 

Παρα το οτι, αiιτου του ε'ίδους τα ίδρύματα, κατα κανό

να, μεταβάλλονται σε ύπόγαια η μεταμορφώνονται σε τύμ

βους, με τεχνητες επιχωματώσεις, στον συγκεκριμένο τάφο, 

παρατηρείται τεκτόνημα σπανιώτερο. 

Δεν αναγνωριζόταν άπλώς ή Σημα-το-δοτούσα (σημα -
δίδω) Στήλη, επώνυμη του Άγαμήδη, aλλα όλόκληρος ό θό
λος του επώνυμου τάφου, εξείχε πάνω aπο την επιφάνεια 

της Γης. Περιβαλλόμενος, aπο ενα συγκριτικα ομολογούμε

νο μικρο άλώνι. 117 

116. « ... ό Τροφώνιος καταφεύγει είς Λ.εβάδειαv τής Βοιωτίας, ov 
κατωρυχijv ποιησάμεvος, οt"κησιv διετέλει. τελευτήσαvτος δε αύτού, 

μαvτείοv άτρεκi:ς έφάvη αύτόσε. και θύουσιv αύτφ ώς θεού», 

(Χάρ. Περγ. F.H.G. ΠΙ, 637). 

Ό Τάφος - Οlκος, τού Θνήσκοντος Θεού, η τού έπώνυμου 'Ήρωα, 
εlναι το ενδιαίτημα δπου διαμένει, με μια διπλη οντότητα. 'Εκπροσωπεί 
τους ζωντανους στον 'Άδη, ένφ συγχρόνως εlναι και aντιπρόσωπος τών 
νεκρών, στην aνθρώπινη κοινότητα. Άλλωστε μία τέτοια προϋπόθεση, 

γινόταν aπαραίτητη, ωστε να εlναι δυνατη ή λειτουργία οποιουδήποτε 
χρηστηρίου-μαντείου. 

Καv€νας χρησμος δεν φέρεται δτι δόθηκε έκτος Τάφου. Σε δ λα τα χρη
στήρια-μαντεία, ύπf]ρχε τάφος θεού, η 'Ήρωα. Στο aδυτο τού Άπολλώ

νιου ναού, δπου ή Πυθία χρησμοδοτούσε, ή παράδοση τjθελε ενα aληθινο 

τάφο τού Διονύσου. 

117. Αύτη ή aρχιτεκτονικη ίδιομορφία, που αναπαράγεται σε Άττικο 
aγγείο (Hood 125), ύπέβαλε στον Παυσανία, και οχι μόνον, την χρησι-
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Στο σημείο αυτό, είναι κατάλληλη οορα να ξαναθυμηθfι 
κάποιος τον Άριστοτέλη: 

«tΗως {στιv {μφασις λαμπρότητας aστρου περίαυγος». 

Ή πρόταση μ' αυτην την σύνθεση είναι έκπληκτική. 
Άσφαλώς το Τροφώνειο, τόσο δ τάφος, οσο και το άλώνι, 

aποτελουσαν μεταφορα και aποτύπωμα 'ίδρυσης κοσμικών 

δεδομένων, σε κλίμακα σμίκρυνσης. 

Το aρχικο Φώ ς στην Θεολογία του Άριστοτέλη, έρμηνεύ

εται οτι aποτελεί, την ουσία τοϋ Σύμπαντος. Άκόμη ακρι

βέστερα, το Φώς είναι το Ίδιο το Σύμπαν, σε μορφοποίηση 
κα'ι ανάπτυξη. 'Εξακριβώθηκε οτι το φωτόνιο, κάτω aπο 

έξαιρετικες περιστάσεις, μεταμορφώνεται σε 'Ύλη. (Το φαι

νόμενο παρατηρείται οταν το φώς, αναγκάζεται να καμφθfι, 

να μεταβάλλη την ευθύγραμμη κίνηση σε καμπύλη, με aπο

τέλεσμα να σ τ α μ α τ ή σ η κα'ι να μορφοποιηθfι σε κάποια 

Ύλικη ύπόσταση. Αυτη ακριβώς ή κάμψη της ίJλης, ή κ α μ

πύλη, γίνεται παρατηρήσιμη στο Σύμπαν. Σ' Ε'να Σύμπαν 

οπου ολα είναι κυκλικα η κοίλα 118
• 

μοποίηση τοϋ ορου καταδύομαι, στους δε σύγχρονους, την πεποίθηση, 

οτι μέσα στο 'Άδυτο, ύπf(ρχε aλλος χώρος βαθύτερος, ωστε εκείθε νa δι

καιολογf(ται μία απίθανη κατάδυση. Ό Περιηγητης ώστόσο φρόντισε με 

την χρήση τού επιρρήματος έvτεiίθεv, νa προσδιορίση το ακριβες σημείο 

πέρατος της κατάδυσης. Παραδόξως το rδιο σημείο αποτελεί σκόπελο εν

νοήσεως απο τους σημερινους ερευνητές. Άποτέλεσμα της απορίας εΊναι 
Κα 'ι ή ακατανόητη επιμονη ώρισμένων, «νa ψάχνουν γιa το aγνωστο ακό

μη μαντείο>> . 

118. Ό σύγχρονος θεος αvτοευαγγελίζεται: έyw είμl το φώς τοiί Κό
σμου ... Άλλού ι'χποκαλείται: φώς έκ φωτος θεος aληθιvός ... που απο την 
όρθώτερη aποψη γίνεται ι'χντιληπτος ώς ή γεννηθείσα ε ν σάρκωση 

τού κοσμικού φωτός, στην καμπύλη τού 'Ιερού της Χριστιανικής εκκλη

σίας. Αvτη ή αρχιτεκτονικη ίδιορρυθμία ύπακούει κα'ι έναρμονίζεται μΕ 

τa φυσικa δεδομένα. 'Εκεί το φώς, αναγκάζεται σε κάμψη. 'Εκεί παρα

τηρείται το έξακριβωθεν έσχάτως φαινόμενο μιaς Κάμψεως της ~Υλης, ή 

όποία έκδηλώνεται οταν το φώς εξαναγκάζεται σε ύλοποίηση. Το φώς 

μεταφέρει πληροφοριακη 'Ύλη. 'Ύλη τό)ν πρώτων Αίτίων. (Άριστλ. Θε

ολογία). 

Το Κοσμικο φώς στο χριστιανικο Ίερό , μορφοποιείται σε έπώνυμη 

θεότητα. Το κοσμικο φ6Jς, στο χριστιανικο Ίερό, έ'στω συμβολικιίιτερα , 

παρουσιάζει κάμψη κα'ι μεταστοιχείωση σε ί5λη . 
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ΥΕτσι, τόσο δ κυκλικος τάφος, οσο και το κ:uκλικο άλώνι, 

δεν φαίνεται να ε1ναι aλλο, ό.πο μία π ρ ο β ο λ ή. και συγ
χρόνως aποτέλεσμα διεργασιών, προσδιωρισμένης φυσικf]ς 

οικονομίας. Το προτεινόμενο παύει νa ό.ποτελfj ύπόθεση, έξ 

αιτίας μιας σημείωσης, που f"ρχεται σχεδον ό.πο το πουθενά. 

Άλλa που δεν παύει νa μεταφέρη ενα ό.ρχικο στοιχειώδες 

νόημα, της «ειδωλολατρικης θρησκείας» ετσι οπως εσφαλμέ

να, και κινούμενοι ό.πο rδιον συμφέρον, την aντιμετώπισαν 

χλευαστικά, πολλοι Έκκλησιαστικοι Πατέρες. 

Ε1ναι δ Κλήμης, που επιβεβαιώνει τον χαρακτf]ρα, την 
ιδιότητα, και την άληθινη aξία τής aλω, τού άλωνιού. 

Και οχι μόνον στο Τροφώνειο, οπως εiJκολα συνάγεται ως 

συμπέρασμα. 

«ούκ εστι θεος ή aλως, ούκ εστι θεος η lρις». 119 

Άληθες ε1ναι το aντίθετο. Ή ό.λήθεια ύποκρύβεται στην 
προτρεπτικη αμφισβήτηση. 

Το άλώνι, ως π ε ρ ία υ γ ο ς ε μ φ α σ ι ς, δπωσδήποτε πα

ράγει και aποδίδει <bφέλεια στον άρχικο α ν θ ρ ω π ο. Πολυ 

άργότερα, και εως σήμερα, δ rδιος αυτος aνθρωπος-πολίτης, 

θa άκολουθήση διάφορα θρησκευτικa Συστήματα, και θa 

μετονομασθfl, «λάτρης». Σε θρησκειολογικο επίπεδο, κάποι

ας άρχαιότερης, η νεώτερης Θρησκείας, που ομως εχει άπω

λέσει την δυνατότητα <bφελιμιστικης λήψης, ό.πο τα Φυσι

κa Φαινόμενα, και τις συνακόλουθες Φυσικες Λειτουργίες. 

Λάτρης που ύπόκειται σε μία άδυσώπητη παρέκκλιση, έξ 

Βεβαίως αύτη ή άρχιτεκτονικη ίδιορρυθμία, δηλ. έγγεγραμμένη καμ

πύλη σε συνάρτηση αύστηρού τετράγωνου ίδρύματος, άκολουθεί πρότυ

πα προγενέστερα. δύο άπο τα πλέον χαρακτηριστικά, εlναι ή καμπύλη 
στο Ίερο τών Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης, κα'ι βεβαίως ή μf: μυητικη 

χρήση Άψίδα, μοναδικη Άψίδα, τού ναού τού Διος Βασιλέως στο Ίερό 

του Τροφώνιου. 

119. Εuτυχώς που ύπηρξε δ <<άντεθνικός» Κλήμης. Τέτοιου εl'δους 

κείμενα γίνονται άνεκτίμητα, στους μελετητf:ς της άρχαίας CΕλληνικης 

θρησκείας. Κάπως ετσι δείχνει να δικαιώνεται κα'ι δ Πλούταρχος με 

έκείνη την έρωτηματικη άλλοιώς Πραγματεία: «Πώς ι'iv τις {ιπ ' ~'χθρώv 

wφελοϊτο>>. 
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αιτίας διάφορων φανατισμων, οί όποίο ι κινούνται, οχι λιγώ

τερο aπο aφέλεια, aπ' δση ιδιοτέλεια. 

Στην σημερινη μάλιστα εκδοχή, η θρησκεία, εχει τόσο πο

λu aποκοπή aπο τις aρχικες καταβολές, ωστε και οί συμβο

λικες ίεροπραξίες, με τον μιμητικο χαρακτήρα, να καταλή

γουν περίπου μάταιες. 

Ή1ρις 
Είναι ηδη γνωστο δτι κάθε ουράνιο Τόξο (lρις) είναι 

μοναδικό. 

Σχηματίζεται aπο το φως, που φθάνει στην rριδα τού μα

τιού, μέσφ μιάς συγκεκριμένης γωνίας. Μερικα έκατοστά, 

aριστερώτερα η δεξιώτερα, πάνω η κάτω, κα'ι η προσλαμβα

νόμενη εικόνα τού Ουράνιου Τόξου, ουσιαστικα γίνεται δια

φορετική. Κοινο'ι θεατες ένος συγκεκριμένου τέτοιου φαινό

μενου, βλέπουν ό κάθε εΎας κα'ι ενα διαφορετικο ουράνιο 

Τόξο, παρα την εντύπωση που προκαλεί αυτο το aληθινα 

εκπληκτικο Φυσικο Φαινόμενο. 

Παρατηρήθηκε ηδη, κα'ι φωτογραφήθηκε με επιτυχία, η 

εξαιρετικη λαμπρότητα,' που διαχέεται, πάνω στην περιοχή, 

η όποία καλύπτεται aπο το Ουράνιο Τόξο. Σε aντίθεση με 

την aμαυρώτερη, τού ευρύτερου περιβάλλοντος. Έδω aκρι

βως εντοπίζεται κα'ι η aξία της aρχαιότερης παρατήρησης, 

κα'ι η ωφέλεια που προέκυψε για τον aνθρωπο, με την εκμε

τάλλευση των ιδιοτήτων, της λαμπρότητας τού πολύχρωμου 

φωτεινού φαινομένου. 

Δυστυχως δεν είναι aκριβως γνωστο πως aντλούσαν, 
και αν τελικα aντλούσαν, κάποια <bφέλεια. 120 'Όπως επί-

120. Ό στίχος «iπιμίσyεται εί'ρας ες άθαvάτωv». (804 άπο την θεο
γονία τοϋ Ήσιόδου ), ένδεχομένως δείχνει μία πίστη, ποος ή εί'ρη, lρις, 
εlναι στενα δεμένη με τους θεούς. Έξ liλλου, μια ίερατικη ύποστήριξη 
τών <.Οφελημάτων, άπο την έπίμειξη με το φυσικο φαινόμενο, fιταν δυνα
τον να έφαρμόζεται σε ώρισμένες περιπτώσεις. "Ένα τεχνητο Ούράνιο 

Τόξο - που σχηματίζεται εuκολα με μια κάθετη έξακτίνωση νερού, άπέ

ναντι άπο τον 'Ήλιο - δεν άπέχει κα'ι πολυ άπο το πρωτότυπο, άφοϋ ή 

παρατηρούμενη μ' αύτην την διαδικασία σωματικη εύεξία, γίνεται κα'ι 

πειραματικα σήμερα άποδεκτή. Σε μία έπιδίωξη κατανόησης της άρχαί-
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σης δεν ε1ναι γνωστος δ βαθμος της θρησκευτικης σχέ
σης, -με το φαινόμενο- που δμως πρέπει να θεωρηται 

δεδομένη. 

Ή θέση άναφοράς ώστόσο της ΥΙριδος ώς θεού: «ούκ εστι 

θεος ή Ίρις», δείχνει να έπιβεβαιώνη μια μυητική, η μυητι
κη εστω προσπέλαση στον φωτεινο χώρο, που καλυπτόταν 

άπο το Τόξο. Άλλωστε οί συνέπειες τη λαμπρότητας, κα'ι 

δλων γενικώτερα τών ιδιοτήτων, έκεί που ε1χε παρατηρη
θη κα'ι σημειωθη ή έμφάνιση τού Ούράνιου Τόξου, ε1ναι 
εντυπωσιακές. 

« ... ωσπερ αί:' τε όρόσοι yλυκυτέραv ποιούσι τοίς θρέμμα

σι τrzv πόαv, και τa τrzv lριv έξαvθούvτα vέφη, καθ' ιbv 
av έπερείσn ξύλωv, εύωδίας avαπίμπλησι (και ταύτn 
yvωρίζοvτες οί παρ' ήμίv lρίσκηπτα καλούσι, τrzv lριv 
ύπολαμβάvοvτες έπισκήπτειv ) ... » 121 

Άφού λοιπον ε1χε ηδη σημειωθη πως κάτω άπο το Ούρά
νιο Τόξο τα φυτα γίνονται εύανθη κα'ι ευοσμα, ε1ναι λογικο 
να ύποστηριχθfl, δτι κάποιες σημαντικες άξίες, ώς συντελε

στες εύζωίας, άπολάμβανε κα'ι έκείνος που κατώρθωνε να 

εiσχωρήση κάτω κα'ι μέσα στην φανταχτερη κουρτίνα της 

ΥΙριδας. 

Άξίζει να σημειωθούν δύο άκόμη άπαρέγκλιτα: 

-Άνάλογα με την έποχή, ή δημιουργία κα'ι έμφάνιση τού 

Ούράνιου Τόξου εχει σχεδον μόνιμο Τόπο Άνάπτυξης. 

Το γεγονος θα βοηθούσε μιαν έπίκαιρη διείσδυση μέσα 

στην φωτεινη περιοχή. 

-Άκόμη σπουδαιότερο δμως ε1ναι οτι, ή ΥΙριδα εχει συντε-

ας 'Ελληνικής θρησκείας, χρειάζονται και τολμηρf:ς ύποθέσεις. 'Έτσι δεν 

ε1ναι άπίθανο, οί ίερείς τών στενα δεμένων μf: τα 'Ιερά Άσκληπιείων, να 
ύπέβαλλαν εναν ύποψήφιο μύστη, στην εύεργετικη έπίδραση ένος τεχνη

τού Ούράνιου Τόξου. 

121. Πλούταρχος, 664Ε- «δπως οί δροσιf:ς κάνουν γλυκύτερη την τρο

φη τών βοσκημάτων, ετσι και τ' άνθισμένα σύννεφα που φέρνουν την 

Υlριδα, γεμίζουν μ' εύωδια σ' δσα άπο έκείνα πέσει πάνω. Αύτο το ξέρουν 

πολυ καλα έκείνοι που όνομά ζουν τούτα τα φυτά>>, έκείνα που στηρίζουν 

την !ριδα>>. Έννοώντας δτι ή Υlριδα άκουμπάει πάνω σ' αύτά. 
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ταγμένη άκριβη συχνότητα, χρωματικης ΕΚφανσης. 122 

Ή κρηπίς. Άπο τ'ις κύριες λειτουργίες της κρηπίδας, f'μαν 
κα'ι εκείνη του άλεξήλιου, κα'ι άλεξιβρόχιου. Ώς άλεξιβρό

χιο, κατα την χειμερινη κυρίως περίοδο, εlναι λογικο να 
ύποτεθfι, οτι παρουσίαζε ελαφρα κλίση προς το εξωτερικό, 

με aποτέλεσμα την επίτευξη μιάς aπρόσκοπτης εκροης τών 

νερών της βροχης. 123 

την θερινη περίοδο, ή δίπηχη πέτρινη κρηπίδα, έξασφά

λιζε στον τάφο κα'ι στα φίδια που ζουσαν μέσα, την κατάλ

ληλη ύγ(>ασία. 'Έχει ηδη έπισημανθη ή αlώνια δίψα του 
νεκρου. Αύτη μάλιqτα ή δοξασία, εlχε ώς συνέπεια, το δι
αιωνιζόμενο εως σήμερα Ε'θος, της φύτευσης πάνω στους 

122. ΟΥΡΆΝΙΟ ΤΟΞΟ 
«Φασματικ'η aπόχρωση συχνοτήτων φωτος που δημιουργείται άπο 

την διάθλαση τοϋ προσπίπτοντος φωτος έπι τών πρισματικών κρυ

στάλλων αίωρουμένων σταγονιδίων \Jδατος. Συνήθως παρατητείται 

δταν ή aτμόσφαιρα εχει αύξημένη ύγρασία (είδικa μετa το πέρας της 

βροχόπτωσης) σε συνάρτηση με τ'ην γωνία ακτινοβολίας τοϋ Ήλια

κοϋ φωτός>>. 

Ό, τιδήποτε εύρίσκεται κάτω άπο τ'ην όμπρέλλα τοϋ τόξου, κατa συ

νέπεια θa δέχεται και τις εύεργετικες ακτινοβολίες τοϋ ι':ινάλογου χρωμα

τικού φάσματος . 
• Η παράθεση τοϋ aποσπάσματος εγινε γιΟ. νa κατανοηθfl πλήρως 

το έξης: 

Ή Ίρις δεν σχηματίζεται άπο <<χρωματιστες άκτίνες>>, άλλΟ. ι':ιπο τ'ην 
διεργασία ύλοποίησης τών συχνοτήτων τοϋ φωτός. Το φώς δ'Εν μετα

φέρει χρώματα, άλλΟ. Συχνότητες, οί όποίες μετα-στοιχειώνονται στις 

άμέτρητες άποχρώσεις δλων τών εμβιων και iίβιων οντων που ύπάρ

χουν στον Πλανήτη. 

123. Άντίθετη γνώμη φαίνεται νa Εχουν, οί πρώτοι διδάξαντες Hijig 
και Blumner, δπως κα'ι ό .Έλληνας καθηγητής, που άναπαράγει ί'να σχέ
διο κάθετης τομης τοϋ μαντείου, aπερίσκεπτα εκτεθειμένου στ'ην βροχή. 

Ή φιλότιμη aλλως προσπάθεια , καταλήγει ολόκληρη λάθος, γιατί οvτε ή 

σκάλα είχε τόσα πολλa σκαλοπάτια , οvτε ή περίφραξη τόσο άραιa τους 
οβελίσκους. ουτε ή όπ'η βρισκόταν στο πλάϊ, aλλa στ() δάπεδο , σύμφωνα 

μ'Ε το κείμενο. Οuτε πλωνος άγνώστου μεγέθους χώρος ύπηρχε στο aδυτο. 

υλα αύτa είναι επακόλουθα της πρώτης και μεγάλης πλάνης, που πρε
σβεύει δτι δίπλα ή κάτω aπο το Άδυτο, ύπf]ρχε aλλος χu>ρuς. Σχέδιο καΙ 

aστοχα Σχόλια στο Εργο Παυσανίου .Ελλάδος Περιήγησις τοίί καθηγητή 

κ. Ν. Παπαχατζη,' Βοιωτικά , σελ. 252, κ.έ. 
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τάφους τών νεκρών, λογης aνθέων, κα'ι φυτών. 1 24 Στα aρ

χαιότερα στάδια, κα'ι οχι μόνον, την πρώτη θέση κατείχε 

ό κισσος. 125 

Το φαινόμενο της φύτευσης φυτών πάνω στο μνημα, 

έκτος aπο το aποτέλεσμα της παρεχόμενης ύγρασίας, ύπο

βοηθδ. πραγματιστικά , κα'ι την ζωτικη διαδικασία, τού φυ

σικού μεταβολισμού, στην όποία ύποβάλλεται ό νεκρός. 

ΥΟχι μόνον aνθρωπος, aλλα κάθε νεκρος οργανισμός. 

'Έτσι, κάθε όργανισμός, ό.λλα με πλήρη συνείδηση ό 'Άν

θρωπος, ενταφιάζεται fπ' fλπίδι αναστάσεως. Με την ελπί

δα , κα'ι την έπιδίωξη να «έπανέλθη, να έπιστρέψη» πίσω 

στην Γη, σε μορφη νέα, aσπιλη κα'ι ό.μόλυντη. 'Επανέρχε

ται με την 'Lδια διαδικασία που «Εφυγε», δηλ. ώς σπέρμα 

κα'ι πνεύμα. Ή Γη εχει την aποκλειστικότητα να «έπιστρέ

φη» κάθε νεκρο όργανισμο πίσω, σε νέα παρουσία, σε νέα 

μορφή. 

Μια στιβaς ό.πο aνθη, χρησιμεύει κα'ι χρησιμοποιείται, 

ώς στρωμνη τού νεκρού, στο Μεγάλο Ταξίδι. 

124. Σ'ε παγκόσμια κλίμακα, εlναι γνωστη ή Δίψα τού Νεκρού. Άμέ
τρητα Τυπικα aπ' δλον τον πλανήτη, εχει διασώσει κα'ι καταγράψει ή 

'Εθνολογία. (Π. Λεκατσάς: ΨΥΧΗ, 400-404). Στην χριστιανικη aντίληψη, 

ή κύρια παράκληση κατα την Ταφη τού Νεκρού, ίκετεύει για aνάπαυση 

σε τόπο χλοερό, τόπο aναψύξεως. Ή 'ίδια δοξασία έπικρατοϋσε κα'ι στην 

aρχαία 'Ελλάδα , βεβαίως προερχόμενη aπο ενα πολυ μακρυνο παρελθόν, 

Το κείμενο aπο ΙtΎα χρυσο Ελασμα , που ήταν τοποθετημένο πάνω στο στη
θος του νεκρού, γίνεται πολυ είiγλωττο: 

<<Παίς εlμl Γfις και Ούρανού άστερόεντος, αύτaρ έμοl γένος ούρά

νιοv τόδε δ' !στε και αύτοι δίψηι δ' είμι αifn, και άπόλλυμαι, άλλa 

δότ' αlψα ψυχρον ϋδωρ προρρέον ... » 

(Journal of Hellenic Studies, 1882). 

Μικρο δείγμα aπο <<πάτρια νόμιμα» στην σύγχρονη 'Ελλάδα, εlναι μία 
συνήθεια που /Εχει καταγραφf] στην Αiτωλία: <<λένε πως ό πεθαμένος διψά

ει ως τις τρείς μέρες κειμέσα ποiι εlναι θαμμένος» . γι' αύτο κα'ι τρείς μέρες 

τού φέρνουν κάθε βράδυ ενα τσουκάλι νερό, κα'ι του το χύνουν, στο κεφά

λι για να πιf!. (Πολίτης ΛΣ 129. κα'ι 2,276 κ.έ., Λεκατσάς ΨΥΧΗ, 543). 

125. Ήρέμ' ύπf:ρ τύμβοιο Σοφοκλέους, ήρέμα, κισσf: 

έρπύζοις, χλοεροiις έκπροχέωv πλοκάμους. (GR. ΑΝΤΗ. VII,22). 
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Στο μαντείο-τάφο τού Τροφώνιου, δεν i]ταν έφικτο νa 
φυτευθούν aνθη. 126 Κυρίως έπειδη το άπόκοσμο μνημείο 

126. Στον μεγάλο θολωτο τάφο «θησαυρό>> τού Μινύα, παρα τον 'Ορ
χομενό, εξακριβώνονται οί t'διες πεποιθήσεις. ·Ένα μικρο τετράγωνο δω

μάτιο , συγκοινωνεί με τον θόλο τού τάφου. Το λεγόμενο <<Νεκρικο Δωμά

τιο>> . ·Η κυρίως ταφη δεν γινόταν εκεί, παρα τις δποιες άντίθετες γνώμες. 

Ό νεκρος !\τοποθετείτο στο κέντρο τού θολωτού οίκοδομήματος, εως δτου 

άποσκελετωθη. Στην συνέχεια Εφερναν τα όστά, στο τετράγωνο <<νεκρικο 

δωμάτιο>>. ΚαΙ. ένφ, δσο χρόνο διαρκούσε ή κυρίως ταφή, δ νεκρος άπα

λάμβανε τών δποιων καθιερωμένων προσφορών, κυρίως χοΕς διαφόρων 

ύγρών, νερού, μελιού, οt'νου, δταν τα όστά εφταναν στην όστεοθήκη, εκεί

νο που πάνω άπ' δλα επρεπε να διατηρηθfl fιταν ή ύ γ ρ α σία. 
Στο συγκεκριμένο μνημείο δεν φυτεύθηκαν φυτά. Μία εύμεγέθης σ ύ ν

θ ε σ η α π ο π υ ρ ί τ η σκέπαζε έρμητικα την θήκη. 'Εδώ άκριβώς εντοπί

ζεται κάτι άξιοπρόσεκτο. Τόσο οί πλάκες της όροφης, δσο και οι aλλες, 

που ι':ιποτελούσαν έπένδυση των τοίχων, fισαν <<κεκοσμημέναι δι' έγγε
γλυμμένων ροδάκων, aνθέων, και σπειροειδών κοσμημάτων, ι':ιποτελούν

των θαυμάσιον σύστημα διακοσμήσεως>>. (Π. Καββαδίας Προ"ίστορικη 
Αρχαιολογία, σελ. 315). τα aνθη είναι δυνατον να έρμηνευθούν ώς aνθη 
λωτού. Τού Αίγυπτιακού λωτού. (Πολλα χρόνια ι':ιργότερα, ι':ιπο την μυθι

κη έποχη τού Μινύειου 'Ορχομενού, δ Πλούταρχος ι':ιφηγείται τα έξης: 

«Τών γαρ Βοιωτίων πεδίων, δ τι πέρ tστι κάλλιστον και μέγιστον, 

τούτο, τής Όρχομενίων tξηρτημένον πόλεως, μόνον άναπέπταται και 

aδενδρον, aχρι τών έλών, έν οίς δ Μέλας καταναλίσκεται ποταμός, 
άνατέλλων μεν ύπο τ1zν πόλιν τών Όρχομενίων πολiις και πλώιμος 

έν πηγαίς μόνος τών 'Ελληνικών ποταμών- αύξόμενος δε ύπο τροπaς 

θερινάς, wσπερ Νείλος, και φέρων δμοια τοίς tκεί τa φυόμενα, πλ1zν 

άκαρπα και άναυξή>>. 

(Πλούταρχος, Σύλλας, ΧΧ). 

οι ι':ιρχαιότατοι Μινύες- τόσο &.ρχαιότατοι οοστε είχαν σχέση 'Ισοπο
λιτείας με τους Άρκάδες, που ίσχυρίζονται δτι <<είναι παλαιότεροι της 
Σελήνης>> βρίσκονταν σε στενη σχέση και συνεργασία με την Αt'γυπτο. 

Κατάλοιπα εκείνης της έποχης είναι τα δσα μεταφέρει δ Πλούταρχος. Με
ταξυ τών liλλων χρησιμοποιούσαν και τον Λωτό. Ό λωτός, δπως καΙ. ό 

κισσος aνήκουν στα λεγόμενα Θερμόαιμα Φuτά. Κατα την διάρκεια της 

ι':ινθοφορίας, καΙ. μεταξυ μια θερμορρύθμισης που κρατεί 2-4 ήμέρες, f1 θερ
μοκρασία κυμαίνεται μεταξη 30-37• C. 

Το γεγονος δεν φαίνεται liσχετο με την λεγόμενη <<λατρεία τών τά

φων>>. τα θερμόαιμα Φuτά, με την συμβολικη παρουσία, στον εγγεγλυμ

μένο Πυρίτη, ι':ισφαλώς <<κάτι>> ίδιαίτερο συνεπάγονται. Το δτι είναι άπο 

τα κατ' έξοχην ύδρόφιλα, σχετίζεται με την ύγρασία, με την δροσια που 

κρατούν στον τάφο, οοστε να εύεργετηθf! ό νεκρός .. Η θερμότητα δμως; Ό 

Λωτος θερμομετρήθηκε στους 37• C, ι':ιπο την aλλη, δ κισσος ι':ιποτελεϊ την 
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βρισκόταν στην κορυφή, ένος ύπερβατικού ορους. Κα'ι <iρα 

εκτεθειμένο aπόλυτα στα διάφορα μετεωρο

λογικa φαινόμενα. 

'Ωστόσο ή δίπηχη κρηπίδα χρησίμευε, κα'ι σε κάποιο aχό

μη aπαραβίαστο δεδοj.ιένο της τελετουργίας. Τούλάχιστον 

ετσι δπως αύτο προέκυπτε, aπο τ'ις καθιερωμένες όδηγίες, οί 

όποτες εΊχαν γίνει aποδεκτες aπο την κοινη Έλληνικη Θρη
σκευτικη συνείδηση. 127 Στο κ' της 'Οδύσσειας, ή Κίρκη δίνει 

πρώτη ϋλη, άπο την όποία εφτιαχναν τα πυρεία της έπΌχης: 

«πυρεία δε γίνεται μi::ν tκ πολλών, άριστα δε tκ κιττοiί. τάχιστα yaρ 

και πλείστον άναπνεί». (Θεόφραστος, Φ. Ι. 5,9,6). 

Έδώ κάτι πρέπει να συμβαίνn. ϊο «θερμόαιμο>> τών φυτών δΕν άπα

βάλλεται, άλλα άνακρατείται κα'ι λογικα κάπου δαπανάται. 

Άπο την aλλη δ πυρίτης σήμερα έξανα γ κ ά ζ ε τ α ι στην γνωστη 

μορφη λειτουργίας, με ηλεκτρισμό. Στην ούσία δ πυρίτης είναι !fνα είδος 
μ α ρ μ ά ρ ο υ. Το μάρ-μαρ-ο περιέχει διπλη ποσότητα νεροϋ, άπο Ciλλα 

πετρώματα. Μια ύπόθεση που θα άνακούφιζε κάπως εχει ώς έξης: Ό Λω

τός, κα'ι δ Κισσός, με την ύγρη φύση τους έξασφαλίζουν στον τάφο την 

εύχόμενη ύγρασία. Με την θερμη φύση τους, κάπως πρέπει να συνεργά

ζωνται στ'ις θ ε ρ μ ε ς προσφορές, δπως έπ'ι παραδείγματι ή χοη φρέσκου 

θερμοϋ αϊματος, κατα την δποια αίματηρη θυσία πάνω στον τάφο ... 

127. Ό Παναγης Λεκατσάς, ΨΥΧΗ 395-7, διαχειρίζεται με τρόπο έν
τυπωσιακο τον λόγο τών χθόνιων κα'ι τών ούράνιων θυσιών. τα δσα έκεί 

παρατίθενται, είναι άληθινη Σπουδη Θρησκειολογίας: 
<<Άνάμεσα στους άρχαίους λαους ξεχωρίζουν με βαθεια γραμμη δύο 

κατηγορίες θεών, οί άρχαιότεροι χθ6νιοι θεοί, που ζοϋν κι ένεργοϋν μέ

σα στα βάθη της γης, κα'ι οί νεώτεροι ούράνιοι θεοί, που ζοϋν κα'ι βασι

λεύουν στα ούράνια ϋψη. Ό τόπος δπου γίνονται οί προσφορες στους 

χθόνιους θεο\ις είναι ενας λάκκος μέσα στην γη, που εχει το όνομα β6θρος 
η tσχάρα. Ό τόπος δπου γίνονται οί προσφορες στους ούράνιους θεούς εί
ναι βωμ6ς, μιάς λογης !fδρα μαζ'ι τοϋ θεοϋ κα'ι τραπέζι. Έδώ στον β6θρον 

η στον βωμ6ν, σφάζεται κα'ι καίγεται το ζώον κα'ι χύνονται οι ύγρες προ

σφορές, τροφη τοϋ θεοϋ, μα μ' δλότελα διαφορετικο τρόπο. Στην πρώτη 

περίσταση που το ζώο θυσιάζεται στον βόθρο για τους χθόνιους θεούς, 

το κεφάλι του στρέφεται κατα κάτω κα'ι μια βαθεια πληγη στο λαψ.ο 

άφήνει να τρέξn το αψα στο λάκκο. Στην δεύτερη πάλι περίσταση, το 
κεφάλι τοϋ ζώου σηκώνεται κατα πάνω κα'ι με το αlμα του ραντίζεται δ 
βωμός, τοϋ θεοϋ το τραπέζι. Κα'ι στ'ις δύο περιστάσεις το ζώο στρέφεται 

κατα 'κεί που εύρίσκονται οί δυνάμεις που το παίρνουν· και στ'ις δύο πά

λι, το πρώτο κα'ι κύριο στοιχείο της προσφοράς είναι ό τόπος της ζωτικης 
Ψυχης. Το Αlμα. >> . 
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στον 'Οδυσσέα την έξης aξιοπρόσεκτη λεπτομέρεια, όδηγία, 

που οφείλει να τηρήση, κατα την διάρκεια της θρυλικης 

Νεκυίας. 128 

εvθ' οι ν aρvειοv {!έζειv θfίλύv τε μέλαιvαv 

εlς ερεβος στρέψας αvτος δ' aποvόσφι τραπέσθαι 

lέμεvος ποταμοίο {!οάωv. 

«Έσυ θα στρέψης προς τα νερα του ποταμού». Ή όδηγία 

εχει χαρακτηρα aποφυγης, οποιουδήποτε ε'ίδους μιάσματος, 

το όποίο πιθανώς να επερχόταν ώς aποτέλεσμα της θυσίας, 

της σφαγης. Τουλάχιστον οπως, προς αυτην την υπόθεση, 

υποβάλλει σήμερα ή πρώτη εντύπωση. 

Έδώ aκριβώς εντοπίζεται το συνταρακτικό. 

'Εκείνος που Ε'χυνε το αίμα τού ίερείου στον Βόθρο, Ε'πρε
πε aπαραιτήτως να aπ ο σ τ ρ έ ψ η το πρόσωπο. ~Οχι εξ 

αlτίας ένος φανταστικού κινδύνου, που θα επέφερε κάποιο 

τραύμα συνείδησης, 129 aλλά, aποφεύγοντας με τον τρόπο 

128. «νέκυια>> κα'ι <<νέκυς>>, δύο οροι με τεράστια σημασία, στην συ
νέχεια. <<νέκυια>> κα'ι νεκύα, είναι σύμφωνα με τον Εύστάθιο, <<ή είς τους 
νεκρους προσφερομένη θυσία, δι' ης έξωρκίζόντο αί ψυχαί, ϊνα το μέλλον 
εt'πωσιν>>. Ό Πλούταρχος ('Ηθικά, 17Β) με το σχf]μα: <<αί περ'ι τας νεκυίας 

τερατουργία ι>>. σε κάποιον άδαf], θα fΊταν δυνατόν, να επιφέρη σύγχυση. 
Με την διευκρίνιση οτι τερατουργία σημαίνει θαύματα, θαυμαστα πράγ

ματα, θαυματοποιία, ή φράση κυριολεκτικα προβάλλει <<ΕΎα εκπληκτικό, 

ενα θαυμαστο φαινόμενο τέρας ( τ-ερώ, λέγω) που ξεπροβάλλει άναφαινό
μενο άπο τον τάφο>>. 

Για τους μελετητες τf]ς άρχαίας Έλληνικf]ς Θρησκείας, ή Νέκυια τf]ς 

'Οδύσσειας, πρέπει ν' άποτελfι 'Εγκόλπιο. Οί στίχοι 490-540 όδηγούν 
σε μίαν Άπόλυτη Γνώση. Ή άρμονία (aρμοση) τf]ς Τέχνης με την Φύση, 

μετατρέπουν τον ξεχωριστο Τάφο, (τάφος, τ-ΦΩΣ) σε τόπο θαυμάτων. 

Άπο την aλλη, δεν πρέπει να διαφεύγη οτι θαύμα είναι ή 'Εμφάνιση τού 
Θεού. 

129. Ή 'Εθνολογία εχει καταγράψει έκπληκτικα Τυπικά, αίματηρf]ς 
θυσίας. Σε πολλες φυλές, άμέσως μετα την θυσία, ό θύτης <<άποκαθιστί'i>> 

το ζφο, με είκονικη επαναφορά, επ'ι μέρους μελών. Άπλώνει πάνω στον 
Βωμό, το κεφάλι, την ούρα κα'ι τα πόδια τοϋ πτηνοϋ, ένψ λέει: <<να εί
σαι οπως πρώτα. δεν Ε'παθες τίποτα>>. Σε aλλες περιπτώσεις φέρνουν 
νερο στο ζφο, και καθοος σκύβει να πιfι, το ρωτοϋν: <<θέλεις να σε θυσιά
σουμε; <<Παίρνουν ίfτσι την aδεια, την συγκατάθεση, τf]ς θυσιαστήριας 
προσφοράς. 
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αύτόν, με την κίνηση της aποστροφης, μίαν aληθινη κατα

στροφή. Μια aληθινη καταστροφή, aμεσα τών ματιών. Της 

δρασης. Λίγο aργότερα eα γίνη κατανοητό. Προσωρινα 

aς aνακρατηθfj, ή είκόνα της θυσίας-σφαγης, τοϋ έσφυδω

μένου κριού, μπροστα στο Στόμιο του Τάφου, πάνω στην 

Κρηπίδα, aπο το δίπηχυ ϋψος της όποίας δ θύτης, εlχε την 
δυνατότητα, την εύχέρεια, να aποστρέψη το πρόσωπο, aτε

νίζοντας κι αύτος δπως Ε'πρεπε Ε'ναν ποταμό. Στην προκείμε

νη περίπτωση τον ποταμο 'Έρκυνα. ποταμοίο ι;>οάωv. Υις 

ροες του ποταμοϋ υΕρκυνα, που φαινόταν, aπ' αύτο aκρι

βώς το σημείο, πάνω στην κορυφη τοϋ λόφου, καθως Ε'ρρεε, 

κα'ι aφανιζόταν 130 στην λίμνη Κωπα'ίδα. 
Σε μια aλλη χρήση, το πέτρινο άλώνι, θα ήταν δυνατο 

ν' aποτελfl τόπο χοροϋ. Τόπο Όρχήσεως. Ό τελετουργικος 

χαρακτηρας της Κατάβασης εlναι έμφανής. Κα'ι έπειδη σύμ
φωνα με την μαρτυρία: «τελετ1zv ούδΈ: μίαv άρχαίαv έστιv 

εύρείv avευ δρχήσεως». «έv Δήλφ δέ γε ούδε αί θυσίαι avευ 

δρχήσεως». (Λουκιανος, Περ'ι Όρχήσεως, 15), τα φαινόμενα 

Άλλ' αύτου του εtδους οί πρακτικες δεν παύουν ν' άποτελουν προ"ί

ον έσχάτων aντιλήψεων, κα'ι tσως παντελώς ξένες, προς τον 'Ελληνικο 

όρθολογισμό. 

Ή Όμηρικη αίματηρη θυσία, διάφορων ζq)ων, κα'ι πάνω aπ' δλα 

έκείνη της aνθρωποθυσίας, έπιτελεϊται με πλήρη συνείδηση της Πράξης. 

Άλλοιώς θa κινδύνευε aπο αύτοαναίρεση. Γνωρίζουν πολυ καλa κα'ι 

τί θυσιάζουν κα'ι γιατί το θυσιάζουν. "Άν δεν συνέβαινε αύτό, μιa καθα

ρη Προσβολη θa βάρυνε δλους τους συμμετέχοντες, δλα τa πρόσωπα . 

Προσβολή, κα'ι προς το ζφο, κα'ι προς τον θυσιαστή, κα'ι πάνω aπ' δλα, 

προσβολη προς τον aποδέκτη της θυσίας. Εtτε αύτος ήταν έπιφανης νε
κρός, εtτε θεός. 

"Άν έξαιρέση κανε'ις μιa μυθοπλαστικη aντικατάσταση λ. χ. της 'Ιφιγέ

νειας, μ' ενα έλάφι, που οίκονομείται με την ποιητικη aδεια τών ραψφ

δών-τραγφδών, οί 50 Μεσσήνιοι στρατιώτες, που θυσιάζονται με λιθοβο

λισμό, πάνω στον τάφο του Φιλοποίμενα, πώς lιραγε θa ήταν δυνατον νa 
aποκατασταθουν; (Πλούταρχος, Φιλοποίμην). 

130. 'Όπως aφανιζόταν ό aντίστοιχος της ~Ερκυνας, Εύφράτης, σε 

μία λίμνη στην όποία φέρεται δτι εγινε μία t'δια θυσία, δπως αύτη που γι

νόταν στο Τροφώνειο. 'Άλλωστε έκεϊνος που μπηκε στον 'Άδη, aπο έκείνη 

την μακρυνη Βαβυλώνα - την ΒΑΒ ILANI, την <<Θύρα τών Θεών» - βγηκε 
στον 'Επάνω Κόσμο, aπο το Ίερο της Λειβαδιaς. 
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συνηγορούν, δτι πάνω στην κρηπίδα συν-έβαινε κα'ι ορχη

ση. Όρθώτερα, πάνω στην κρηπίδα, δεν aποκλείέται νa συ

νέβαινε κα'ι ορχηση. 131 

131. Δίπλα στους θολωτουςτάφους της Μεσσαράς, Κρήτης,- που χρο

νολογικα είναι της ίδιας με το Τροφώνειο έποχης~ ύπάρχουν οί έπονο
μαζόμενοι Τόποι Χορού. Πρόκειται γιa πέτρινα άλώνια, στα όποία δεν 

άποκλείεται να συνέβαινε δρχηση. Είναι σχεδον aγνωστος, άλλα ύπάρχει 
ενας Όρφικος 'Ύμνος στον Θάνατο: 

<<Κλvθι μευ, 8ς πάντων θνητών οίηκα κρατύνεις 

πάσι διδοiις χρόνοvάyνόv, δσων πόρρωθεν ύπάρχεις 

σος yaρ uπνος ψυχfιν θραύει και σώματος όλκόν, 

ήνίκ' αν ι!κλύηις φύσεως κεκρατημένα δεσμa 

τον μακρον ζώιοισι φέρων αίώνιον uπνον, 

κονος μi;ν πάντων, άδικος δ' ι!νίοισιν ύπάρχων, 

ι!ν ταχυτfιτι βίου παύων νεοήλικας ι'ικμάς 

ι! ν σοι yaρ μούνωι πάντων το κριθi; τελεοvται· 

οίfτε yaρ εvχαίσιν πείθηι μόνος οίfτε λιταίσιν. 

άλλά, μάκαρ, μακροίσι χρόνοις ζωfjς σε πελάζει 

αίτοvμαι, θυσίαισι και εvχωλαίς λιτανεύων, 
ώς aν {οι γέρας εν ι'ινθρώποισι το yfιρας». 

[Εισάκουσέ με, συ που τών θνητών ολων το πηδάλιο κρατάς/δίνοντας 

χρόνο άγνο σε ολους μακρυα τους βρίσκεσαι·/ γιατ'ι ό δικός σου ϋπνος 

θραύει την ψυχη κα'ι την σύνδεση τού σώματος, οταν καταλύnς τα συγ

κρατημένα άπο την φύση δεσμ(χf φέρνοντας τον βαθυ στους ζωντανους 

αιώνιο ϋπνο,/ συ κοινος σε ολους, σε μερικους liδικος που εlσαι,/ οταν με 
γρηγοράδα παύnς τού βίου τ'ις νεανικες άκμές/ γιατ'ι μόνο άπο σένα έκ

πηρούται το κριθεν ολων·/ γιατ'ι μονάχα έσυ οϋτε με προctευχες πείθεσαι 

οίiτε με ικεσίες/ άλλα, μακάριε, στους άπώτατους χρόνους της ζωης να 

πλησιάζnς! σού ζητάω , λιτανεύοντας με θυσίες κα'ι δεήσεις,/ οοστε δώρο 

καλο νbναι το γήρας στους άνθρώπους], (Άπόδ. Παπαδίτσα Λαδιά). 

Ό Άθήναιος (14,641), παρ' οτι άφήνει μία πιθανότητα, δεν γίνεται 
έπιβαρυντικός: «τών uμνων οί μi;ν ώρχοvντο, οίδε οvκ ώρχοvντο>>. Άντί

θετα ύπάρχουν πάμπολλες άπεικονίσεις τού Χορού τού Θανάτου, στην 

Μεσαιωνικη Εύρώπη. Το έρώτημα είναι άπο που Ελκουν την καταγωγη 
τέτοιες διαιωνιζόμενες έμπειρίες. Θα ηταν έπισφαλες να γίνn ύποθέσιμο 
οτι έφευρέθηκαν τον Μεσαίωνα, οταν ή παντοδύναμη, με ποινη θανάτου 

μαρτυρικού, Ίερa 'Εξέταση, ολα τα έκτος 'Εκκλησίας, τa έρμήνευε ώς 

πράξεις μαγικες κα'ι κολάσιμες. 
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«Έφεστήκασι δε έπί, τfί κρηπίδι όβελο'ι κα'ι 

3 αiίτο'ι χαλκοί, κα'ι αl συvέχουσαι σφάς ζώvαι· 
διa δε αiίτώv θύραι πεποίηvται». 

«άvάyvωσιv μάθετε ol έvοικοϋv
τες έπ'ι τfις Γfις», 

Ούτις. 

Πρ'ιν έπιχειρηθf1 ή άποκάλυψη της πραγματικf)ς ταυτό

τητας τοϋ περίφημου μνημείου, μΕ. τους χάλκινους όβελούς, 

κα'ι τ'ις έπίσης χάλκινες ζωνες, καλο φαίνεται νa ύπομνημα

τισθf1, κα'ι μία δεύτερη άναφορά, σχετικa μΕ. την 'ίδια περί

φραξη. «ξυyκλείουσι δ' αiίτο σιδήρεοι όβελίσκοι κύκλφ πε

ριβάλλοvτες». 132 Ή μαρτυρία σιδερένιας κα'ι οχι χάλκινης 

περίφραξης, 'ίσως νa όφείλεται, σε μη επισταμένη καλως 

παρατήρηση, κα'ι νa προf)λθε άπο την εtκόνα έπιφανειακf)ς 

όξείδωσης τοϋ χαλκοϋ. 133 Παράλληλα, 'ίσως α-uτη ή λεπτομέ-

132. 'Εντύπωση προκαλεί ή περιγραφη της περίφραξης. Λογικα μία 

ά.πλη περίφραξη δεν θα fπρεπε ν' άναφέρεται. Είναι πλεονασμός. 'Άρα 
aπο μία πρώτη προσέγγιση, γίνεται φανερό, δτι κάτι ίδιαίτερο προϋπο

θέτει κα'ι συνεπάγεται. Το κιγκλίδωμα που περιβάλλει τον κάθε τάφο, 

δπως θα aναφανf1 μετα την έξέταση τού προκείμενου μνημείου, δεν έπέ

χει θέση μόνον προστασίας τού τάφου. τα μεταλλικα κάγκελα άφ' ένος 

μΕν παρέχουν στον περικλειόμενο χώρο ενα είδος στατικού ήλεκτρισμού, 
aφ' έτέρου δέ, άποτελούν άνασχετικο φράγμα, στην ήλεκτρομαγνητικη 

ακτινοβολία. 

133. Ό Πλούταρχος άναφέρει μιαν είδικη κατεργασία τού χαλκού, 
που τον καθιστούσε σκληρότερο άπο τον σίδηρο. Ή μαρτυρία είναι πολυ 
σπουδαία, γιατί fτσι δίνεται μία λύση στην άπορία κα'ι την σύγχυση που 

εχει έπικρατήσει σχετικα μΕ: τα χάλκινα δπλα τών Άχαιών. 'Εκείνων που 

<<πολέμησαν>> στην Τροία. Ό χαλκος ήταν ίσχυρότερος άπο τον σίδηρο, 
γινόταν ίσχυρότερος aπ' τον σίδηρο, μΕ: την κατάλληλη φάρμαξι. <<ή περl 

τοv χαλκοv κράσις καl φάρμαξις>>. (Πλούταρχος, 395Β). Το άποτέλεσμα 

ήταν ή aποφυγη στόμωσης τών ξιφών. Κα'ι βέβαια δχι μόνον τών ξιφών, 
aλλα δλων τών χαλκότευκτων δπλων. Ό σίδηρος στόμωνε και γινόταν 

αναξιόπιστος την κρίσιμη στιγμή. Ό χαλκος ήταν ενα δπλο που aνακρα
τούσε δλες τ'ις ίδιότητες μέχρι τέλους. 

'Έχει την ύψηλότερη ήλεκτρικη κα'ι θερμικ'η άγωγιμότητα τlς δποίες 

διατηρεί σε καταστάσεις εως -175° C . Εύρύτατα χρησιμοποιείται σε το-
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ρεια να t'χη την σημασία της. Δεν είναι δηλ. aπίθανο, άνάλο
γα με την περίσταση, να χρησιμοποιούσαν δύο περιφράξεις. 

Ή λεπτομέρεια είναι θέμα και ζήτημα που θα προκύψη, με
τα την σαφη γνώση τού προορισμού, και βεβαίως της χρησι

μοποίησης τού Άδύτου. 

'Ωστόσο το κείμενο τού Φιλόστρατου στην συνέχεια, φέρ

νει στην έπιφάνεια μία ουσιαστικη πλευρα της μορφης τού 

περιβόητου μνημείου, που κάθε aλλο παρα οσο θα t'πρεπε 

προσέχθηκε. 

Οί μέχρι σήμερα, aλλες φιλότιμες, και aλλες άπο άντιδι

αστολη κινούμενες, προσπάθειες άναπαράσταστης τού κιγ

κλιδώματος, το όποίο περιέβαλλε τον τάφο-μαντείο, στάθη

καν άνεπιτυχείς, άκριβώς γιατί άποτυπώθηκαν σε σχέδιο 

τελείως αυθαίρετα. 'Όσα σχέδια δημοσιεύθηκαν, στηρίχθη

καν σε συμπεράσματα έλλειπη. Ένφ, θα επρεπε να t'χουν ώς 

γνώμωνα, μια σημαντική, την σημαντικώτατη λεπτομέρεια 

παρεκτροπης τού Άπολλώνιου στο Άδυτο τού Τροφώνιου: 

«έσπέρα δ' ώς έγένετο, έλθων έπ'ι το στόμιον, μετa τών 

ξυνακολουθούντων νέων, κα'ι τέτταρας τών όβελίσκων 

Cινασπάσας, οί συνέχουσι τaς τής παρόδου κλείδας, έχώ

ρει ύποχθόνιος ... ». 

Το άπόσπασμα θα επρεπε να λειτουργfl ώς άληθινη πέδη, 

σε κάθε επιπόλαιο αυτοσχεδιασμό. Ή όμολογία της άνεπί

τρεπτης πράξης τού Άπολλώνιου: «κα'ι τέτταρας τών όβελί
σκων άνασπάσας», 134 ωστε να καταστfι δυνατη ή διάρρηξη 
τού περιβόλου, θα επρεπε να t'χη συνετίσει και όδηγήσει 
τους σχεδιαστες στην όρθη εκτίμηση, οσον άφορά το πιθα-

μείς πυρηνικής ενέργειας, ηλεκτρονικής, στην βιομηχανία πυραύλων κα'ι 
στ'ις διαστημικ'Ες πτήσεις. 

Γιa την κατανόηση τής χρήσης τού χαλκού, ώς κιγκλιδώματος στο 
aδυτο τού Τροφώνιου, ύπογραμμίζονται τόσο ή εύκολη κατεργασία, ή 
έξαιρετικη aντοχή του στην διάβρωση, ό.λλa κα'ι κάτι σπουδαιότερο, ή 
ύψηλη i]λεκτρικη αγωγιμότητα τού μετάλλου. 

134. «avασπάσας>> Άπο τ'ις δέκα διαφορετικ'Ες έρμηνεϊες τού ορου, ή 
εvστοχώτερη στην κατανόηση της προκείμενης περιγραφής, είναι: <<σύρω 
προς τα πάνω, ξερριζώνω, καταστρέφω, χαλάω, ξεπαραστιάζω>>. 
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νώτερο σχημα, την μορφη άλλα κα'ι την aξιοπιστία της πε

ρίφραξης. Θα επρεπε να είχε συγκρατήσει τους σχεδιαστές, 
άπο την παρατηρούμενη έλαφρότητα, με την όποία παρου

σιάζουν μίαν aπαράδεκτη άναπαραγωγη τού Περίβολου. 135 

Έαν το 'Άδυτο είχε σχεδιασθη, σύμφωνα με τ'ις μαρτυ
ρίες των κειμένων, εαν τα κείμενα είχαν έννοηθη σε βαθμο 
ίκανοποιητικό, οί γνώσεις σχετικα με την φύση, τον χαρα

κτηρα, την λειτουργία, άλλα κα'ι την ίδια την θέση τού μαν

τείου, θα είχαν ηδη aποδώσει aπαντήσεις καίριες δσο κα'ι 
διαφωτιστικές. 

Μοιάζει τόσο κοινότυπο, δσο δταν βρέχn να στάζουν τα 

κεραμίδια, το έπισημαινόμενο της άνάσπασης των τεσσά

ρων όβελίσκων, που πολυ άπλα προϋποθέτει, δτι ή είσοδος 

tΊταν οχι μόνον aπαγορευμένη, άλλα κα'ι προστατευμένη 
με ίσχυρο κιγκλίδωμα. Τόσο μάλιστα ίσχυρό, που ό διαρ

ρήκτης Άπολλώνιος φαίνεται ποος στάθηκε άδύνατο να κα

ταστρέψn ωστε να έπιτύχn την έπεισοδιακη είσοδο. '"Έτσι 

ώδηγήθηκε στο έπίπονο έγχείρημα της άνάσπασης οχι, ένός, 

δύο η τριων, άλλα τεσσάρων όβελίσκων. 

'Ώστε ή πυκνότητα των όβελίσκων είναι περίπου δεδο
μένη. 'Επίσης δεδομένο πρέπει να θεωρηται κα'ι ί::'να ίκανο 

ϋψος, ωστε να άποθαρρύνn κάθε άπόπειρα ρήξης τού χώ

ρου, με ύπερπήδηση. 'Άλλο διαφωτιστικΌ στοιχείο είναι ή 
πυκνότητα, κα'ι πάνφ άπ' δλα ή διάταξη, ή άνάπτυξη των 

χάλκινων ζωνων, πάνω στους όβελίσκους. Το αύθόρμητο 

έρώτημα, κα'ι σ' αύτο το σημείο, γίνεται εκδηλο. Άραγε τί εί
δους ζωνες tΊταν αύτές, που άδυνατούσε κάποιος να λυγίσn, 
κα'ι να περάσn άνάμεσα; Τί ϋψος είχαν αύτο'ι οί άναφερό-

135. Ή Έπιγραφη I.G.3077, δείχνει την σπουδαιότητα της έν λόγφ 
Περίφραξης: 

<<θεος τύχη άyαθfι 

οϊδε συvεβάλοvτο είς τοv τοϋ ίεροϋ σηκοϋ περίβολοv ... » 

Άκολουθεί ενας όνομαστικος κατάλογος, που περιλαμβάνει άκόμα 

κα'ι Lερεtς τοϋ Τροφώνιου. ΥΕχει μία μικρη σημασία, το γεγονος δτι αυτη 

ή Έπιγραφη βρέθηκε «εtς την Ξυρόβρυσιν της συνοικίας τοϋ Άγίου Νικο

λάου Ζαγαρά>>. Ή έν λόγφ συνοικία βρίσκεται στ'ις ψηλότερες κλιτύες 

τοϋ γήλοφου Προφήτης Ήλίας. 
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μενοι οβελίσκοι; Γιατί όβελίσκοι, κα'ι οχι οβελοί; Μήπως το 

ύποκοριστικο ύποδηλώνει οχι εΎα βραχυ κατ' ανάγκη ϋψος, 

αλλa προϋποθέτει πως πρόκεινται οβελίσκοι που χαρακτη

ρίζονται ετσι, έπειδη προφανώς εχουν λεπτη διατομή; Μή

πως ύπάρχει αληθινη διαφορa ανάμεσα στους όβελοiις τοϋ 

Παυσανία, κα'ι τους όβελίσκους τοϋ Φιλόστρατου; 
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«τού περιβόλου δ' εντος χάσμα γής εστι, ούκ 

4 αύτόματον, aλλa σiιν τέχνn και άρμονίζΧ προς 
το aκριβέστατον Φκοδομημένον». 

«ούδεν aνθρώπου δεινότερον». 

Έαν ό έρευνητης τού 'Ιερού τού Τροφωνίου aδυνατεί, γιa 

όποιονδήποτε λόγο να έννοήση, δτι οί εννοιες: «χάσμα γής, 

χρηστήριον, aδυτον, μαντείον, ορυyμα, χάσμα, στόμιον, βό

θρος, μνήμα, ύποβρύχιος τόπος, Καταβάσιον, σπήλαιον, aν

τρον, σηκός», aναφέρονται, aλλα κα'ι περιγράφουν το "ίδιο 

το aντικείμενο, τον 'ίδιο τόπο , την "ίδια κατασκευή, τότε ή 

αναζήτηση κα'ι 'aναπαραγωγη μιας διαυγούς είκόνας τών 
δεδομένων, θα aποτελfl aτέρμονη περιπλάνηση, με όριακο 

τέλος, σε συvεχη aπώτερη μετακίνηση. 

Έαν κάποιος γοητευμένος, aπο την έντυπωσιακη πράγ

ματι γεωλογικη χωρομόρφία, κυρίως τού έπιβλητικού φα

ραγγιού, κα'ι τού περίγυρου τών πηγών της 'Έρκυνας, τρέ

πεται τερπόμενος, στην aναζήτηση, ένος κυριολεκτικού Σπη

λαίου, αν ψάχνη να βρfl ενα 'Άντρο, 136 τότε το «μαντείο» τού 

Τροφωνίου, οχι μόνον δεν Ε"χει «aνακαλυφθη» aλλα πιθανώ

τατα ή θέση του να παραμείνη aγνωστη στους αίώνες. 

Έαν αύτο'ι οί δροι aναζητούνται με το γεωμορφικό τους 

γνώρισμα, κα'ι οχι με τ'ις δέουσες όρθες θρησκειολογικες συν

τεταγμένες, τότε ή γνωριμία όποιουδήποτε 'Ιερού Χώρου, ή 

aπόπειρα γνωριμίας κα'ι γνώσης τού συγκεκριμένου Ίερού 

τού Τροφωνίου, κινείται μέσα σε δίνη 'Οξύμωρου. 

Ή βαρύνουσα μαρτυρία τού Πολυδεύκη: «το πάν χωρί

ον χρηστήριον και aνάκτορον» 137 που είσάγει νέους πλα

τυασμούς, στο ηδη εκτεταμένο πεδίο τών δρων, aφού κάθε 

μαντείο αναφαίνεται κα'ι ώς ανάκτορον, aπομονωμένη, θα 

fΊταν aρκετη ωστε να καταδείξη την aκριβη θέση τού μνη-

136. avτρov, σπήλαιοv, περιγράφεται aπο τον Ρωμανο τον Μελφδό, ή 

φάτνη τού σύγχρονου ένανθρωπίσαντος θεού. 

137. Πολυδεύκης 1,9,17. 
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μείου. Ε1ναι άρκετη στην κατάδειξη της θέσης 
τ ο ύ μ α ν τ ε ίο υ. Περιορίζει, έμποδίζει την περιπλάνηση, 

κα'ι όριοθετεί την θέση του, περίπου μέσα στον τεράστιο 

ναο τού Διος Βασιλέως. Τού aνακτος Διός. Στην συνέχεια, 

ή άπλη διαπίστωση της aυτονόητης θέσης τού μεγάλου κα'ι 

πολυδάπανου κατa την κατασκευη ναού, σΈ τόσο οψιμους 

χρόνους, πάνω στην κορυφη τού δρους, «lστι δε το μαντείο 

ύπερ το aλσος έπl τού ορους», δΈν aφήνει περιθώρια σοβα

ρης άμφισβήτησης, δσον άφορά την θέση τού περιβόητου 

τότε κα'ι τώρα, «μαντείου» τού Τροφωνίου. 

Ώστόσο ή άνάλυση τού κειμένου, εlδικώτερα το τμημα 

που περιγράφει την μυητικη Κατάβαση στο άδυτο, έπειδη 

θa fιταν άσαφής, κα'ι πιθανώς θa aπέδιδε Πράξη που δια
δραματίζεται μέσα σΈ θολά, η aφηρημένα πλαίσια, κρίνεται 

aπαραίτητος ενας έξαντλητικος λόγος, πάνω στην άρχιτε

κτονικη lδιομορφία, που Ε'μμεσα πιστοποιεί κα'ι την άκριβη 

θέση, τον άκριβη τόπο, την Τοποθεσία, δπου κάποτε λει

τουργούσε το έρειπωμένο σήμερα μνημείο. 

'Άλλωστε το κύριο βάρος της Ε'ρευνας συνοψίζεται στην 

aπόδειξη της θέσης τού μαντείου, κα'ι την ευρύτερη παραδο

χη αυτης της θέσης που εΙ ναι ηδη γνωστη άπο τ'ις άνασκαφΈς 
τού 1968. 

Αυτό, γιατί πολλο'ι ε1ναι έκείνοι, οί όποίοι κατa καιρους 
έκφράζουν aντίθετες aπόψεις. Έπιτακτικη λοιπον προκύ

πτει ή άνάγκη άνάλυσης κα'ι γνωριμίας τών δρων, που προ

ειπώθηκαν, άλλa κα'ι τών σημαινομένων που μεταφέρουν, 

κατa την περιγραφη τού μοναδικού αυτού «Περλ τrzν Αεβά

δειαν 'Ιερού». 
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«τού περιβόλου δ' έντος χάσμα γης έστι, οvκ 

5 αvτόματον, άλλa συν τέχνn και άρμονίζΧ προς 
το άκριβέστατον Φκοδομημένον». 

Χάσμα 

«'Όταν έξερευνζiς μιaν aβυσσο, 

την t"δια ωρα ή aβυσσος έξερευ

νάει έσένα», Νίτσε. 

«ό δε Τροφώνιος άφίκνειται περι Λεβάδειαν τής Βοιωτί

ας, είς δρυγμα γής καταδύεται κακεί τελευτά· λιμού δε 

κατασχόντος, χρησμος έδόθη, παύσιν λιμού γεγονέναι, 

εί ώς fίρωα τού λοιπού τιμώσιν Τροφώνιον. άπορούμε

νοι δi:: πού aν εl το μνήμα αvτού, έντυχόντες μελισσών 
σμήνει άνιόντι άπο τού χάσματος, εγνωσαν τούτον εlναι 
το τόπον τού μνήματος>>. 

Χάσμα γης, (χαίνω) έπεξηγείται ώς χαίνον aνοιγμα, ρήγ
μα της γης. 

Το βάραθρον, και συνειρμικa ζωηροποιεί την έξεταζόμενη 

Ε"ννοια άδυτα και βαράθρων στόματα. 138 Σύμφυρση χάσματος 

138. 'Επισημάνθηκε ijδη οτι το Ίερο ΥΟρος, δπου το μαντείο τού Τρο
φωνίου, κα'ι ό εύμεγέθης ναος τού Διος Βασιλέως, είναι ~να ήφαιστειο
γενtς προ"ίόν, στο μάγμα τού όποίου βρίσκονται ενσωματωμένοι λίθοι 

aποστρογγυλεμένοι. Διαπίστωση που όδηγεί στο συμπέρασμα, δτι προέρ

χονται aπο παραθαλάσσιες η παραποτάμιες περιοχές. Ώς ήφαιστειότευ

κτος τόπος, κυριολεκτικα είναι κα'ι στόμιον βαράθρου, που συγκοινωνεί 
με την κεντρικη 'Εστία πυράς, της Γf]ς. 'Ένα πρόσθετο μνημείο, ή θήρα 

τής Κόρης(Περσεφόνης) aπο τον Ά"ίδωνέα, επιμαρτυρεί αύτο το στόμιο, 
αύτην την όδο προς τον 'Άδη. 

Ό τάφος- μαντείο τού Τροφωνίου, είναι το κύριο γνώρισμα. Ό Τρο
φώνιος ως μάντις ενδιαιτώμενος μέσα στον τάφο - ή έν σμικρφ κατοίκη

σις- κα'ι με ήρωικη παρουσία λατρευόμενος, θεωρείται ~νας εκπρόσωπος 

τών ζωντανών στον 'Άδη, και συγχρόνως ~νας aντιπρόσωπος τών νεκρών 

στο μνf]μα. (έyνώσθη το μνήμα τού fίρωος). 

Ή έπαιωρούμενη τερατεία, είναι liλλος λόγος, liλλη fννοια, για την 
καθαυτο μαντική. Είναι ή γνώση και ή εν συνεχείι;χ Ε'κφανση, Ε'κφραση, 
φανέρωση τών τεράτων, τών θαυμαστών, τών διοσημιών, τών θε"ίκών θε

λήσεων. <<ήμίv μtν τόδ' έφηvε τέρας μέγα μητίετα Ζεύς>>. ('Ιλιάς, Β,324), 

(Είναι για μaς ό Δίας που τδστειλε τρανο σημάδι ετούτο, μετ. Καζ.-Κακ.), 
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κα'ι aντρου, στον Θεόφραστο, (Φυσικα Αίτια, 6,5,5): εκ τινων 
χασμάτων και aντρων. 

Με έπίσης εξαιρετικο ενδιαφέρον το aπόσπασμα: 

«και τούτον έκ τού βόθρου aνήνεγκε και τού κρημνού, 

μήπως θηρίων βρώμα ό τληπαθrzς γεννήσεται κείμενος 

προς το χάσμα». 

'Επίσης χάσμα, όνομάζεται aπο τον Ήρόδοτο, το Αίγαίο 

Πέλαγος ( 4,85), κα'ι aπο τον Πλάτωνα, ό σuρανος. 139 

Το χάσμα γης του Τροφωνίου , διευκρινίζεται, δτι εlναι 
ούκ αύτόματον. Δηλαδη οχι διαμορφωμένο aπο κάποια φυ

σικη διεργασία η ενέργεια. Δεν aποτελεί φυσικο aνοιγμα, 

κοίλωμα της γης. Άντιθέτως ύπογραμμίζεται οτι εlναι «σvν 
τέχνn και άρμονίςχ προς το aκριβέστατον Φκοδομημένον». 

Άλλα κα'ι με μία τέτοια σύγχρονη γλωσσικη υπεραπλούστευ

ση, πάλι η εΎνοια παραμένει συγκεχυμένη. 'Ιδίως δταν ό 

Άριστοτέλης διαχωρίζει με aκρίβεια τους επεξηγηματικους 

δρους: «τέχνη η φύση γίγνεται η τύχn, η τψ αύτομάτφ», (Με

τα τα Φυσικά,1070α7). Διακρίσεις που δηλώνουν, δτι η φρά

ση του Παυσανία συναποτελεί ώλοκληρωμένο aπαύγασμα, 

που χρήζει ίδιαίτερης προσοχης. Αuτο το ούκ αύτόματον, 

δεν σημαίνει άπλα η μόνον δτι το αναφερόμενο, δεν εlναι 
αυτόματης γένεσης, aλλα περισσότερο το προσδιορίζει με 

το συνακόλουθο: aλλa συν τεχνn και άρμονίςχ προς το aκρι
βέστατον Φκοδομημένον. Ούσιαστικα υπογραμμίζεται η 

οίκοδόμηση, η οικονομία της οικοδόμησης, δτι εχει έφαρμο

σθη (άρμός-άρμονία) με τέχνη κα'ι άρμονία. τί aκριβώς ση
μαίνουν οί δροι τέχνη κα'ι άρμονία. Κάτι που φθάνει πρώτο 

στο προσκήνιο, εlναι η σύνδεση της τέχνης με την Φύση. 
τέχνη· έρμηνεύεται ώς τεχνούργημα, εΎα f'ργο τέχνης, είδι

κώτερα στο προκείμενο ενα χειρωνακτικο f'ργο τέχνης. 

« τοίσι θεοl τέραα προvφαVΟV>> . (Όδ. μ 394). ΜΕ: τον ορο τέρας, περιέγρα
φαν τα ούράνια φαινόμενα, aλλα κα'ι τα μετεωρολογικά. Ή aστραπή, 

βροντή, κα'ι το ούράνιο τόξο, που συγκαταλέγεται στα Στοιχεία της aρ

χαίας Έλληνικης θρησκείας, fιταν τα θαυμαστα σημεία καl τέρατα, aφοϋ 
έθεωροϋντο φορείς θε"ίκών θελήσεων. 

139: (Πλάτωνος Πολιτεία 614 D). 
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άρμοvία· άπο τ'ις δεκατρείς διαφορετικες έρμηνε'ίες, με 

aμεσο ενδιαφέρον: «ή Συναφη δύο έτέρων πραγμάτων, ή 

σύνδεση, ή aρμογή, ή συμμετρικη διάταξη». Τελικά, εκείνο 

που με επίταση δηλώνει ή παράγραφος του κειμένου είναι, 
δτι το χάσμα γης που αναφέρεται aπο τον Παυσανία, δί

καια διεκδικεΊ: κα'ι το άκριβέστατον οtκοδομημένον μέχρις 

τελευταίας λεπτομέρειας, με τέχνη κα'ι aρμονία. Κάθε aλλη 

κατασκευή, κάθε aλλη φυσικη ιδιομορφία, πλεονασματικη 

η προϋπάρχουσα, aποκλείεται κατηγορηματικά. Ή περιγρα

φη είναι σαφέστατη. ΥΟχι αυτόματο, άλλα κάτι κατασκευ
ασμένο με aρμονία. Κάτι κατασκευασμένο άπο άρχης εως 

τέλους με τέχνη κα'ι aρμονία, με συναρμογή. Μ' αυτες τ'ις 

προϋποθέσεις, που άσφαλως παρέχουν αναμφισβήτητη έπι

στημονικη aπόδειξη, ή όποιαδήποτε σχηματικη aπόδοση, ή 

όποιαδήποτε εικασία- λεκτικη η σχεδιαστικη - ένος μαντεί

ου σε σύνδεση με ενα φυσικο σπήλαιο, θεωρε'ίται πραγματι
κη 'Ύβρις. Ι4ο 

Έπειδη δμως παράλληλα, ή δσο το δυνατΌν σαφέστερη 

γνώση των Στοιχείων της Αρχαίας Έλληνικης Θρησκείας, 

είναι ή έξέχουσα προσπάθεια, μια πολυ προσεκτικη ματια 
στην άρχικη πρόταση της παραγράφου, κομίζει εμπειρίες 

aπορίας aξιες. Τί ε'ίδους άραγε γνώση είχαν έκε'ίνοι οί 
όπο'ίοι, 'ίδρυσαν το έπίτευγμα που ι:bνομάσθηκε μαντε'ίο του 

Τροφωνίου; 

Ή εντοπιζόμενη εδω τέχνη κ α 'ι φ ύ σ η , προκαλουν aλ

yος Ε"κπαγλον Ή φράση: «ύπάρχει μέσα στον Περίβολο, Ε"να 

χάσμα Γης, οχι φυσικο aλλα κατασκευασμένο με τέχνη κα'ι 

aρμονία», για δσους δεν το διακρίνουν με ευκρίνεια, ύπονο-

140. Καλο θα εlναι, έκείνοι που εχουν την aποψη ένος aγνωστου άκό
μη μαντείου, ένος aχανούς σπηλαίου, χωρ'ις aρχη κα'ι τέλος, γεμάτου μάλι

στα με θησαυρούς, να έννοήσουν με σαφήνεια, οχι μόνον δσα προηγήθη

καν, aλλα κα'ι δσα πρόκειται ν' άκολουθήσουν. Ή άπόδειξη της θέσεως 

τού άδύτου, κατατίθεται με την έπιστημονικη προϋπόθεση και άκρίβεια, 

τού οϋτως lχειv καΙ ούκ aλλως. Πιο aπλά, το μαντείο εlναι έκεί, γιατ'ί 
δεν γίνεται να εlναι όπουδήποτε άλλου. Άπλούστερη τοποθέτηση δεν συ
νιστάται. Ό Ά"ίνστά"ίν εlπε δτι, <<τα ζητήματα πρέπει να γίνωνται aπλά, 
οχι δμως aπλούστερα>>. 
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εί δτι ή έφαρμοσμένη εκεί Τέχνη, Ε'χει μιαν Άρμονία. Μιαν 

Άρμονία με κάτι, που δμως δεν λέγεται, με κάτι που άποκρύ

βεται. Τί εt'δους Άρμονία i]ταν αυτή, που τελικα Ε'δινε την ει
κόνα ένος οικοδομήματος, «άκριβέστατα οικοδομημένου». 

Πόσο κα'ι σύμφωνα με ποιό πρότυπο άκριβέστατοv; Δηλα

δη εαν το μνημείο, έαν είχε διαστάσεις κατά τι μεγαλύτερες, 
η κατά τι μικρότερες, δεν θα παρουσίαζε Άρμονία; Α\Jτη ή 

έρώτηση, κα'ι πολλες aλλες περίκεντρες, όδηγουν στην βά

σιμη ύποψία, δτι το οικοδόμημα είχε άρμονία με 
κ ο σ μ ι κ α πρότυπα. Είναι μία δεύτερη ύποψία, άφου ή 
πρώτη εντοπίσθηκε κάπως σαφέστερα, στην σύγκριση του 

ά.λωνιου, με κάτι που έπίσης δεν άναφέρεται. 

Βέβαια κατα την ψαύση της Τελικης Λειτουργίας, το 

«μαντείο» eα άποδειχθfι άδιαμφισβήτητα δτι ύπακούει κα'ι 

παράγει {ρyον, σύμφυτο Φύσης κα'ι Τέχνης. 'Υπακούει κα'ι κι

νείται άπο κοσμικη 'Ενέργεια, κα'ι παράγει ΥΕργο, με την πα

ρέμβαση της άνθρώπινης Τέχνης. Μιας Τέχνης που γνωρίζει 

καλώς να εναρμονίζη εκείνο που σήμερα ονομάζεται Φuσικο 

Φαινόμενο, στ'ις δποιες άνάγκες κα'ι χρήσεις έπιζητεί. 

206 
Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥτΕΡΟ 

«Τροφώνιος ήν πάνυ φιλ6δοξος, ποιήσας 
ο-δν έν Λ.εβαδείr;χ της Βοιωτίας ύπ6γειον οl:κη
μα, είσελθων έμαντεύετο, και λιμαγχονηθεις 

απέθανε» 

'Υπόγειο οϊκημα 

«'Όσα ξέρει ό νοικοκύρης 

δεν τα ξέρει ό μουσαφίρης». 

Έπιτακτικη γίνεται ή άνάγκη, την τρίτη χιλιετία μ.Χ. 

ενιοι να εννοήσουν τί σημαίνει στα 'Ελληνικά: «ό Τροφώ

νιος ποιήσας ύπ6γειον οl:κημα είσελθών ... και aπέθανεν ... 
141και μαντείον φανήναι τον τ6πον, και θύουσιν αύτ{j) ώς 

θεού», οπως διηγούνται τα κείμενα των Σχολιαστών. 

ΥΕχει επανειλημμένα εtπωθη οτι το Σπήλαιο, εlναι στε
να δεμένο με την γέννηση η τον θάνατο εκεί, κάποιου θεού. 

Το Σπήλαιο άπετέλεσε οχι μόνο την πρώτη κατοικία τού 

άνθρώπου, άλλα μάλλον θ' άποτελέση κα'ι την Ε'σχατη τού 

άνθρώπινου εtδους. 142 

Έαν κάτι, θα πρέπει να τύχη επιείκιας στους άντίθετα 

φρονούντες, αino συνοψίζεται στην έξης πληροφορία που 

θα κατανοηθfl πληρέστερα, προ·ίόντος τού δρόμου προς την 

γνώση της Τελετουργίας, που συνέβαινε μέσα στο aδυτο τού 

141.Σχ. Λουκιανού, IX,l. 

142. Δεν είναι τυχαίο το γεγονος της χρήσης φυσικών κα'ι διαμορφω
μένων σπηλαίων σήμερα, μέσα στα όποία aποθηκεύεται ή κάθε Πληρο

φορία, με την έπιδίωξη της προφύλαξης aπο κάθε εrδους πιθανη κατα

στροφή. Μια καταστροφη προερχόμενη είτε άπο φυσικα αίτια, είτε άπο 

τον aνθρώπινο παράγοντα. τα σπήλαια έκτος άπο την άποτελεσματικη 

προστασία που εξασφαλίζουν aπέναντι σε κάθε εrδους Ίονισμο κα'ι Άκτι

νοβολία, παράλληλα εχουν τ'ις μεγαλύτερες πιθανότητες να παραμείνουν 

ανεπηρέαστα ακόμη κα'ι σε μεγάλης εκτασης γεωλογικες μεταβολές. 

Ό πρωτόγονος Άνθρωπος τών Σπηλαίων, με τέτοια προϋπόθεση θεω

ρείται aπίθανο να προέρχεται άπο τον πίθηκο. Ποτε κα'ι πουθενά, κανέ

να είδος η γένpς πιθήκων δεν άνακαλύφθηκε να χρησψοποιf1 ώς κατοικία 
το σπήλαιο. Άντίθετα ή δραστηριότητα αύτη είναι μια aνθρώπινη έ ν σ υ
ν είδη τ η πράξη κα'ι συνήθεια, που παρατηρείται άπο την προ"ίστορία 

![ως σήμερα. 
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Τροφώνιου. Σύμφωνα λοιπον με παραδομένες μαρτυρίες, ή 

διαβίωση μέσα στο Σπήλαιο εχει την έξης tδιότητα. 'Εμφανί

ζει μία κατάσταση διατροφής, με πολυ λιγώτερες άπαιτήσεις 

άπο έκείνες που εχει άνάγκη ή ζωη εξω άπο το Σπήλαιο. 

'Εκείνο λοιπον το λιμαγχοvηθείς, δεν σημαίνει βέβαια οτι 

«ό κάτοικος του σπηλαίου πέθανε άπο πείνα», άλλΟ. στην 

κυριολεξία, μιa εtκόνα λιμοκτονίας που ετσι φαινόταν κα'ι 

ετσι την προσλάμβαναν κα'ι την περιέγραφαν. 

Κάτι άκόμη σοβαρώτερο, κάτι που προκύπτει άπο την 

rδια την φύση, της εtδικης διαβίωσης μέσα στο έν λόγφ εξεζη

τημένο Σπήλαιο, είναι το έξης: Ή Ζ ω η μέσ α σ τ ο Σ π ή
λαιο ύπόκειται σε βραδύτερους ρυθμους ροης 

χρόνο υ. Ό χρόνος μέσα στο σπήλαιο περνάει πιο άργa 

άπ' οτι εξω άπο αύτό. Το παρατηρούμενο μπορεί πολu κα

λa νa καταχωρηθfι ώς ή γενεσιουργΌς αtτία της κατασκευής 

θ ο λ ω τω ν ο tκο δ ο μη μ ά τω ν, που συχνa χρησιμοποιή

θηκαν στην συνέχεια ώς τάφοι. Τάφοι που μέσα διατηρού

σαν μία μορφη αίώνιας ζωης, άφοίJ 6 βραχυς βίος, 
είχε πια κλείσει τον περιωρισμένο όριακa κύκλο του. 

Με πολυ άπλη διατύπωση: 6 ενοικος; 6 νοικοκύρης γνώρι
ζε, aλλοι άγνοούσαν ... 
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«Έν ι\εβαδείζΧ χρηστήριον ήν, δ Καταβάσιον 
7 έκάλουν, Στόμιον γάρ τι ήν, ώς τa άκρα δύνα

σθαι τών ποδών χωρfισαι». 

Χρηστήριον143 

Λίθοι τε κα'ι πλίνθοι κα'ι ξύλα 

κα'ι κέραμοι άτάκτως έρριμμένα 

οi'Jδεν χρήσιμά έστι. 

χρηστήριοV" περιγράφεται ό τόπος, ό ναος που δίνονται 

οί χρησμοί. Μια εδρα μαντείου. Ό 'Ησύχιος δίνει την άπο

κλειστικη επεξήγηση: χρηστήριοv- «μαντείον» 

Μια aλλη ύπόσταση τοϋ χρηστηρίου είναι ό σηκός, 144 το 
άγιώτατον μέρος τοϋ ναοϋ. Στο λεξικο τοϋ Άμμώνιου 145 «χρη

στήριοv- ό τόπος, και ό χρησμός, και το ίερόν». Με αυτην 

την σημασία κα'ι στον Εi'Jριπίδη: τa τού θεού μαθων χρηστή

ρια.146 Τον 'ίδιο ορο χρησιμοποιούσαν, στην περιγραφη τών 
- ' ... ~ " " ' (': - f' 

προσφορων, για τους αιτουμενους χρησμους: το ιερειον, φ 

χρώνται χρηστηριαζόμενοι. 147 'Επίσης, χρηστήρια· σφάγια, 

ίερεία, έπι τών άπλώς σφαζομένωv. 148 Με μεταφορικη ταυτό

τητα στον Σοφοκλη: τοιαύτ' aν ί'δοις σκηνής lνδον χειροδάϊ

κτα σφάγι' αίμοβαφη, κείνου χρηστήρια τ' aνδρός. 149 

Το βραχυ -Έπιγραμματικο σχεδόν, άφοϋ άπο πολλους 

aναφέρεται Σχολιαστές- θέμα της παραγράφου, δεν παύει 

να συσκοτίζη, aντ'ι για το aντίθετο, την πολυειδη εννοια 

τοϋ Χρηστηρίου. Το χρηστήριο, ταυτίζεται με το Καταβά

σιον, aλλα κα'ι Στόμιο aποκαλείται. 

143.Λεξικον Σούδας, «Τροφωνίου κατa γης παίγνια ... >>. 

144. Ήρ. 6,19. 

145. Άμμώνιος, 149. 

146. Εvριπίδης, ΙΩΝ, 532. 

147. Ευστάθιος, 1671,62. 

148. Πίνδαρος, '0.6,119. 

149. Σοφοκλής, Αtας, 220. 
«άvδρώv τάδ' έστι σφάγια καl χρηστήρια θεοίσιv>>, Αίσχ.Έπτ.230. 

209 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΤΟ IEPON ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 

Έv Λ.εβαδείςι. χρηστήριοv ήv, δ Καταβάσιοv 
8 fκάλουv, Στόμιον γάρ τι ήv, ώς τa aκρα δύvα

σθαι τώv ποδώv χωρήσαι. 

Καταβάσιοv 

Ή πολυωνυμία του «περ'ι την Λεβάδειαν Ίερου του Τρο

φωνίου» επιβεβαιώνεται με τον πανηγυρικώτερο τρόπο. 

~Η δη στην πρώτη ένότητα, με τρείς διαφορετικες aποκλίσεις, 

ονοματίζεται aλλοιώς το περίφημο «μαντείο». Ό ορος Κα

ταβάσιοv, επισημαίνει δύο ύποκείμενα. Πρώτον την κυρίως 

Κατάβαση. 150 ~Ετσι aποκαλουσαν «την aγουσαν όδόν, προς 

τον κάτω κόσμον». Δεύτερον, εΎα τελείως aπόκοσμο τόπο. 

«Ό ύπο το θυσιαστήριον τόπος» λεγόταν Καταβάσιον. 

Βέβαια στο ποσοστο που aφορά την πρώτη έρμηνεία, ή 

εΎνοια ε1ναι aπόλυτα ε'\Jκρινης κα'ι καταληπτή. Μιa όδός, 
ενας δρόμος προς τον Άδη, έκτος aπ' το οτι ύπονοείται κα'ι 

παρουσιάζεται συγχρόνως με την ϋπαρξη έκεί του τάφου -
μαντείου, καταδείχνεται με πρόσθετο γνωρισματικο τρόπο. 

Με ιδιαίτερο ίδρυμένο κτίσμα: «Κόρης εστ'ι καλουμέvη 

θήρα». 151 Στην δεύτερη ταυτότητα, το κλίμα, παρa την aχλυ 

κα'ι την όμίχλη, προβάλλει μία καλαίσθητα χρωματισμένη 

εικόνα του Ίερου. «Ό ύπο το θυσιαστήριον τόπος» ε1ναι 
μία αναπάντεχη εκφραση, που πλήρως κατανοητη θa γίνη 

λίγο aργότερα, κατa την λειτουργικη διαδικασία της Κατα

βάσεως. 'Ένας aληθινος τόπος κάτω aπο το θυσιαστήριο, 

ε1ναι οντως aπόκοσμος, aφου εκεί δεν φθάνει ποτε κανένας. 

150. 'Ένα σπουδαίο εργο, aκρως διαφωτιστικο γιa την λειτουργία 
τοϋ Ίεροϋ τοϋ Τροφωνίου, που δμως δυστυχώς χάθηκε, ηταν κα'ι το <<Πε
ρl της εlς Τροφωvίου Καταβάσεως>>, τοϋ Ίστορικοϋ Δικαίαρχου. Με τον 

Ίδιο τίτλο, άναφέρεται μία Πραγματεία τοϋ Πλουτάρχου, που έπίσης χά

Ωηκε. Καταιβάτης, εlναι προσωνυμία τοϋ Διός. (Κλέαρχ.'Ιστ.9). Στον Άρι
στοφάνη, δύο σημαντικο'ι δροι. <<ούκ εσθ' δπως τοiίτ' εστι το τέρας ού 

Δι aς καταιβάτου>>. (Ειρήνη, 42). 

151. Με την Lδια έπωνυμία μνημείο στο Ίερο της 'Ελευσίνας. Άσφα
λώς μιa έπίσημη Μαρτυρία, της εlς Άϊδου Καταβάσεως. Της όδοϋ που 

όδηγοϋσε στον 'Άδη. 
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Μόνον ίερόσυλοι τολμούν, aλλa αύτο'ι οχι χωρ'ις τον έπικρε

μάμενο Κίνδυνο μιάς μοιραίας aπώλειας. 152 

'Εκεί είναι δ φοβερος τόπος, δπου ρέει το αίμα τού ζq)
ου που θυσιάζεται. 'Εκεί aκριβώς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ο ί 

ψυχες τών νεκρών. 153 

152. Μια τέτοια περίπτωση φερόταν ώς αληθινο συμβaν στο liδυτο 
τού Τροφώνιου. 

<<Λέγουν δ τι δεν άπέθανε κανένας άπ' δσους κατέβησαν, εκτος μόνον 

ένός, άπο τοvς σωματοφύλακες τού Δημητρίου (τού Πολιορκητού). 

Δι' εκείνον λέγουν δτι ούτε lκαμε τίποτα άπο τa συνηθιζόμενα, ώς 

προς τον ναόν, ούτε κατέβη διa νa ζητήσn χρησμον άπο τον θεόν, 

άλλα διότι fίλπισεν, δτι θa άρπάσn aπο το άδυτον χρυσον και άρ

γυρον». 

(Παυσανίας, IX,39,12, μετ. Ν. Μπαξεβανάκη). 

153. Το φαινόμενο θα διαπιστωθfj κατα την Ε"ρευνα στο Νεκυομαν
τείο, παρα τον Άχέροντα. Άναθυμάται δμως κανεις την ζωηρη περιγραφη 

της Νέκυιας τού Όμήρου , και τον άγώνα που Ε"δωσε ό 'Οδυσσέας, για να 

κρατήση μακρυa απο το αψα, τις ψυχες που απεγνωσμένα ζητούσαν να 
πιούν αlμα. 

<<Αtωρούμενα>> γνωρισματικα στοιχεία: 

Προτάθηκε ijδη, (ΜινωΜυκηναϊκος Διόνυσος, σελ.256) δτι Διόνυσος 

σημαίνει: «ό δια-νύττων, ό διανύσσων, έκείνος που διαπερνά>> . Ό παντα

χού παροον και τα πάντα πληρών δπος χυμος αlμα, τοϋ κάθε ζωντανού 
όργανισμοϋ. Με την ίδια συλλογιστικη Άρχή, Ίησοϋς σημαίνει: <<'Η 'Ερχό

μενη ουσία>> . ν/η, Ε"ρχεται. 

Ή αναμφίβολη Συνέχεια, δεν έξακριβώνεται μόνον στην έτυμολογία 

τών θε"ίκών όνομάτων, άλλα έπεκτείνεται σε μερικες περιπτώσεις και 

στο Τυπικό. Τόσο μάλιστα, ωστε !!:να δυσδιάκριτο κλίμα να έμποδίζη 

την ασφαλη κατάταξη μεταξυ δύο «αντιμαχόμενων θρησκειών>> . νΕκπλη

ξη αλλα και βαθειa έντύπωση προκαλεί ή δμοια 'Ιερη Άκολουθία, στην 

Πραγματεία τοϋ Πλούταρχου: τίς δ παρ' Ίουδαίοις θεός. Μεταξυ liλλων 

στον χριστιανικο ναο δεν ήσαν liγνωστα Δρώμενα, κα'ι ή Θυρσοφορία 
και ή Βακχεία: 

« ... "πρώτον μkν" {φη "της μεγίστης καl τελειοτάτης έορτης παρ' αύτοίς 
δ καιρός εστιν καl δ τρόπος Διονύσφ προσήκων. τizν γaρ λεγομένη 

νηστεία ν <άγοντες> aκμάζοντι τρυγητφ τραπέζας τε προτίθενται παν

τοδαπης δπώρας ύπο σκηναίς καl καλιάσιν εκ κλημάτων μάλιστα καl 

κιττού διαπεπλεγμέναις καl τizν προτέραν τfις έορτfις σκηνizν δνομά

ζουσιv. δλίγαις δ' iJστερον ήμέραις άλλην έορτήν, ούκ αν δι' αίνιγμά

των aλλ' άντικρυς Βάκχου καλουμένη, τελούσιν, lστι δε καl κραδη

φορία τις έορτiz καΙ. θυρσοφορία παρ' αύτοίς, εν fι θύρσους {χοντες 
είς το ίερον είσίασιv- είσελθόντες δ' δ τι δρώσιν, ούκ ίσμεν, είκος δε 
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βακχείαν εlναι τa ποιούμενα· και yaρ σάλπιyξι μικραίς, ωσπερ }\ρyεί
οι τοίς Διονυσίοις, ίΖνα καλούμενοι τον θεον χρώνται, και κιθαρίζον
τες ετεροι προtασιv, ofJς αύτοι ι\ευίτας προσονομάζουσιν, είτε παρa 

τον ι\ύσιον είτε μάλλον παρa τον Εifιον τijς έπικλήσεως yεyενημένης. 

οlμαι δΈ: και τizν τών σαββάτων έορτizν μiz παντάπασιν aπροσδιόνυ
σον εlναι· Σάβους yaρ και νiίν {τι πολλοι τοiις Βάκχους καλοiίσιν και 
ταύτην aφιάσι τizν φωνizν δταν δρyιάζωσι τφ θεφ <o!J πίστω>σιν έστι 
δήπου και παρa Δημοσθένους λαβείν και παρa Μενάνδρου, και ούκ 

CχΠΟ <τρό>ΠΟυ τις aν φαίη τοifνομα πεποιijσθαι πρός τινα σόβησιν, 

η κατέχει τοiις βακχεύοντας αύτο'ι δΈ: τφ λόyφ μαρτυροiίσιν, δταν 

σάββατα τελώσι, μάλιστα μΈ:ν πίνειν και οίνοfισθαι παρακαλούντες 

aλλήλους, δταν δε κωλύn τι μείζον, aποyεύεσθαί yε πάντως aκράτου 

νομίζοντες. και ταύτα μΈ:ν είκότα φαί η τις aν είναι κατa κράτος <δε 
τοiις> έναντίους πρώτον μΈ:ν δ aρχιερεiις έλέyχει, μιτρηφόρος τε προϊ

ιiιν έν ταίς έορταίς κα'ι νεβρίδα χρυσόπαστον ένημμένος, χιτώνα δε πο

δήρη φορών και κοθόρνους, κώδωνες δΈ: πολλοι κατακρέμανται τijς 

έσθijτος, ύποκομπούντες έν τφ βαδίζει ν, ώς κα'ι παρ' ήμίv- ψόφοις δe 

χρώνται περ'ι τα νυκτέλια, και χαλκοκρότους τaς τού θεού τιθήνας 

προσαyορεύουσιv- κα'ι δ δεικνύμενος έν τοίς έναντίοις τού νειiι θύρ

σος έντεπυπωμένος κα'ι τύμπανα· ταύτα yaρ ούδεν'ι δήπουθεν aλλφ 

θεώ fj Διονύσω προσijκεν ... » 

(Πρώτα άπ' δλα ή έποχη κα'ι ό χαρακτήρας της πιο μεγάλης κα'ι ίερης 

γιορτής ταιριάζει στον Διόνυσο. Πράγματί, δταν τηρούν την λεγόμενη 
νηστεία, πάνω στην κορύφωση τού τρύγου, στρώνουν τραπέζια με κά

θε είδους φρούτα κάτω απο σκηνες κα'ι καλύβες πλεγμένες κυρίως απο 

κλήματα κα'ι κισσό. Έξ aλλου, την πρώτη μέρα της γιορτης όνομάζουν 

«σκηνή>>. Λίγες μέρες αργότερα γιορτάζουν aλλη γιορτή, που δεν την όνο

μάζουν ... με αίνίγματα αλλα την αποκαλούν ξεκάθαρα <<τού Βάκχου>>. 
'Υπάρχει έπίσης σε αύτους κα'ι γιορτη δπου γίνεται λιτανεία με κλαδια 

κα'ι με θύρσους, κατα την όποία, κρατώντας θύρσους μπαίνουν στο ιε

ρό. Άφού μπούν δεν ξέρουμε τί κάνουν, κατα πaσα πιθανότητα δμως τα 

δσα γίνονται είναι βακχικη τελετή: κα'ι σάλπιγγες μικρες χρησιμοποιούν 
για να καλέσουν τον θεό, δπως άκριβώς οί Άργείοι στα Διονύσια, κα'ι 

aλλοι προχωρούν μπροστα παίζοντας κιθάρα, τους όποίους lχποκαλούν 
Λευίτες, κα'ι το ονομα προέρχεται εt"τε απο το Λύσιος ij, πιο πιθανό, απο 

το Εi5ιος. Άλλα κα'ι ή γιορτη τών σαββάτωv δεν είναι, θαρρώ, τελείως 
aσχετη με τον Διόνυσο, διότι ακόμη κα'ι σήμερα πολλο'ι αποκαλούν τους 

μύστες τού Βάκχου Σάβους κα'ι αύτη είναι ή κραυγή τους, δταν τελούν 
τ'ις όργιαστικες τελετες προς τιμην τού θεού, κάτι για το όποίο μπορεί 

κανε'ις να βρfl έπιβεβαίωση στον Δημοσθένη κα'ι στον Μένανδρο και δεν 

θα flταν aστοχο να Πfl κανε'ις Οτι το ονομα είναι πεποιημένο απο ένος 
εt"δους παράκρουση (σόβησιν) που κατέχει τους βακχεύοντες. οι ίδιοι, έξ 

aλλου, μαρτυρούν ύπερ της παράδοσης αύτης, δταν γιορτάζουν τα σάβ-
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Παρa το δτι οί θυσίες στο Καταβάσιο στην γενικώτερη 

πρακτικη είναι κα'ι αίματηρές, aλλa κα'ι αναίμακτες, δσον 
aφορά το Τροφώνειο, ή aναίμακτη θυσία που Ε'πεται της 

αίματηρης, δεν επισύρει λιγώτερο κίνδυνο. 154 

βατα, οπου κυρίως καλεί δ ενας τον l:iλλο να πίνn κα'ι να μεθά η, κα'ι Ε'χουν 

Ε'θιμο ο ταν τους έμποδίζει κάποια άνώτερη βία, να γεύωνται τούλάχιστον 

σε κάθε περίπτωση οlνο l:iκρατο. Τούτα βέβαια θα μπορούσε να πfl κανε'ις 
πως δεν εlναι παρα πιθανοφανη. 'Ισχυρότατη διάψευση ομως για οσους 
Ε'χουν άντίθετη γνώμη εlναι δ άρχιερεύς, δ όποίος πηγαίνει μπροστα στ'ις 
γιορτες φορώντας μίτρα, τυλιγμένος μέσα σε χρυσοποίκιλτο δέρμα έλα

φιου φορώντας ποδήρη χιτώνα κα'ι κοθόρνους, ένψ πολλα κουδουνάκια 

κρέμονται άπο τα ρούχα του, που ηχούν οταν βαδίζει, οπως άκριβώς κα'ι 

σε έμάς παράγονται έπίσης θόρυβοι κατα τα νυκτέλια κα'ι ονομάζονται 

χαλκόκροτοι οί παραμάνες τροφο'ι τού θεού· άλλα κα'ι δ σκαλισμένος 

θύρσος που βλέπουμε στα ... πλάγια του Ναού κα'ι τα τύμπανα, τα όποία 
βέβαια δεν ταιριάζουν σε κανένα l:iλλον άπο τους θεους περισσότερο πα
ρα στον Διόνυσο]. 

154. «τaς δε μάζας έλάμβαvοv ύπο τού μη ιΊδικηθήvαι ύπο τώv συ
vαvτώvτωv οφεωV>>. 'Εκείνος που κατέβαινε στο Τροφώνειο, κρατούσε 

στα χέρια του μελόπιττες, ώς τροφη στα φίδια που βρίσκονταν μέσα στον 

τάφο. Άφού ύπόσταση του δίδυμου Τροφώνιος- Άγαμήδης, φέρονταν τα 

ίερα φίδια. Ό κίνδυνος ομως σ' αύτον τον άληθινο «Λάκκο με τα φίδια>>, 

ύπογραμμίζεται με σαφήνεια. <<για να μην τον άδικήσουν τα φίδια>>. Ή 

επαπειλούμενη ιΊδικία, eα έξετασθfl λίγο άργότερα. 
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«Έv Αεβαδείςχ χρηστήριοv ήv, δ Καταβάσιοv 
9 έκάλουv, Στόμιοv γάρ τι ήv, ώς τa aκρα δύvα

σθαι τώv ποδώv χωρfισαι». 

Το Στόμιον 

«'Έφη δΕ: καταβaς εlς το μαvτείοv περιυχείv σκότφ πολ

λφ το πρώτοv, εlτ' έπευξάμεvος κείσθαι πολiιv χρόvοv, 
ού μάλα συμφροvώv έvαργώς εt'τ' έγρήγορεv εt'τ' dJvειρο

πόλει· πλrzv δόξα ι γε, της κεφαλής tiμα ψόφφ προσπεσόv

τι πληγείσης, τaς (!αφaς διαστάσας μεθιέvαι τrzv ψυχήv . 

... εlτα μέvτοι μετa μικροv avαvεyκwv όράv αύτοv έv Τρο
φωvίου παρa τrzv εt'σοδοv, οδπερ έξ aρχής κατεκλήθη 
κείμεvοv» 

[Μας ε1πε, λοιπόν, οτι οταν κατηλθεν εiς το μαντείον συ
νάντησε πολυ σκότος κατ' aρχάς, ακολούθως δε εiιχηθε'ις 

οτι παρέμεινε ξαπλωμένος έπ'ι πολυ χρόνο, χωρ'ις να Ε'χη σα

φη aντίληψη εt"τε αν έγρηγόρει εt"τε αν ωνειρευόταv- aλλα 

οτι του έφάνη οτι δέχθηκε πληγμα κατα της κεφαλής του, 

συνοδευόμενο με κρότο, δπότε οί ραφες του κρανίου του 

διαστδ.σαι aφησαν έλεύθερη την ψυχή του ... 
... Άκολούθως ομως, μετα μικρο διάστημα, συνελθών, ε1δε 
τον έαυτό του κείμενον παρα την εισοδον του μαντείου του 

Τροφωνίου, aκριβώς οπου έξ aρχης ε1χε κατακλιθη ... ]. 

Κα'ι να που δ Αiσχύλος, στ'ις Χοηφόρες, ταυτίζει το στό

μιο με το σπήλαιο: «dJ μέγα vαίωv στόμιοv». (807), (κα'ι Πλά
τωνος Πολιτεία 615D). Μια κοιλότητα ε1ναι, μεταξυ aλλων, 
το χάσμα στον Άριστοτέλη. (Κοσμ. 395Β, 27). 

Με τον ορο στόμιοv, στο Τροφώνειο κυρίως έννοείται 

έκείνο που δ Παυσανίας ονομάζει όπή, κα'ι πολυ λιγώτερο 

ολόκληρο το θολωτο οικοδόμημα, aφου κι αiιτο ε1ναι εΎα 
ε1δος Στομίου. Στ'ις διαφορετικής έποχης περιγραφές, ε1ναι 
πιθανον να έπικρατουσε μία κάποια σύγχυση, aφου στό

μιοv, μεταξυ aλλων, αναφέρονται έκείνα του σπηλαίου, της 

φιάλης, του λιμένος, του ποταμου. (lιμαιος Λοκρος 101D, 
Άριστοτέλης Ζ1623α4) 
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Ή λεπτομέρεια, οffτως έκάθιζον έπ'ι το στόμιον, επιβεβαι

ώνει οτι πρόκειται γιa την όπή, σπιθαμών το εfιρος δύο, το 
δε ϋψος (μιάς) σπιθαμής. 

VΕχει ηδη διευκρινισθη οτι ή όπη χώραγε μόνον την aκρη 

τών ποδιών. Γιατί εaν fiταν ενα ευρύχωρο aνοιγμα, η κά
ποια διαμπερης τρύπα, aπ' οπου θa fiταν δυνατον κάποιος 
νa περάση σε κάποιον aλλον χώρο, ευνόητο γίνεται οτι δεν 

χρειαζόταν να τονισθfl, πως το στόμιον τα aκρα δύνασθαι 

μόνον τών ποδών χωρήσαι. Βεβαίως το επίμαχο σημείο θa φω

τισθfl εναργέστερα, κατa την ανάπτυξη της λειτουργίας τού 

Δρώμενου της Κατάβασης. Έκεί μάλιστα θa διευκρινισθfl, τί 

ακριβώς σημαίνει εκείνο το όλισθηρο σε ανεπίτρεπτες εκτιμή

σεις, κα'ι αlφνίδιον fιρπάζοντο, κα'ι κατέδυον ύπο τής γης. Το 

ρf]μα καταδύομcμ, που συναντιέται στις περιγραφες τού μαν

τείου, άπλα σημαίνει: «βρίσκομαι κάτω aπο την επιφάνεια». 

Με την άπλη λοιπον κάθοδο μέσα στο θολωτο οικοδόμημα, 

δ επισκέπτης είχε ηδη πραγματοποιήσει την παρεξηγημένη 
Κατάδυση. Είναι πάρα πολυ άπλό, και γι' αυτο rσως εχει 
δυσκολία κατανόησης. Το ερώτημα ομως που θa επρεπε ν' 

aπασχολfl, είναι το γ ι α τ ί ο λ ε ς ο ί α να φ ο ρ ές, κάνουν 
λόγο για μικρό, πολυ μικρο aνοιγμα γης, το όποίο, ποτε και 

πουθενa δεν περιγράφεται ώς διαμπερές, η οτι εστω όδηγεί 

κάπου. Άπο τις σπουδαιότερες ώστόσο φράσεις τοϋ συγκε

κριμένου aποσπάσματος, ακολουθεί ό.μέσως μετά: 

<<τaς δε μάζας έλάμβανον ύπΕ:ρ τού μiz aδικηθήναι ύπο 

τών συναντώντων οφεων, aλλ' έκείνας αvτοίς παραβάλ

λειν τροφήν>>. 

'Εκείνος που θa fiταν σε θέση νa aφομοιώση τί ακριβώς 
έννοείται στην παράγραφο, είναι aπολύτως βέβαιο, πως θa 
αντιλαμβανόταν ό.πόλυτα, τί συνέβαινε μέσα στο aδυτο. Τις 

μάζες 155 -μικρa Κρίθινα aρτίδια- ζυμωμένα μf γάλα και μέ-

155. μελιττοϋτα· μάζα μέλι τι δεδευμέvη. (Ήσ.), «μελιτο\ιττα μΕ:ν Τρο

φωνίφ ώς άρεστήρ, κα'ι ύγίεια όμοίως>>. (ΠολυδεύκουςΌνομαστικόν, Ι 

76). Τρία ομοια σκευάσματα, άλλa μΕ: ποικίλη όνομασία . Ό άρεστ'ηρ ή 
ύγίεια κα'ι ή μελλιτούττα, δεν εlναι l:ίλλο άπο μία μικρ'η ευκόλως έννοού
μενη σήμερα τηγανίτα, προσφορa στους θεούς. 
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λ ι- επαιρναν για να μηνά δ ι κ η θ ο ϋ ν' άπο τα φίδια που συ

ναντούσαν. ΆλλΟ. αύτ'Ες τις μaζες, σ' εκείνα να π α ρ αβά λ

λ ο υ ν. 156 Na προσφέρουν ώς τροφή, προς άποφυγη άδικίας. 
Γιατί ομως άδικίας; Τί ύπαινίσσεται ή παράδοξη μαρτυ

ρία; Πώς δηλ. 80. άδικοϋσαν τον κατιόντα, τΟ. φίδια; Δεν ύπf]ρ
χαν οροι -λέξεις προσφορώτεροι, περισσότερο ε\Jχρηστοι και 

ευστοχοι, ωστε να περιγραφf1 μία συγκεχυμένα έννοούμενη 

κατάσταση; Γιατί &ραγε ή άφήγηση δεν άναφέρει ενέργεια 
οικεία και προσήκουσα σε φίδια; Γιατί οχι, βλάβη ζημία, δάγ

κωμα, τσίμπημα, πρόκληση πληγης, τραύματος, κ.a.; 

Είναι σαγηνευτικa παρορμητικό, να ύποθέση κάποιος 
οτι, φυσικο είναι την νύχτα που τα έρπετα άναπαύονται, aν 
κάτι τα ένοχλήση, αύτα να άντιδράσουν φυσιολογικα και 

αύτόματα άπο ενστικτο. 'Όμως εδω το κείμενο, ύπογραμμί

ζει οχι φυσικη άντίδραση, η αύτόματη ενέργεια, άλλα ά δ ι

κ ία. Δεν άπομένει λοιπον παρa να γίνη άποδεκτό, πως τα 

φίδια τον έξαιρετικο χρόνο . της Κατάβασης, οχι μόνον δεν 

ήσύχαζαν, άλλΟ. σε κάτι aλλο επιδίδονταν. Προφανως κάτι 

aλλο ετρωγαν, και το όποίο iιταν δυνατον να τα παρασύρη 
σε άδικία, άπέναντι σ' αύτον που κατέβαινε. Ό κατερχόμε

νος λοιπόν, πρότεινε μελόπιττες στα φίδια, ωστε να μην τον 

βλάψουν. Na μην τον βλάψουν aδικα. Τί άκριβως Ε'τρωγαν, 
όρθώτερα ε π ι ν α ν τα φίδια θa άποκαλυφθf1 σε λίγο. 

156. Άπο τ'ις πενήντα πέντε διαφορετικες χρήσεις τοϋ προθέματος πα
ρα έπιλέγεται μία περίφραση, το νόημα της όποίας είναι άvτί. δηλ. άντιδί
δουν, άντιπαραθέτουν, άντιπροτείνουν τ'ις μάζες με το μέλι, για να άποφύ

γουν την άδικία. Ή Δίκη στην άρχαία Έλλάδα δεν μνημονευόταν χωρ'ις 

σοβαρο λόγο. Το ίδιο κα'ι ή άδικία. Ή χρήση τοϋ σπουδαίου αύτοϋ ορου, 

έ'μμεσα έπισημαίνει την Ιδιαιτερότητα κάποιου Σταδίου της 'Ιερουργίας. 
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«Τροφώνιος και Έμπεδότιμος ... εγνώσθησαν 
1 ο δ τι εν σπηλαίοις aπέθανον, διa το μαντείον 

φανήναι τον τόπον». 

Σπήλαιον 

'Ένα φυσικο βαθυ κοίλωμα της γης, μέσα σε βράχο, η κά

τω aπο το Ε'δαφος, το aντρο. Ξεχωριστη σημασία aποκτά ώς 

Όρυγμα γης, κα'ι τάφος. 157 

«ήν δε σπήλαιον και λίθος επέκειτο επ' αύτtρ». 158 

'Ένα περίπου ομοιο φαινόμενο «λίθος πάνω στην όστε

οθήκψ> πάνω στην όπη τοϋ δαπέδου στο Τροφώνειο, ήρθε 
σε φως, κατa την πρώτη κιόλας aνασκαφη τοϋ 1968.159 Ό 

157. Ή συνηθέστερη, άλλa οχι aποκλειστική , ταφή, έξαιρετικών άρχη

γών, μέσα σε φυσικa σπήλαια, η σχισμες βράχων, είναι ijδη εξακριβωμένη, 
άπο τον Είρηνικο εως την Εύρώπη. Συνέπεια κα'ι συνέχεια αύτού τοϋ έθί

μου, άποτελοϋν κατa τους ίστορικώτερους χρόνους, οί ταφες άρχηγών, 

βασιλέων, ίερέων, σε θολωτους η θαλαμόσχημους τάφους. Αύτο το σπή

λαιο στην πρωτότυπη Ε'κδοση βρίσκεται στην κορυφη κάποιου βουνού, 

κάποιου 'Υπερβατικού ΥΟρους. Κάποιου Άρχέγονου Λόφου. 'Υπόσταση 

τέτοιου λόφου, που φιλοξενεϊ ταφες άρχηγών κα'ι βασιλέων, φέρονται 

οί Πυραμίδες, κα'ι πυραμοειδή κατασκευάσματα, που δείχνουν δτι «βγαί

νουν άπ' τα νερα· τοϋ Ώκεανοϋ, κα'ι γίνονται ή άρχη της Δημιουργίας τοϋ 

Κόσμου>>. (Λεκατσά, ΨΥΧΗ, 97. Μ. Έλιαντε 'Ιστορία Θρησκειών, 387). 

158. Κ.Δ. 'Ιω. ΙΙ,38. 

159. «Βάσει παρατηρήσεων, κα'ι κατόπιν άδείας, ήρευνήσαμεν έπ'ι τοϋ λό
φου τού Προφήτου Ήλιού Λεβαδείας, κα'ι εi.ς άπόστασιν μέτρων τινών προς 

Λ τού ναού τού Δι.Ος Βασιλέως, κα'ι όλίγον πρΟς Ν. άνεύρομεν κατεστραμμέ

νον κατάγαιον κτίσμα, περιφερΕς κλιβανοειδές, διαμ. 1.90, ϋψ. άποκαθιστω
μένου 3.50 μ. περίπου, έδραζόμενον δε έπ'ι βράχου. Άπο τού μέσου περίπου 
τού δαπέδου φυσικη άκανόνιστος α-δλαξ φέρεται βαθμιαίως, βαθυνομένη 
πρΟς Ν-ΝΔ. καl λήγει έπ'ι τού τοίχου. ΠαρCι δ' αύτην εύρέθη άνεστραμμένος 

μέγας άκατέργαστος λίθος, την μίαν πλευρCιν Ε'χων κοίλη, κα'ι 

δυνάμενος να καλύΨη τμήμα τού μήκους της αύλακος, σχηματιζομένης οϋτω 

μικράς σήραγγος, ϋψσυς 0,20 περίπου κα'ι πλάτους 0,50 μ. 'Εαν ό λίθος δεν 
έρμηνεuθfι οϋτω, είναι τελείως άΚατανόητον, πως εύρέθη έκεϊ, έαν μάλιστα ση
μειωθfι δτι εύρίσκετο έν έπαφfι προς το δάπεδον, ύπΕρ δ' αύτον εύρίσκονται οί 

καταπεσόντες έκ τών τοίχων λίθοι. Έντbς της σήραγγος δύνανται άκριβ<.ος νa 

χωρήσωσι μετa τινbς δυσκολίας αί κνiμαι ένήλικος aνθρώπου>>. (Άπόσπασμα 
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έν λόγφ λίθος ε1ναι πυριτόλιθος, κα'ι βρίσκεται άκόμη μέσα 
στο έπιχωματωμένο σήμερα μαντείο. 

'Άvτροv 

Κάποια μικρη άξία άναγνωρίζεται στον ορο, καθfuς το 

aντρον πάντα άφήνει Ε'ναν ύπαινιγμο αϊματος. 160 'Επίσης το 

aντρον οσο κα'ι το σπήλαιον, ύμνωδοϋνται κα'ι ώς τόποι της 

Θείας Γέννησης τοϋ σύγχρονου θνήσκοντος θεοϋ. 

aπο τ'ην δημοσίευση της πρώτης aνασκαφης Α.Α.Α.ΙΙ,232 1 969). 

160. λέοντος άντρον αίμοτορρόφου. Αiσχύλου Είψεν. 193. 
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11 «σηκοίς fνστρέφει Τροφωνίου ... » 

Σηκόςι6ι 

« .. οϊδε συνεβάλλοντο είς τον τού 
ίερού σηκού ( περίβολον )» 
I.G.VII, 3055 

Άπο τ'ις έννέα έρμηνείες τού δρου, ώς σηκος κυρίως έν

νοείται ή μάντρα, εΎα περίφρακτο μέρος δπως το μαντρ'ι 

τών προβάτων, έριφίων. Με την t"δια συνεκδοχή, ετσι ονο

μάζεται ή φωλιa τών πτηνών. ΥΕτσι δεν ξενίζει, πως κα'ι το 

σπήλαιο τού φιδιού, άποκαλεϊται σηκός. 162 'Άλλη μια κύρια 

σημασία, περιέχεται στον ορο, καθwς ετσι περιγράφεται ό 

κυρίως ναός, ό περίκλειστος με τοίχους χώρος, δπου βρίσκε

ται κα'ι φυλάσσεται το aγαλμα τού θεού. Το aδυτον. Ώστό

σο ό άρχικος χαρακτηρας έπέζησε σε σύμπλεξη με την δεύ

τερη έρμηνεία: «δς τον aκαλυφη σηκον φυλάσσει κρύφιος 

οίκουρών οφις». 163 Σηκός, fπίσης όρίζεται το ίερον fίρωος, 

δηλ. το Ήρψον. Έπειδη ομως στο ήρψον συνηθέστατα περι

έχονται οστά, σηκος σημαίνει κα'ι τάφος, κοιμητήριο περί

κλειστο κα'ι καθιερωμένο. 

Μιa Έπιγραφη άπο το Τροφώνειο, παρουσιάζει ιδιαίτε

ρο ένδιαφέρον: Θεος Τύχn Ά.yαθfι, οϊδε συνεβάλλοντο είς 

τον τού ίερού σηκού (περίβολον). Άκολουθεί μακροσκελης 

Κατάλογος ονομάτων, κα'ι τού σχετικού ποσού που εlχε 
καταβληθη άπο τον καθένα, γιa την κατασκευη της Περί

φραξης, τού μεταλλικού κιγκλιδώματος, που περιέκλεινε το 

Άδυτο. 164 

161.Εuριπ . !ΩΝ 300. 

162. Εuριπ. Φοίν.!Ο 10. 

163. Σοφ. Φιλ.1328. 

164. Ή λέξη περίβολοv, συμπληρώθηκε ό.πο τους Έπιγραφολόγους. 

Έπειδη δμως αύτο το μεταλλικο κιγκλίδωμα: 
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Ή aλλη αναφορa Σηκού, έκείνη του Ευριπίδη, Ε'χει έπί

σης ανάγκη σπουδης. 'Ένα απο τa πρόσωπα της τραγφδίας 

ΙΩΝ, ό πατέρας τού όμώνυμου t]ρωα, ό Ξούθος, αναφέρεται 

οτι καθυστερεί την μετάβαση στους Δελφούς, με το αtτιο

λογικο οτι: σηκοίς ένστρέφει Τροφωνίου. Μαρτυρία που 

σημαίνει οτι τουλάχιστον δύο σηκο'ι iισαν ένσωματωμένοι 
στην 'ίδια Άκολουθία. Στην 'ίδια Τελετουργία. Στην 'ίδια Μυ

ητικη Πράξη. 

Με σχεδον μηδενικες aποκλίσεις σφάλματος, ό Ευριπί

δης πρέπει νa αναφέρεται στο σηκο - μαντείο, κα'ι στον 

έγγύτατα εύρισΚόμενο δεύτερο σηκο του ναού, του Διος 

Βασιλέως. 165 

<<ξυyκλείουσι δ' αύτο σιδήρεοι οβελίσκοι κύκλφ περιβάλλοvτες», 

(Φιλόστρατος) 

<<ι!φεστήκασι δ' ι!πι τfι κρηπίδι οβελοι και αύται χαλκοί, και αί συvέ

χουσαι σφiiς ζώvαι», (Παυσανίας), 

ε1ναι aκρως σημαντικο στον ολο μηχανισμο λειτουργίας της Κατάβασης, 

Ι:σως ή Έπιγραφη νa εμεινε aσυμπλήρωτη aπο την aρχαιότητα. I.G.VII,3055. 

165. Μιa πρώτη aντίληψη τού · τί συνέβαινε μέσα στο πρώτο σηκό, 

δηλ. στο μαντείο, σχηματίζεται aπο την κατανόηση τού ορου, ι!vστρέφει. 

Ό Εύριπίδης, που δείχνει νa γνωρίζη λεπτομερώς πράγματα κα'ι καταστά

σεις στο Τροφώνειό, δπως aκριβώς κα'ι κατa τ'ις aγνωστες λεπτομέρειες 

τού Δελφικού χώρου, στον νlωvα, δεν χρησιμοποίησε αύτο το ι!vστρέφει 

τυχαία. Ή περιγραφη aγγίζει το Άριστοτελικο τέλειοv. Ώς ένστρέφων, 

δεν ένδιατρίβει aόριστα, aλλa κινείται μέσα σε κάτι, στρέφεται μέσα σε 

κάτι, περιστρέφεται. δηλ. δεν μεταβαίνει σε χώρο ετερο τού σηκού, η τών 

σηκών. 'Άν στο Τροφώνειο ή μύηση έπεκτεινόταν, aν δ μυούμενος περνού

σε σ' εναν δεύτερο η έπψηκημένο χώρο, κα'ι μάλιστα aγνωστον κατa το 

μέγεθος, τότε δ Εύριπίδης θa χρησψοποιούσε κάποια aλλη λέξη, κα'ι δχι 

'τον δρο ι!vστρέφει, που με σαφήνεια ό ρ ί ζ ε ι κίνηση Επιτόπιας συστρο
φf(ς. Th διαπιστούμενο ώστόσο, ύπολείπεται στο ν<:ι πείση δτι το έξεταζό
μενο τώρα δρυyμα γης, τού Τροφωνίου, iιταν aμέτοχο της aνθρώπινης 
διαμόρφωσης. 

Έ<:ιν ύπηρχε aλλος χώρος, φυσικης η τεχνητης διαμόρφωσης, Επ'ι πλέ: 

ον Εκείνου που περιγράφεται aπο τον Περιηγητή, κα'ι Επιβεβαίωσαν οί 

ανασκαφές, aσφαλώς θa iιταν γνωστος κα'ι αναφερόμενος. Κυρίως βέ
βαια aπο τους έπικριτες της aρχαίας 'Ελληνικης θρησκείας, ώς παρεμβο

λη πρόσθετου - στοιχείου έξαπάτησης. Δεν πρέπει νa διαφεύγη δτι αύτού 

τού είδους το Ίερά, τa Θρησκευτικ<:ι Κέντρα, δέχθηκαν σφοδρη πολεμι

κή, aλλa κα'ι καταστροφη ανεπανόρθωτη. Έaν ύπfιρχε aλλος χώρος, το 
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πιθανώτερο είναι δτι θa γινόταν γνωστος είτε με τον ενα, είτε με τον 
aλλο τρόπο. Έαν έκεί ύπηρχαν χώροι έξαπάτησης, αύτο θ' άποτελοϋσε 

θείο δώρο για τους ύποστηρικτες της νέας θρησκείας. Άντίθετα μάλιστα . 
• Η παντελ'ης σιωπ'η τοϋ Κλήμη εlδικά, γύρω άπο τα fργα και τις ήμέρες 
τοϋ ·1εροϋ τοϋ Τροφωνίου, άποτελεί εύχάριστη fκπληξη. Ένφ έπιτίθεται 

έναντίον δλων τών .Ελληνικών Ίερών, το μοναδικο που δεν θίγει, είναι το 
μαντείο τοϋ Τροφώνιου. Το Τροφώνειο για τον Κλήμη είναι άνύπαρκτο. 
Γιατί άραγε; Άπεναντίας, και παρa προσδοκία, ύπογραμμίζει τ'ην άξία 
τών Χρησμών: 

<<Οί χρησμοl τaς είς τizv θεοσέβειαv ήμίV άφορμaς 

έvαρyέστατα προτείvοvτες, θεμελιοϋσι τizv άλήθειαv». 

(Κλήμης, Προτρεπτικος προς Έλληνας, VIII,66). 
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12 

Ύποβρύχιος τόπος 

τα σύγχρονα ύποβρύχια τού 'Ελληνικού Πολεμικού Ναυ

τικού, είναι τύπου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Ό Λάμπρος Κατσώνης 
γεννήθηκε στην Λειβαδιά, κα'ι εδρασε ώς aλληγορικο ύπο

βρύχιο, στα πρ'ιν aπο την 'Επανάσταση χρόνια. 

«Τροφώνιος δε και Έμπεδότιμος ύπήρχον μεν εκ τής Βοιωτί

ας πόλεως Αεβαδείας, μάντεις δε τaς τέχνας και σδτοι δε βου
λόμενοι κενοδοξήσαι και δείξαι δτι aνελήφθησαν, έαυτοvς 

εν τισιν ύποβρυχίοις {βαλον τόποις επι τφ τεθνάναι και μη 

εύρεθήναι αvτών τa λείψανα εγvώσθησαν δε δτι εν σπηλαί

οις aπέθανον διa το μαντείον φανήναι τον τόπον>>. 

Ή μοναδικη νύξη ένος χαρακτηρα του Τροφώνειου ώς 

«'Υποβρύχιου Τόπου, προέρχεται aπο εναν σκληρο πολέμιο της 

aρχαίας Έλληνικης θρησκείας. Τον Κοσμά Ίεροσολυμίτη. 166 

166. <<'Ήρακλες, Έμπεδότιμι, Τροφώνιε, λήξατε μύθων. 
Τροφώνιος δε και Έμπεδότιμος ύπήρχον μl;ν εκ της Βοιωτίας, πόλε

ως Λεβαδείας, μάντεις δε τα ς τέχνας και οvτοι δε βουλόμενοι κενοδοξη
σαι και δεlξαι δτι aνελήφθησαν, εαυτοiις εν τισιν ύποβρυχίοις {βαλον 

τόποις, έπι τφ τεθνάναι και μiz εύρεθηναι αύτών τα λείψανα· εγνώσθη

σαν δέ, δτι εν σπηλαίοις aπέθανον δια το μαντείον φανηναι τον τόπον. 

VΕστι δέ τις παροιμία ή λέγουσα <<Είς Τροφωνίου μεμάντευται»· γαρ 

ό καταβαίνων είς το μαντείο εκείνο, αγέλαστος aνήει και wχριών δηνε

κώς {λεγχος δε ήν οlιτος αύτών τούτων, δτι wχριάσαντες και μηδέποτε 
εν τφ ύποβρυχίφ γελάσαντες τεθνήκασιν. Άξιώθησαν δε Τροφώνιος και 

Γανυμήδης ό aδελφος αύτού μαντεiJσθαι δια το κτlσαι αύτοi•ς το εν Δελ

φοlς ίερον τoiJ Άπόλλωνος aπο οίκείων χρημάτωv- μέμνηται δε τούτων 

και aλλαχοiJ Γρηγόριος ό θείος wδε φάσκωv- Και Τροφωνίσυ κατα γης 

παίγνια και μαντεύματα· επσίσυν δε τελετάς τινας σί κατιόντες εν τφ 

Τροφωνίοιι σπηλαίφ μαντεύεσθαι, και χρησμσδηθέντες aνήεσαν wχρσι 

και aγέλrιστσι. 

Και σύ γ" Άριστα ίου κενεαυχέσς όφρiις άπιστε. 

Και σvτσς Άρισταlσς Βσιωτεiις ήν Λεβαδείας όμοίως της πόλεως. 
και σlιτσc; τον δμσισν τφ Τρσφωνίσυ τρόπον aπώλετο κενσδσξιίσαc;». 

(Κοσμaς Ίεροσολυμίτης. Πατρολογία, τόμος 38,514 κα'ι 70,1135). 
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Περίεργη εντύπωση προκαλεί ή όρολογία ύποβρύχιος 

τόπος, στην περιγραφη ένος χώρου-τόπου, πάνω στην κο

ρυφη κάποιου βουνού. 'Ωστόσο, πάντα ύπάρχει πεδίο κατα

νόησης, aφού αυτού τού εt'δους οί εξεζητημένες περιγραφες 

εκφράζουν aπόψεις τουλάχιστο οχι ανερμάτιστες. 

Άπο τ'ις τέσσερεις διακλαδούμενες έρμηνείες τοϋ ορου, 

στον πρώτο κι ολας ύποσημειώνεται οτι ύποβρύχιος συγ

χρόνως σημαίνει: «ό ύπο την έπιφάνειαν». Σε aντίθεση 

προς το επιπολάζων, 167 προς το τμημα δηλ. τού εδάφους 

που βρίσκεται στην επιφάνεια της γης. 'Έτσι οχι μόνον μια 

φωλιa έρπετού, οuσιαστικa εlναι ύποβρύχια , aλλa κα'ι 
όλόκληρη ή Θεσσαλία, δίνει την εtκόνα ένος εκτεταμένου 

ύποβρύχιου τόπου. 168 

'Ήδη ομως, κα'ι σύμφωνα με τον Περιηγητή, ή μορφή, 

ό χώρος τού Άδύτου , περιβεβλημένος με την ίκανη κρη

πίδα, κα'ι οντας κάτω aπ' αυτήν, καθορίζεται κα'ι φυσιο

λογικa ύποβρύχιος. Εlναι ή έξαφαλισμένη ύγρασία, που 
επιδαψιλεύει στον τάφο το tδίωμα, τον χαρακτηρα ώς τό

που ύποβρύχιου. Παράλληλα ό τάφος εlναι μαρτυρημένο 
οτι aποτελούσε φωλιa φιδιών. «Οί fμφιλοχωρούντες fκεί 

οφεις». Με τέτοια προϋπόθεση, ό τάφος οχι μόνον επρεπε, 

aλλa στ' aλήθεια iΊταν ενας ύποβρύχιος δροσερος χώρος, 
aφού συνάμα κα'ι διαχρονικa ύπάκουε στην έπαγγελόμενη 

κατάψυξη. 1 69 

Στον καυστικο λόγο τοϋ Ίεοσολυμίτη, περισπούδαστο, 

οσο κα'ι περίεργο εlναι το πρώτο τμημα της ένότητας: 

167. «έρπετά, τi:ι μi:ν ύποβρύχια φωλεύοντα έν μυχφ της ψάμμου, τi:ι 
δi: άνω έπιπολάζοντα». (Λουκιανός, Περ'ί Δίψ. 236). 

l68.«ι:Vατε Θεαααλίην πάσαν εξω τών ορέων ύπόβρυχα yενάσθαι». 

(Ήρ.7, 130). 

169. «άνάπαυσον τizν ψυχizν Κύριε, έν τόπψ φωτεινφ, έν τόπψ χλοε

ρφ, έν τόπψ άναψύξεως ... ». Οί δροι σήμερα αναπαράγονται σχεδον κε
νοί, κατa την νεκρώσιμη η έπιμνημόσυνη Άκολουθία. 'Όμως ό φωτεινος 

χώρος τά-φως, ό χλοερός, aφού ή προσδοκία aποβλέπει στό <<Παραδεί

σου πάλιν ποιών πολίτην με>>, και aρα στο:Uς διαχρονικο:Uς λειμώνας Άί'
δου, γνωστο:Uς aπο πολ:U πρ'ίν τον 'Όμηρο, κορυφώνεται στην αύτονόητη 

ίδιότητα τοϋ τόπου, ώς χώρου άναψύξεως. 
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«οVτοι βουλόμεvοι κεvοδοξησαι καl δείξαι δ τι άvελήφθη
σαv, έαυτοvς {v τισιv ύποβρυχίοις τόποις {βαλοv, έπ'ί τφ 
τεθvάvαι, και μη εvρεθηvαι αvτώv τα λείψαvα». 

Ή Άνάληψη στον Οiιρανο σημειώθηκε i}δη δτι έπιτυγ

χανόταν, πάνω στην κορυφη κάποιου ύπερβατικοϋ δρους. 

Ίεροϋ ο1Jτως η aλλως. Άπο μία πρώτη προσέγγιση λοιπόν, 

και χωρις καμμίαaπολύτως ύπερβολή, στον λόφο δπου σήμε

ρα το ξωκκλήσι Προφήτης 'Ηλίας, «Κάτι» ύποδηλώνει μία 

Άνάληψη, η εστω προσπάθεια Άνάληψης. 'Ένα πολυάριθμο 

σύνολο διάφορων στοιχείων, ε1ναι που στοιχειώνει την πλη
ροφορία. Πρώτα - πρώτα ό τόπος κατοικίας. 'Όλα πείθουν, 
δτι ή aρχικη κατοικία fΊταν ό μικρος κυψελοειδης τάφος. 
ΥΕτσι δείχνει δικαιολογημένο το γνωστο και περίφημο aργό

τερα θρησκευτικο σχημα: «ή έv σμικρφ κατοίκησις». Συνη

θέστατα, εΎα μικρο κοίλωμα βράχου, μια ύποτυπώδης κατοι

κία, μια ταπεινη σκήτη, χρησιμοποιείται ώς ένδιαίτημα Άνα

χωρητοϋ. ΥΟχι πολυ σπάνια, _μετα τον θάνατό του βέβαια, 

έκεί και όσιώνεται. 170 Ό aνασκαφες εχουν aποδείξει, δτι σε 

νεολιθικες κυρίως κατοικίες, ύπάρχει συχνότητα τάφων και 

ταφών, κάτω aπο το δάπεδο διαμονης. 171 Οί λόγοι αυτης της 

συνήθειας γίνονται προφανείς. Ό νεκρος σε έλεύθερη και 

έκτος της aσφάλειας που παρείχε ό οίκισμός, ταφή, κινδύ

νευε να διαμελισθfι, και να γίνη βορά. Ό ένταφιασμος δμως 

στο δάπεδο της οίκίας, η τοϋ aρχαιότερου φυσικού σπηλαί

ου, εκανε aσφαλη και την κατάδεση. 172 

170. Ή παλαιότατη συν'ήθεια διαμονής, κα'ι έν συνεχείc;χ ταφής, σ' Ε"να 

ύπόγαιο κυψελοειδες ορυγμα, με την εrσοδο στην κορυφ'ή, που aποτελεί 

ιδεώδη χώρο aνθρώπινης έγκατοίκησης, εχει την aνάγκη σπουδής ιδιαί

τερης. 

171. «Κάτω aπο το δάπεδο>>, δεν σημαίνει οτι aνοιγόταν κάποιος ευμε

γέθης τάφος, aλλ'ά. ενα μικρο ορυγμα γης, που χώραγε rσα-rσα τον νεκρό. 

Αργότερα το rδιο κοίλωμα χρησίμευε καΊ. ώς όστεοθ'ήκη. Στους μεγάλους 

μυκηνα·ίκους τού τύπου <<Άτρέως>> τάφους, πολυ μικρες φυσικες σχισμες 

στο δάπεδο, γίνονταν όστεοθi]κες. 

172. κατάδεση, γινόταν με την τοποθέτηση πάνω στο μνήμα βαρειί'iς 
ταφόπετρας. Το εθος εχει την Αμφιλογία του. Άπο την μία έξασφάλιζε 

τον νεκρο aπο ανεπιθύμητες περιπέτειες, καΊ. aπο την aλλη προστάτευε 
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Λογικο λοιπον ε1ναι, ένφ παράλληλα . γίνεται aπολύτως 
κατανοητό, κα'ι aποδεκτό, δτι ό τάφος τοϋ Τροφώνιου -που 

aνάγεται σύμφωνα με την συγκριτικη μέθοδο τούλάχιστον 

στα ύπονεολιθικά, η την πρώιμη έποχη του χαλκοϋ 2900-
2600 - aρχικa ήταν μία κατασκευασμένη aπο aνθρώπινο 
παράγοντα κατοικία, κα'ι οχι φυσικο σπήλαιο. την όνομα

σία σπήλαιον aνακράτησε, οχι μόνον παραδοσιακά, aλλa 

κα'ι οντολογικά. Πολλες κατοικίες αύτης της περιόδου, aπο

τελούσαν τa φυσικa σπήλαια, ένφ aρκετa διαδεδομένος 

ήταν ό τύπος «κυψέλης» ό όποίος κατασκευαζόταν μέσα 
στο έ'δαφος. Ή όροφη έ'κλεινε με έκφορικο τρόπο, κα'ι ή εrσο

δος γινόταν με την χρήση έλαφριάς σκάλας. Αύτος ό τύπος 

κατοικίας, που έπικρατοϋσε σε εύρεία κλίμακα, εξασφάλιζε 

τεχνικά, μιaν ακίνδυνη διαβίωση. 173 ΥΕμοιαζε κα'ι rσως νa 

ωνομαζόταν Σπήλαιο, aλλa ή μορφη της κατασκευης του 

ε1ναι γνωστή, aφού aποτελεί τον aρχιτεκτονικο προπομπό, 
τών επιβλητικών θολωτών μυκηνα"ίκών τάφων, τοϋ τύπου 

«Άτρέως>>. 

Έπιβεβαιωτικη του aκριβους σχεδίου, που περιγράφεται 

aπο τον Παυσανία,- κα'ι με όποιονδήποτε τρόπο οχι διαρρυθμι-

την aνθρώπινη κοινότητα, ι'ιπο το έκδικητικο πνεύμα τού νεκρού. Το 

πνεύμα τού νεκρού, ήταν έκδικητικό, aφού ό κάθε θάνατος, έθεωρείτο 
μι<χ βίαιη και ξαφνικη aπόσπαση ι'ιπο την συνθήκη τών ζωντανών. Έν

τυπωσιακα είναι τα εύρήματα, στο σπήλαιο <<Φράχθι>> της 'Ερμιονίδας, 
και ένος σκελετού στην Νέα Νικομήδεια Μακεδονίας, που χρονολογούν

ται στην Μέση νεολιθικη περίοδο. Στην πρώτη περίπτωση, /::νας σωρος 

ι'ιπο πέτρες -πιθανώτατα τόσες, δσοι κα'ι οί κάτοικοι τού οίκισμού- είχε 
ι'ιποτεθη πάνω στον νεκρό, που aνήκει σε γυναίκα. Στην δεvτερη περίπτω

ση ενα λιθάρι βρέθηκε τοποθετημένο ι'ινάμεσα στα δόντια τού νεκρού. 

Ή rδια συνήθεια -τοποθέτηση μικρού κεραμιδιού ι'ινάμεσα στα δόντια 

τού νεκρού- καταγράφηκε σήμερα σε μερικα χωρια της Μυτιλήνης. Πι

στεύεται δτι ετσι ή κακόπραγη ψυχη τού νεκρού γίνεται ι'ινενεργή. (Λεκα

τσaς,ΨΥΧΗ 109 κ.έ .. Στ.Βαλλaς, Μ.Μ. Διόνυσος, σελ.154). 

173. Ό κίνδυνος κατα κανόνα προερχόταν ι'ιπο τα aγρια ζφα. Κάτι 
τέτοιο σήμερα ακούγεται παράξενο, και rσως aπίστευτο. Κερδίζει δμως 

σε παραδοχή, /'ι ν συγκριθfl μf: καταστάσεις που έπικρατούσαν μόλις πριν 

350 χρόνια. Τότε που δλος ό πληθυσμος της Γης, μόλις που Ε'φθανε τα 700 
έκατομ. Τότε που πολυάριθμες όμάδες qπο aρκούδες Ε'Καναν έπιδρομες 

μέχρι μέσα στο Παρίσι, της έποχης τών Λουδοβίκων. . 
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σμένο σε μεγαλύτερο χώρο - άφού μ' αυτην την μορφη γινόταν 
αυτοτελές, είναι κα'ι ή συνεχόμενη μαρτυρία, που αν μη τί aλλο, 
τουλάχιστον ισχυροποιεί τον προορισμο της κατασκευης του. 

Ή ταφοειδης κατοικία, η ό κατοικούμενος τάφος, 174 ήταν 

συγχρόνως κα'ι ενα είδος σ κ ή τ η ς, 175 άφού έκεί φέρεται δτι 
διαβίωσε, κα'ι στην συνέχεια aπεβίωσε, ό άρχικος μυθικος 

ηρωας. 'Ένας ηρωας που άσφαλώς στάθηκε πρότυπο 'Επα

νάληψης, κα'ι 'ίδρυσε Όδον Ακολουθίας. 176 

Άκόμα κα'ι αν οί δύο συναναφερόμενοι στο aπόσπασμα 

μάντεις άπο την Λειβαδιά, έξαιρεθούν ώς ζηλωτες τού Τρο

φώνιου, 177 ή άκόλουθη μαρτυρία είναι άκαταμάχητη: 

«Ό Τροφώνιος, fν Αεβαδείr;ι της Βοιωτίας, καθ' δ νύν tπ'ι 

λόφου το μαρτύριον χριστοφόρου τού ίερού μάρτυρος, 

το έαυτού συνεστήσατο χρηστήριον, προς τfι συναγκείr;ι 

τών fκεί πετρωδών λόφων». (Σχολ. Λουκιανού, Χ, 1,2) 

Το γεγονος πολυ άπλα σημαίνει δτι, ό άρχικος οίκος, 
τάφος μαντείο, είχε μετατραπη σ' ενα διαχρονικο Μαρτύ
ριον, 178 δηλ. χώρο άσκητείας. 'Ένας χριστιανος άσκητής, 

που μάλλον γνώριζε τα παράλληλα δεδομένα, άσκήτευε μέ

σα στο πάλαι ποτε Μαντείο τού Τροφωνίου!!! 179 

174. Μια εννοια πολυ κοντα στο κατοιχούμεvος, που σημαίνει κάτω 
οt'χομαι, κατεβαίνω στον 'Άδη. 

175. σκήτη· έv fι έγκατεβίωσεv ό aγιος. 

176. Σε μία τέτοια περίπτωση, «κρυφοl χώροι, σπήλαια, σήραγγες>>, 
που άσφαλώς ώδηγούσαν στο «ΠΟυθενά>> κα'ι όπωσδήποτε ήταν άρνητι
ΚΟL παράγοντες, στην πρακτικη τού άφηρω·ίσμού κα'ι της άποθέωσης, κα

λο είναι να πάψουν ύποτονθοριζόμενοι. 

177. Κατα την ρωμα·ίκη περίοδο, οι μυημένοι ίερείς τού Τροφωνίου 
είχαν παράγωγα έπώνυμα. Τροφωvιαv6ς, Τροφιμιαv6ς, άλλα κα'ι Τρο
φωvιάδης. (I.G.VII,3077 κα'ι Πλούταρχος, Περ'ι των Φαινομένων εiς το 
Πρόσωπον της Σελήνης, ΧΧΧ). 

178. Μαρτύριον οiκοδόμημα διασψζεται στα ύπόγεια τού ναού τού 
Άγίου Δημητρίου, στην Θεσσαλονίκη. 'Όπως κα'ι το Τροφώνειο, βρίσκε

ται σε χώρο, σε τόπο άφαvfι και μύχιο, κα'ι βεβαίως δεν εχει χρεία έλεγχό

μενων υποπτων χώρων, δηλωτικών άπάτης. 

179. έκπληκτικώτερο είναι δτι το μαρτύριον τού Άγίου Χριστοφ6ρου, 
περιλαμβάνει στο Τυπικό του Ε'να κομμένο κεφάλι. (Σχ. Λουκιαν. Χ,Ι). 
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Σχετικο ώς στόμιον, κα'ι αδιαμφισβήτητο, aφού ύπακού-

ει σε φυσικους κανόνες, aποβαίνει το ακόλουθο: 

«Όμοίως δε και τώv πvευμάτωv180 πολλα πολλαχού yijς 
στόμια avέωκται· chv τα μεv tvθουσιάv ποιεί τοiις tμπελά
ζοvτας, τα δε aτροφείv, τα δε χρησμωδείv, chσπερ τα εv 
Δελφοίς και Λ.εβαδείζl, τα δε και παvτάπασιv avαιρεί». 

(Άριστοτέλης, Κοσ. 395β28). 

Για την οiκονομία ένος συντετμημένου λόγου, τονίζεται 
το έξης στοιχείο. Ύπηρχαν λοιπον στόμια γης, φυσικα η κα

τασκευασμένα, τα όποία ilχαν την iδιότητα τού aτροφείv. 
'Όρος που κυριολεκτικα σημαίνει: μένω χωρ'ις τροφή, δεν 

παίρνω τροφή». Λίγο πρίν, Ε"γινε Ύjδη ενας εlσαγωγικος λό

γος πάνω στο θέμα. Τώρα εlναι εuκολο να aναπαραχθfι το 
τί ακριβώς η περίπου γινόταν κατα την διάρκεια της πρότυ

πης Πράξης, κα'ι της 'Επανάληψης, aπο έκείνους που έπεδίω

καν την Καθομοίωση με τον 'Ήρωα. 

«v0χι Κατ' avάyκηv fyκαταλείποvτες τοv lδιωτικοV βίΟV, 

διδάσκοvτες, δίδασκαv και δίδαξαv στοiις tπιyεvόμε

vους, τrzv λιτόrητα της δίαιτας. aσκηται οvτες τώv κα
λώv καyαθώv {ρyωv». (Ξεν. Κύρου Παιδεία 1,5,11). 

Μια λιτότητα δίαιτας ή όποία ήταν aποτέλεσμα τών iδιο
τήτων τοϋ α τ ρ ο φ ο ϋ ς σ τ ο μ ίο υ ' ετσι δ πως το παρουσιό.
ζει ό μεγάλος Άριστοτέλης. 'Εδώ aκριβώς εντοπίζεται κα'ι ή 

πλάνη τών επικριτών. Ό Τροφώνιος, aσφαλώς δεν πέθανε 

λιμαyχοvηθείς. Τροφη ύπηρχε. ~Ήtαν το στόμιο, το σπήλαιο 
που εμπόδιζε την ύπερβολικη λήψη, κα'ι περιώριζε την δίαι-

180. Πνεύμα. 'Ένα aπο τΟ. κύρια τέσσερα, κα'ι tΌως το σπουδαιότε

ρο Στοιχείο, της άρχαίας Έλληνικης θρησκείας, με περισσότερες aπο δε

καοκτω διαφορετικες έρμηνείες. Ή αμεσότερη: Κίνηση, οοθηση τοϋ αέρα, 

πνοή, aνεμος, κα'ι είδικώτερα δ μέτριος aνεμος κατa την ενταση, κα'ι λεί

ος, (γλιστερός) κατa το εlδος. «δλον τον κόσμον πνεύμα και αηρ περιέ
χει>>. (Άναξιμένης, 2), οπου δύο άντικαθρεφτίζονται άξίες. Ό αέρας, aήρ, · 
ενα απο τα τέσσερα κοσμογονικa στοιχεία, κα'ι ή παρατήρηση πως δ aν

θρωπος «Ερχεται κα'ι φεύγει>> με την μορφη πνεύματος κα'ι σπέρματος. 

πνεύμα, με κύρια σημασία: Ή αναπνοή, ή πνοη της ζωης. 'Ώστε ή φράση 

λείπω το πνεύμα, άποθνήσκω. (Εuρ. Έκάτη, 534). Πνεύμα, λογίζεται κα'ι 
ή ψυχή, κα'ι δ νοϋς, ώςκάτι το aϋλον άπο τ'ις αίσθήσεις. 
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τα, σε συνθηκες 6. τ ρ ο φ ία ς. Το 'ίδιο φαινόμενο εξακολου
θεί κα'ι σήμερα στ'ις aντίστοιχες σκήτες τών Άναχωρητών 

μοναχών. Είναι ή σκήτη, που με την aτροφική της ενέργεια 
ή όποία πληροί τ'ις διατροφικες ό.νάγκες του aσκητη. 

Ή τελευταία λοιπον εi.κόνα, με ελάχιστη aπόκλιση, θα 

πρόβαλλε τον μυθικο Τροφώνιο, να διάγη την εσχατη πε

ρίοδο της ζωης του, aποτραβηγμένος στο επ'ι του ορους 

Άδυτο. 

'Όλα τα στοιχεία, aμεσα κα'ι εμμεσα, δείχνουν δτι ό μυθι

κος Σωσίπολις, Ε'να είδος Φύλαρχου κα'ι Γενάρχη, γνώριζε 
στην έντέλεια την φύση του θολωτού οικοδομήματος, που 

με τ'ις Ε'να σωρο Ι.διότητες, προσπόριζε ωφέλειες aπίστευτες, 

κα'ι aσφαλώς aγνωστες, στην σύγχρονη έπιστημονικη σκέ

ψη. "Ήταν τα φυσικα στοιχεία, οί ιδιότητες κα'ι τα χαρακτη
ριστικα των στοιχείων, που ε'ίτε μεμονωμένα ε'ίτε σε σύνοδο, 

η έπιλεκτικο συνδυασμό, επιδρούσαν με την κατάλληλη τέ

χνη κα'ι τεχνική, στ'ις λειτουργίες του aνθρώπινου σώματος. 

Κα'ι του όργανικου, κα'ι του πνευματικού. 1 81 

Κα'ι μάλιστα ένος οργανισμού φθίνοντος καθ' δλο τον 

χρόνο του βίου, κα'ι οχι μόνον στο εσχατο κα'ι ζοφερο στά

διο της γήρανσης. 

Ή προσαπόκτηση τέτοιας μορφης ζωτικών Ι.διοτήτων, 

μια πραγματικη α λ ω σ η, μια εντεχνη κ υ ρ ί ε υ σ η, έπιτυγ

χανόταν σε κάποιο εi.δικο χώρο, σε κάποιοι εi.δικο τόπο. 

Σε ϋστερες κατασκευές, έπέζησαν, επεκράτησαν, κα'ι εκτο

τε διαιωνίσθηκαν οί aρχικες ονομασίες τών χώρων, κα'ι 

τών χαρισματικών τόπων, με τ'ις έξαιρετικες ιδιότητες. 

Έκτος aπο το aγνωστης έτυμολογίας, σπήλαιον, Ε'να πα

ρεμφερούς φυσιογνωμίας κατασκεύασμα, είναι το πολλα 
σημαίνον, μέγαρον. Το μέγαρο, έκτος τών aλλων, δπως κα'ι 

181. νΕχουν άναγνωρισθη και καταμετρηθη περισσότερες άπο 2.300 
όργανικες λειτουργίες στο άνθρώπινο σωμα. τα σημερινα «φάρμακα κα

τα τοϋ γήρατος>>, που είναι μαζικα προ'ίόντα έργαστηριακων έρευνων, 
κάποτε είχαν φυσικώτερη μορφή, και μηδενικες παρενέργειες. Αύτο συνέ
βαινε, έπειδη ό κάθε liνθρωπος ξεχωριστα και άνάλογα μΕ την κράση 

του ύποβαλλόταν σε προσωπικη δίαιτα, σε ίδιαίτερη φαρμακευτικη αγω

γή, που είχε άποκλειστικη βάση την Βοτανοθεραπεία. 
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το σπήλαιο, εlναι Ίερό, κα'ι χρησιμεύει ώς τάφος κα'ι μνη
μα, μνημείο. 1 82 Ένίοτε κα'ι ώς μαντείο. Μέγαρα κα'ι χάσμα

τα <bνόμαζαν στους ίστορικους χρόνους τα σπήλαια της 

Δήμητρας κα'ι της Περσεφόνης. 183 

Θαμπή, κα'ι i)δη aποσυντονισμένη aντίληψη τού aρχι

κού επιστημονικού δρου: Cιτροφείv τού Άριστοτέλη, δι

ασq)ζει ό Ήσύχιος: μεγαρίζοvτες λιμώττοvτες, μεγάλα 

λέγοvτες. 184 

Ή φράση: «έγvώσθησαv δε δτι έv σπηλαίοις Cιπέθαvοv, διa 

το μαvτείοv φαvfιvαι το τόποv», aποτελεί πρόταση aξια 

θαυμασμού. Το σπήλαιο μέσα στο όποίο πεθαίνει κάποιος 

- εστω κα'ι με προϋποθέσεις- αναφαίνεται στην συνέχεια 

ώς aληθινο μαντείο. Συσσωρεύει aξίες που περιβάλλουν το 

Σπήλαιο. Εlναι γνωστη aρκετa ή σχέση τού κάθε θεού με 

ενα Σπήλαιο. 185 

'Εκεί γεννιέται η πεθαίνει. Πρόσθετο γνώρισμα εlναι 
κα'ι ή προσαπόκτηση μαντικης ίκανότητας aπο κάποιαν 

έπίσκεψη σ' ενα τέτοιο Σπήλαιο. 'Υποστήριξη της μαντικης 

πολυπραγμωσύνης τού σπηλαίου τού Τροφωνίου, f:ρχεται 

σχεδον aνέλπιστα aπο την Άφρική: 

182. Έπιγρ. κα'ι Ή ρ. 1,47.2, 143.6, 134. Παράλληλα, μέγαρον, έτυμολογι

κa εlναι πολu πιθανον νa σημαίνη <<ό χώρος της μεγάλης κυρίευσης>>. 

183. <<Θεσμοφ6ρια· έορτη Έλλήνων μυστήρια περιέχουσα ... δ τε άνθο
λογούσα fιρπάζετο fι Κ6ρη ύπο τού Πλούτωνος ... προς τιμ ην τού Εύβου
λέως ι)ιπτείσθαι τοiις χοίρους εlς τa χάσματα της Δήμητρος και της Κό

ρης ... τa δε άναφέρουσιν άντλήτριαι καλούμενα ι γυναίκες, καθαρεύσα
σθαι τριών fιμερών και καταβαίνουσιν είς τα άδυτα, και άνενέyκασαι 

έπιτιθέασιν έπι τών βωμών ... λέyουσι δε και δράκοντας, (δφεις) κάτω 
εlναι περl τa χάσματα ... >> Σχ. Λουκιαν. Έτ. Διάλ. Il,l. 

184. Ό Κοσμάς Ίεροσολυμίτης, aντιπαρατιθέμενος, όδηγεί σε χλεύη, 
aρχες πο1ι φρονίμως ένσωματώθηκαν κα'ι στον χριστιανισμό. Δείγμα θρη

σκευτικού φανατισμού: λιμαyχονηθεlς άπέθανε και την ζωiιν άθλίως κα

τέστρεψεν, ένφ aν ήταν χριστιανος aσκητής ... 

185. Άκόμα κα'ι δ Δίας εχει ~να δικό του σπήλαιο γέννησης, πότε στην 
Κρήτη, κα'ι πότε στην Άρκαδία. Ή παράδοση συνεχίζεται ~ως σήμερα: ό 

έν lίντρψ κα'ι σπηλαίψ γεννηθείς. 
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«λόγος, εlς Τροφωνίου θεοφωνείν τοvς ύπελθόντας». 186 

Τέλος, ή παροιμία που aκολουθεί στο κείμενο τοϋ Ίερο

σολυμίτη, eα εξετασθfι λίγο aργότερα σε οiκειότερο κλίμα. 

Σοφώτερος δμως γίνεται εκείνος, που διαπιστώνει δτι στην 

Λειβαδιa ύπfιρχαν τρείς επώνυμοι μάντεις. 

Έκτος aπ ο τον Τροφώνιο, γνωστοποιούνται κάποιος Έμ

πεδότιμος, κα'ι ενας Άρισταίος. 'Ώστε να πληρωθfι το ρηθεν 

τοϋ Πλούταρχου: «τrzv Βοιωτίαν {νεκα χρηστηρίων πολύφω
νον σδσαν». 187 

186. Ή πλήρης ένότητα eχει ώς έξης: 

«Ού yaρ δη μαντικόν με τόδε το σπήλαιον aνέδειξε, καθάπερ το 

ι'iδυτον το Πυθοl, κ α 'ι εν Τροφωνίου λόγος θεοφωνεlν τοiις ύπελθόν

τας». (Ηλιόδωρος, Αίθιοπικά, Χ/,77). 

ΥΕτσι ή πραγματολογικη άνάλυση του άποσπάσματος, άποδεικνύει 

δτι ό χώρος, ό τόπος, ή έμπειρία του τοπίου, άποβαίνουν οί καθαριστι

κοΊ, παράγοντες, μιάς άποτελεσματικης δράσης κα'ι επίδρασης του θρη

σκευτικού φαινομένου, της θρησκευτικης ώφελιμιστικης άποζήτησης κα'ι 

άναζήτησης. 

187. <<Εν τοίς πρότερον χρόνοις νύν επιλέλοιπε κομιδfι καθάπερ νά
ματα, κ α 'ι πολiις επέσχηκε μαντικής αύχμος την χώραν. ούδαμού yaρ 

aλλαχόθι νύν fι περΊ Λεβάδειαν fι Βοιωτία παρέχει τοίς χρήζσυσιν 

aρύσασθαι μαντικής, τών δ' ι'iλλων τa μεν σι γη τa δε παντελης ερη

μία κατέσχηκε». 

(Πλούταρχος, Περ'ι Έκλελοιπότων Χρηστηρίων, 411 F). 
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Μvfιμα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕvτΕΡΟ 

«Το aγιοv Γής τάφοv fπικεχώρατε 

τrzv άκέραιοv οvσίαV"», 

(Κλήμης. IV, 50). 188 

Ή πρώτη έρμηνεία τοϋ ορου μvήμα, άντίθετα άπ' οτι εύ

ρύτερα πιστεύεται, σημαίνει: «σ η μ ε ίο ν προς άνάμνησιν». 

'Ένα ίδιαίτερο άντικείμενο προς ένθύμηση, κάποιου προσώ

που η πράγματος. UΕνα άφιέρωμα η άνάθημα σε κάποιον 

θεό. Με έπίσης aγνωστσ περιεχόμενο, ό ορος μνημα, έκφρά

ζει την άφηρημένη εννοια της άνάμνησης, της ένθύμησης. 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή δεύτερη έκδοχή: μvήμα, ε1ναι το 
υψωμα, το οικοδόμημα προς τιμη τοϋ νεκροϋ. Με την τελευ

ταία διευκρίνηση άρχίζει νa ζωηρεύη ή κοινότερη άντίληψη 

τού άντικειμένου. Το μνημα ε1ναι μνημείο, ε1ναι τάφος. 

188. Περισσότερο ευδιάκριτο καταφαίνεται το κατηγορούμενο, στην 

δική του πλευρά. Το ίiyιov και ή άκήρατος ούσία, βρίσκονται έπικεχυμένα 

μέσα στην Άγία Τράπεζα. Ή όποία, δπως τa παλαιότερα σύνδρομα (προ

ηγούμενα πρότυπα) εlναι συγχρόνως Βωμός, Τάφος, και Όμφαλός. 'Εκεί 
Ε'χει ένταφιασθη ή ουσία δ 'Υπερούσιος, που σε έτήσια περιοδικότητα, 

έπαγγέλεται μία Νέα Ζωή 
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14 

Τάφος 

«Οί νεκρο'ι στην Βοιωτία 

όνομάζονται θεοί». 

('Επιγραφή) 

Στην μυθολογία είναι γενικη ή aρχή, οτι ό ύποτιθέμενος τό
πος ταφης ένος θεού η fίρωα, εlναι περισσότερο σημαντικΌς 
aπο τον τόπο γέννησής του, έπειδη μεταξυ λαών οπως οί 'Έλ

ληνες, που λατρεύουν τους fίρωες, αuτη ή λατρεία οργανώνε

ται γύρω aπο τον τόπο ταφης κα'ι τον τάφο. (Jane Harison, 
Όρφέας κα'ι Όρφικα Μυστήρια, σελ. 31, Ε'κδοση 'Ιάμβλιχος). 

Το φαινόμενο i]ταν τόσο πολυ Ε'ντονο, ωστε ό μερολη
πτων Κλήμης να καταφέρεται έναντίον του, με εντονη εξαρ

ση: «aλλa γaρ είπ6vτι μοι, τοvς προσκυvουμέvους ύμίv τά

φους, έμο'ί μi::v οvδ' ό πάς av aρκέσαι χρ6vος». 189 

Ό Τάφος, είναι ε'να aπο τα σπουδαιότερα aντικείμενα, 
ή μελέτη τού όποίου όδηγεί με aσφάλεια σε πληρέστερη 

γνώση, της λειτουργικης αλληλουχίας, σε κάθε θρησκευτικο 

σύστημα. 190 

189. Κλήμης, Προτρεπτικός, III, 40. Λίγο πρίν, στο Ill,39. ό Κλήμης 
χλευάζει ώς έξης: vεώς μεv εvφήμως όvομαζομέvους, τάφους δε yεvομέ

vους τουτέστι τοiις τάφους, vεώς έπικεκλτzμέvους. Θα είχε μεγάλο ενδι
αφέρον έαν σήμερα ό Κλήμης έκαλεϊτο να σχολιάση τους χριστιανικους 

ναούς, άπο τους όποίους είναι κατάσπαρτη δλη ή 'Ελλάδα. Ό κάθε χρι
στιανικος ναός, είναι κα'ι τάφος. Όστα Άγίου ύπάρχουν στο κοϊλον της 
Άγίας Τραπέζης, άπο την όποία έκπορεύεται ή δύναμη της κάθε Ίερης 

Άκολουθίας. 

190. 'Ένα είδος τάφου, μια όστεοθήκη, άνιχνεύθηκε ijδη στ'ις μινω-μυ
κηνα·ίκες παραστάσεις, που είκονίζουν, «λατρεία τού Ίερού Δένδρου>>. 

'Ένα ίδιο, συμβολικο αύτη την φορα σύνδρομο, άναγνωρίζεται στην 

χριστιανικη Άγία Τράπεζα. Στο κοίλον ύπάρχουν όστα, ένφ άπο έκεί <<φυ

τρώνει>> το συμβολικο πια Δένδρο της Ζωης, πάνω στα κλαδια τού όποί

ου Σταυρώνεται ό Σωτήρας, σε έτήσια περιοδικότητα, Άνάστασης αiιτ'η 

τ'ην φορά, σε άντιστάθμισμα της προηγούμενης Άναγέννησης. 
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'Όπως κα'ι με το μνημα, οί aρχαιότερες επισημάνσεις ε1-

χαν ενα διαφοροποιημένο νόημα. Άπο τ'ις περίπου δώδεκα 

έρμηνείες, τάφος σήμαινε η καθαυτο ταφή, η τελετη τού εντα

φιασμού η της καύσης τών νεκρών. 'Επίσης το νεκρόδειπνο, 

κυριολεκτικa «η κηδευτικη ευωχία, το περίδειπνο». Αυτο 

που σήμερα ονομάζεται «Παρηγοριά». 

Σε μία aπο τ'ις κυριώτερες επεξηγήσεις περιγράφεται ώς, 

ό λάκκος, Όρυγμα στην γη, λαξευτος η κτιστος χώρος, στον 

όποίο γίνεται κατάθεση τού νεκρού. ΧαρακτηριστικΌς ό 

Ευστάθιος: 

«τάφος μεν ό τόπος {νθα τίθενται τa σώματα τών νε

κρών, σήμα δε το ύπερ τον τάφον χωματοθεν έπανάστη

μα, δ σημείον έστι τού τεθάφθαι τινa ύπ' αvτώ». 

Με την παρατήρηση της ύποδοχης εκεί διάφορων προ

σφορών, ό τάφος ε1ναι μία aλλη προσομοίωση, ενας aλλος 
δρος τού Βωμού. 191 

Οί προκύπτουσες μ' αυτον τον τρόπο συνεκδοχές, δικαι

ολογούν aπόλυτα την πολυσπερμία τών ονομάτων κα'ι τών 

δρων, με τa όποία tμαν ευρύτερα γνωστο το Τροφώνειο. 192 

Μερικa παρακολουθηματικa στοιχεία, τών παραμυθητι

κών κειμένων που παρατέθηκαν λίγο πρίν, Ε'χουν aνάγκη 

μεγέθυνσης. Πρώτο, το όποίο &ν κα'ι ύποδεέστερο, aποτε

λεί σπουδαίο στοιχείο της aρχαίας Έλληνικης θρησκεί-

191. βωμός τάφος, τύμβος, μνημείον. Έ. Γουδ., 118,20 «σημαίνει δε ή 
λέξις βωμός, κα'ι τάφον>>. Έλλ.'Επιγράμματα, 319. Δούρις 34 G. Κάτι που 
δεν θα επρεπε να μείνη άμνημόνευτο, βωμος άποκαλείται μεταφορικά, το 

Κεντρικον Πύρ, το Κέντρον Λειτουργίας. «Φιλόλαος πύρ έν μέσφ περι 

το κέντρον, δπερ έστίαν τού παvτος καλεί ... βωμόv τε και συνοχηv και 
μέτρον φύσεως>>. Στοβαίος, Έκλογαί, 1,23. 

192. Με την προϋπόθεση λοιπόν, ποος μια τέτοια eρευνα, -η μεθοδο
λογία, που τώρα άναπτύσσεται- είναι η eπρεπε να είναι άπαραίτητη για 
κάθε έπιστημονικη προσέγγιση, τούλάχιστον της θέσης κα'ι της άποστο

λικης λειτουργίας τού άδύτου, άπολήγει πιθανο το έξης διττο άποτέλε

σμα. Οί έπίδοξοι έρευνητες τού Ίερού τού Τροφωνίου, η παρουσιάζουν 

έγγενη γνωρίσματα άνεπάρκειας, κα'ι επιστημονικής εκπτωσης, η πολυ 

άπλα κινούνται μέσα σε κλίμα προκατάληψης, κα'ι μάλιστα εuφορο. Δεί

χνουν δτι δεν θέλουν να δεχθούν την θέση τού μαντείου, στον λόφο, 
<<Προφήτης Ήλίας>>. 
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ας, εντοπίζεται σε μία λεπτομέρεια, που σχετικa περνάει 

aπαρατήρητη: 

«λιμού δε κατασχόντος, χρησμος εδόθη, παύσιν λιμού γε

γονέναι, εl ώς fίρωα τού λοιπού τιμώσιν Τροφώνιον». 

Άπο τον Παυσανία το t'διο περιστατικό, παρατίθεται 

ύπερσυγκεκρ ιμένο: 

«προσέταξεν ή Πυθία παρa Τροφώνιον ες Λ.εβάδειαν εϋ

ρασθαι, παρ' εκείνου το 'ίαμα». 

Ό πλατυασμος του Σχολιαστη aφήνει aνοιχτη την ύπόθε

ση, οτι οί επώνυμοι πολιούχοι fjρωες, είχαν έκτος aπο την 
συγκεντρωμένη κα'ι αναγνωρισμένη ιδιότητα, συγχρόνως 

την τεχνική, νa επεμβαίνουν, με τον ε"να η τον aλλο τρόπο, 

στα διάφορα καιρικa φαινόμενα. ΥΟχι βέβαια με όλοκληρω

τικη αναστροφή, aλλa επιτυγχάνοντας εt'τε την ελαχιστο

ποίηση τών aρνητικών επιπτώσεων, εt'τε την μεγιστοποίηση 

τών οποιων ωφελημάτων. 

Ή προτροπη λοιπον της Πυθίας, παύσιν λιμού ... Τροφώ
νιοv, ζωηρεύει την παράδοση παραδοχης μιας δύναμης του 

κάθε fjρωα, νa ρυθμίζη, έκτος τών πολλών aλλων κοινωφε

λών ζητημάτων, κα'ι τ'ις κλιματολογικες aντιξοότητες. 193 

Άπο τa έπίσης σημαντικa στοιχεία, είναι κα'ι ή συνηθέ
στατη σχεδον aπαραίτητη, μνεία μελισσών, η μελιού 194 στον 

193.'Υπενθυμίζεται δτι το χριστιανικΌ ΤυπικΌ προβλέπει Λιτανεία εί

κόνας έπώνυμου Άγίου, με την παράκλησή του ώς Βροχοποιού. Στο χωριο 

Μαυρομμάτι τi')ς Βοιωτίας Ε'γινε μία τέτοια λιτανεία είκόνας, σε περίοδο 

ξηρασίας, με την ίκεσία κα'ι προσδοκία βροχόπτωσης. 

194. Κατα την περίοδο της <':ινασκαφi')ς, <':ιλλ' <':ικόμη κα'ι σήμερα, παρα
τηρήθηκε ενας ίκανος <':ιριθμος μελισσών, οί όποίες βρίσκονται κάτω <':ιπο 

μικρες κυρίως πέτρες, στην περιοχη μέσα κα'ι Εξω <':ιπο τα έρείπια, τού να

ού τού Διός, <':ιλλα κα'ι τού τάφου. Το φαινόμενο εlναι εντονο σε περιόδους 
καύσωνα. τα εντομα εδειχναν να aπολαμβάνουν έκεί ενα εlδος δροσιάς. 
Δεν aποκλείεται ώστόσο, κάτι l:iλλο να συμβαίνη. Οί μέλισσες t'σως κάτι 

σημαντικό, rσως κα'ι <':ιπο την παρέμβαση κάποιου φυσικού στοιχείου, να 

εύεργετούνται. Ό εντονα ίονισμένος <':ιέρας της κορυφής τού λόφου, έξ 

αίτίας της ήλιακi')ς ακτινοβολίας, t'σως δίνει μιαν aπάντηση. Τονίσθηκε 

ijδη δτι το μοναδικΌ όρυκτο στοιχείο, της συγκεκριμένης κορυφής, εlναι 
ό πυρίτης. ΥΕχει <':ιποδειχθη δτι ε ν α ε ύ έ λ ι κ τ ο δίκτυο α π ο τ ε λ ο ύ

μενο <':ιπο μικρονηματοειδείς σχηματισμοiις πυρίτ'ιου, 
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είναι ίκανο να κινηται δπου ύπάρχει κίνηση άέρα . Αι'J
το το γεγονος που aποδείχθηκε πολυ πρόσφατα, μπορεί χωρ'ις έπιφύλαξη 

να προταθfl δτι ήταν γνωστό, κα'ι έφαρμοσμένο στο Τροφώνειο. Πάνω σ' 
αυτην άκριβώς την α ρ χ η λειτουργούσε το μ α ν τ ε ίο , κα'ι βέβαια, δχι 

μόνον στην Λειβαδιά. Με την βασικη λοιπον προϋπόθεση, της ίδιαίτερης 

fντασης που παρατηρείται κατα την διαδικασία, της ήλιακf]ς φωτοσύν

θεσης σε περιοχες η χώρους, δπου ύπάρχει πυριτόλιθος, εlναι λογικο να 
ύποτεθfl το έξης. Οί μέλισσες αιJτες αί της Δήμητρος μύστιδαι, στην οι'Jσία 

«έκείνες που γνωρίζουν τα μυστικα της Γf]ς>>, μέσφ τών άνθών ύποβάλλον

ται σε μία, χαμηλης συχνότητας ύπόσκια ει'Jεργετικη φόρτιση. Φορτίζον

ται με σθένος, σ' ίfνα ύψίπεδο, δπου ό άέρας χαρακτηρίζεται άπο ίονισμό, 

μιάς άρμονικης για κα'ι aπο την βιόσφαιρα πυκνότητας. 

Ύπόσκιος, που μόλις πρ'ιν λίγο ύπογραμμίσθηκε, είναι μία εννοια, πο
λυ κοντα στο σκότιος. Σκοτία φύση fχουν δλοι οί χθόνιοι θεοί. « fzς παίς 
,Zv Τροφώνιος σκότιος» (Σχ. Άριστφν. Ν εφ. 506α). Στο σημείο αύτο aνοί
γεται, ίfνα δλόκληρο νέο κεφάλαιο. Πρόκειται ούσιαστικη Φανέρωση, 

κάποιου aρχικού συνταρακτικού σ τ ο ι χ ε ίο υ της aρχαίας Έλληνικf]ς 

θρησκείας. 

Ή ύπόσκια, ή σκότια παρουσία κα'ι διαμονη τών μελισσών, μέσα σε 

έξαιρετικους τάφους σε σχf]μα κ υ ψ έλη ς εχει ώς συνέπεια να παρατη

ρηθfl ίfνας βραδύς, δ β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ς φ υ σ ι κ ο ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ό ς . Ό 
aνθρωπος διεπίστωσε δτι έκεί ή Ζωη ύπόκειται σε βραδύτερους ρυθμους 

γήρανσης. Άποτελεσματικώτερα δταν δ τάφος - κυψελοειδης- κατοικία, 

βρίσκεται πάνω σε κάποιο ύψίπεδο. Αι'Jτη ή aντίληψη η έξακρίβωση τf]ς 

aρχικής συνείδησης, ώδήγησε σε κάποιο οορψο στάδιο, στην κατασκευ'η 

τέτοιων οικοδομημάτων, η διαμορφώσεων, δπου το εδαφος προσφερό

ταν σε ανάλογες δραστηριότητες. VΕτσι γεννήθηκαν οί πυραμίδες, τα πυ

ραμιδοειδή Ζιγκουράτ, οί ναο'ι σε σχf]μα Ίερού VΟρους, δπως είναι το 
πελώριο Μπαραμπαντούρ, κα'ι βέβαια οί κατοικίες σε μικρα ύψώματα, 

ξεχωριστών θεοτήτων που πολυ εύστοχα ώνομάσθηκαν, «Θεο'ι τών Λό

φων>>. 'Ένας τέτοιος δπως δλα έπιβεβαιώνουν ήταν κα'ι δ Τροφώνιος της 
Λειβαδιάς. 'Ένας μυθικος Άρχηγέτης, Φύλαρχος, Σωσίπολις, Γενάρχης, 

ίfνας aρχικος 'Ήρωας με πλείστες δσες aρετες κα'ι Lδιότητες, ίατρός, ίε

ρεύς, βασιλεύς, άρχιτέκτωv. 'Ένας a ρ χ η γ ο ς που δίδαξε, τον προσπο

ρισμο τροφής, Τροφώνιος. Δεδομένα που ύπάρχουν κα'ι έπιβεβαιώνονται 

σε δλα τα μήκη κα'ι πλάτη της Γης. 

Στ'ην περίπτωση τού Τροφωνίου, ή aρχικ'η «λατρεία>> δεν ήταν aλλο 
aπο την aποζήτηση κα'ι έξασφάλιση της Ύγιείας. Μέσφ μιάς σειράς διαδι

κασιών συναρμογής της Φύσεως κα'ι της Τέχνης. Άμεσα προσπορίζονται 

το σθέvος τού Πυρίτη. Το πυρίτιο εχει τέσσερα σθένη, ένφ δ χρυσος μόλις 

τρία. Με aποδεδειγμένες- θα aποδειχθούν κα'ι έδώ λίγο aργότερα- μετα

κινήσεις, έξασφάλιζαν σωματικ'η εύρωστία, aλλάζοντας κα'ι συμπληρώ

νοντας το ζωτικότερο στοιχείο τού aνθρώπου. τον aέρα. Ή χαμένη κα'ι 
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τάφο του Τροφώνιου. και βέβαια οχι μόνον έκεί. 1 95 Ό άρ

χαιολογικες άνασκαφές, και τα εύρήματα που προέρχονται 

άπο τον μυκηνα·ίκο κόσμο, το εχουν επιβεβαιώσει. Στην πλη

θώρα τών μυκηνα·ίκών τάφων, βρέθηκαν ύπο τύπον κτερί

σματος, χ ρ υ σ ε ς μ έ λ ι σ σ ε ς . 

Οί μαρτυρημένες προσφορές-χόες μελιου στον τάφο, και 

ή γενικώτερη άντίληψη πως ό νεκρος ηρωας η θεος τρέφεται 

με μέλι, όδηγεί στην έξης ύπόνοια, η εστω ύπόθεση. 

Ε1ναι πολ\J πιθανον σε κάποιο άρχικο aγνωστο στάδιο, 
ό τάφος και εtδικα ό κ υ ψ ε λ ο ε ι δ ή ς, μικρότερος η μεγαλύ

τερος, ν' άποτελουσε συγχρόνως έκτος άπο τόπο ταφης, και 

άληθινη κυψέλη μελισσών. Υlσως το άνοικτο τρίγωνο πάνω 

άπο το ύπέρθυρο να μην ε1ναι άρχιτεκτονικο έφεύρημα 
«άνακούφισης» τών μεγάλων τάφων, άλλα πράγματι να εχη 

μιαaρρητη πρακτικη θέση και άποστολή.vΕτσι 

ό τάφος iιταν και ωνομαζόταν κυψέλη. 
Μια κυψέλη με διαμορφωμένη φυσικη ε"'ίσοδο - εξοδο 

τών έντόμων. Στην περίπτωση μάλιστα του Τροφωνίου, tδι

αίτερη σημασία εχει το περίεργο σχf]μα διατύπωσης: 

«άπορούμενοι δε πού aν εί'η το μνήμα αύτού εντυχόντες 

μελισσών σμήνει άνιόντι άπο τού χάσματος, {γνωσαν 

τούτον εlναι τον τόπον τού μνήματος». 
(Σχολ. Άριστοφν. Νεφ. 506α). 
Στο "'ίδιο μf]κος και ό Παυσανίας: 

« •.. εlδεν έσμον μελισσών και παρέστη οί, δποι ποτ' αν 
άποτράπωνται και αvτοvς eπεσθαι. Αvτίκα δrz τaς μελίσ-

aρα Ciγνωστη άρχικη «λατρεία>> μεταξυ τών πολλών Ciμεσων ώφελημά

των, ύπεδείκνυε, μιαν ά ρ μ ο ν ι κ η μf: την χλωρίδα και πανίδα τού περι

βάλλοντος δμαιμου κόσμου, σ υ ν ύπαρξη . Ύπηρχε μία διάχυτη ά ρ μ ο

ν ία . Ή τέχνη ώφελούσε την Ύyιεία. Σήμερα ή Τέχνη βλάπτει την ύγεία. 
'Υπάρχει διαφορά. 'Υπάρχει έλάχιστη άπόκλιση μεταξu της Ύyιείας και 

της Ύγείας, άλλα μία τεράστια διαφορα εντοπίζεται, άνάμεσα στον χθε

σινο 'Ελεύθερο 'Άνθρωπο, και στον σημερινο μεταποιημένο θλιβερο και 

έλεεινο Πολίτη ... 

195. Στο Ίδαίο aντρο, μια φορa το χρόνο εβγαινε μεγάλη φωτιά, οταν 
άναπηδούσε το αlμα που χύθηκε στην γέννηση τού θεού. Μέλισσες κατοι
κούσαν στο Σπήλαιο. 
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σας ες τούτο έσπετομένας όρ(Ί τής γής, κ σι συνεσήλέ σφι

σιν ες το μαντείον». (Παυσανίας, ΙΧ,40,2). 
Ή πρόταση προκαλεί . πλείστη aπορία. Κατάλαβαν οτι 

εκεί iμαν 6 τάφος, επειδη άπο κεί eβγαιναν η eμπαιναν μέ
λισσες. Ύπηρχε ό.ραγε εποχη που μέσα στους aνθρώπινους 
τάφους Υjταν εγκατεστημένες μέλισσες; 
Ή ύπόθεση σε λίγο eα πάψη να συγκεντρώνη άπορία. 

~Ισως ομως μελλοντικες μελέτες aποδείξουν τί ακριβώς ε ρ

γ ο κα'ι ώ φ έ λ ε ι α παρείχαν οί μέλισσες μέσα στον κυψελο

ειδη τάφο, κα'ι ποιό Υjταν άντίστοιχα το οφελος του νεκρού , 
άπο την παρουσία τους εκεί. 'Ένα πολυ σοβαρο ζήτημα eχει 

ώς έξης: Τί κοινο συνδέει τον νεκρο κα'ι την μέλισσα, με τον 

στατικο ηλεκτρισμο που αποδεδειγμένα κα'ι άναμφίβολα δη

μιουργείται μέσα στον κυψελοειδη τάφο; Πώς επενεργεί 6 
φωσφόρος, που περιέχεται στα όστa του νεκρού; Αtιτες 

κα'ι aλλες άνεξερεύνητες διεργασίες, εlναι μάλλον βέβαιο 
οτι πραγματώνονται μέσα στον άρχικο κυψελοειδη τάφο. 

Το σοβαρότερο ομως εlναι, πως δεν γίνεται ν' άπορριφθοίJν, 
η να τ'ις παραβλέψη κάποιος. Εlναι ή άπαραίτητη παρουσία 
τού πυρίτη, μέσα στους επώνυμους eστω, τάφους. Εlναι ή 
ζωηρη παρουσία του ηλεκτρου (κεχριμπαριού) που προκα

λεί σκέψεις κα'ι ρυτίδες. Εlναι 6 φώσφορος τών όστών, κα'ι 
οί μέλισσες που βουίζουν έκεί μέσα, μ' εΎα βουητο που οσο 

πάει κα'ι γίνεται έντονώτερο. Γιατί κι αν άκόμα <ιπορριφθfl 

το ηλεκτρο κα'ι οί μέλισσες, τα aλλα βρίσκονται βασανιστι

κα παρόντα. Άπο την aλλη, στατικος iJλεκτρισμος eτσι ή 

άλλοιώς αiιτοδημιουργείται μέσα στον κυψελοειδη τάφο. Οί 

προσφορες μελιού εlναι γεγονός. 'Άρα τόσο τα κεχριμπαρέ
νια περιδέραια, οσο κα'ι οί χρυσες μέλισσες, δεν εlναι, δεν 
γίνεται κατηγορηματικα να εlναι, άπλα κτερίσματα, άπλα 
στολίδια του νεκρού κα'ι του τάφου. Θα Υjταν άφελες να πι
στέψη κανε'ις κάτι τέτοιο. 
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15 

«σεμvα'ι yάρ τιvες εlσ'ι κασίyvηται yεyαυίαι 

παρθένοι wκείnσιv άyαλλόμεvαι πτερύyεσσι 

τρείς κατa δε κρατος πεπαλαyμέvαι aλ

φιτα λευκa οlκία vαιετάουσιv ύπο πτυχ'ι 

Παρvησοίο 

μαvτείης άπάvευθε διδάσκαλοι flv lπ'ι βουσ'ι 
παίς ετ' εωv μελέτησα· πατηρ δ' lμος οvκ 

άλέyιζεv. 

έvτεύθεv δη lπειτα ποτώμεvαι aλλοτε aλλn 

κηρία βόσκοvται κα'ι τε κραίvουσιv {καστα. 

αί δ' δτε μi::v θυίωσιv έδηδυίαι μέλι χλωροv 

προφροvέως έθέλουσιv άληθείηv άyορεύειv-... » 

[ύπάρχουν κάποιες σεμνες που εχουν γεννηθη τρεις aδερφες 

παρθένες, που με τα γοργα φτερά τους καμαρώνουν

πασπαλισμένες ε1ναι στο κεφάλι με κριθάλευρο λευκο 
κα'ι στο φαράγγι κατοικούν τού Παρνασσού 

δασκάλες της μαντείας aπο μακριά, που πλά'ί στα βόδια 

οντας παιδ'ί aκόμα την μελέτησα· τότε αδιαφορούσε ό πατέρας μου. 

VΕπειτα έκειθε οί τρεις αiηες πετώντας δώ κα'ι κει 

τρώγαν κερηθρες κα'ι τελούσαν τα καθέκαστα. 

Λοιπον αuτες σαν τρώνε μέλι ξανθωπο τ'ις πιάνει ίερη μανία 

κα'ι με χαρά τους θέλουν να κοινολογήσουν την aλήθεια· ... )196 

i:\v κάvαv οί μπαμπούροι μέλι 
θaτρωyαv κι οί Κατσιβέλοι 

Το μέλι στην έπεξήγησή του όρίζεται· «σακχαρώδης ήμί

ρευστος ϋλη, παραγομένη ύπο τών μελισσών, δι' επεξεργα

σίας κα'ι μετατροπης έν τφ στομάχφ α'ΙJτών, τών ν ε κ τ α ρ ί

ω ν, κα'ι τών φυτικών ό π ώ ν». 

Το τί σημαίνει όπός, η εστω το τί ε1ναι δυνατον να ση
μαίνη όπός, για τον Ciνθρωπο, ύπομνηματίσθηκε ηδη. Άναμ

φίβολα ομως το νέκταρ ε1ναι ή μοναδικη Έλληνικη λέξη, 

196.(Άπόσπασμα άπο τον Όμηρικο 'Ύμνο Έρμού, 553-563). 
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ό μοναδικος Έλληνικος ορος, που παρεμβάλλεται, μεταξυ 

τών ορων νεκρος κα'ι νέκυς. Οί τρεϊς συνεχόμενοι οροι στο 

καταγεγραμμένο λεκτικό, εΊναι νεκρός- νέκταρ- νέκυς. 
Το νέκταρ, ε'Uοσμο, κα'ι aρα κ ω μ α τ ο φ όρο, παραδίδε

ται ώς ή κατ' έξοχην «τροφη τών άθανάτων. 197 'Εκείνων που 

δεν πεθαίνουν, τών θεών. Το νέκταρ ομως ώς θε·ίκη τροφή, 

άκολουθεϊται άπο την άμβροσία. Ή άμβροσία εΊναι το δεύ
τερο δεδομένο στοιχείο. 198 

197. νέκταρ· 'Ένα στοιχείο αληθινΌ κόσμημα της αρχαίας Έλληνικης 

θρησκείας. 'Άν στο μέλλον αποκαλυφθfΊ δτι πράγματι εχει την χρήση προ

έλευσης, που έδώ aχνοφωτίζεται, ή πραγματικη αξία του , θa εlναι κυριο
λεκτικa ανεκτίμητη. 

Έπτa κύριες έρμηνείες εχουν καταμετρηθη μέχρι τώρα: 

ι VΕτσι ήταν γνωστο το ποτο τών θεών, Επίσης αποκαλούμενο και 
aμβροσία . ('Ομ. Ίλ. Α598, Δ3. Όδ. ε,93. Πίνδαρος, Ο, 1,64. Πλάτω
νος Συμπ. 203 Β). 

Με αύτην την ίδιότητα <<ή Θέτις μεταχειρίζεται αύτο μετa της αμ

βροσίας, δπως προφυλάξει τον νεκρο τοϋ Πατρόκλου απο την σήψψ>. 

(Όμ. Ίλ.Τ, 38): 

Πατρόκλφ δ' αvτ' άμβροσίην κα! νέκταρ έρυθρbν 

στάξε κατa ρινων, ί'να οί χρwς {μπεδος είη. 

[μετα κρασι φλογάτο, αθάνατο, και μόσκο στα ρουθούνια 

τοϋ Πάτροκλου σταλάζει, aπείραχτο να μείνει το κορμί του]. 

2. <<ό Εξαίρετος, ό ΕκλεκτΌς οlνος aποκαλείται νέκταρ.'Ομ.'Οδ. ι, 351 . 
Καλλ. απ. 115. Νικ. Άλεξ. 44). 

3. << το νέκταρ, ώς τροφη αντι της αμβροσίας>>. Άλκμ. 100, Άναξανδρί
δης. 57, νέκταρ έσθίω ... διαπίνω τ' άμβροσίαν. 

4. Το μέλι Εύρ. Βάκχ.144, ρεί δε μελισσάν νέκταρι. Όκτω στίχοι τοϋ 

Άντίφιλου ΑΠ. 9,404, μεταστρέφονται σε πνευματικΌ νέκταρ . 

5. Στην Παλατινη aνθολογία , έπίσης μια πέμπτη έρμηνεία. VΕτσι ιbνό

μαζαν ενα εύώδες μύρο: Νόσσ. 6,275. 

6. Μεταφορικa ή Ώδη λεγόταν και νέκταρ. Πίνδ. Ό, 7, 7. Άντίπ. Σιδ. 

ΑΠ,7,29 Μελέαγρος ΑΠ,4,1,36. 

7. Το ανώτατο δριο, το ζενίθ, χαρακτήριζαν και ώς νέκταρ. Άνών. π. 

Θησ. Στεφ. έν. λ.: τής ήδονής το νέκταρ δψε yοϋν φύγε. 

198. Άπο τις έννέα διαφορετικες έρμηνείες τοϋ δρου, με σχετικΌ ενδι

αφέρον άμβροσία· θεία τροφiz ής βροτο! ov μετέχουσι. (Έτυμολογικον 
Μέγα). Ό στίχος λοϋσεν ποταμοίο ροησιν χρίσέν τ' άμβροσίη, 'Ομήρου 

Ίλιάς, Π 680, απο τον Σχολιαστή, διευκρινίζεται δτι: «έκ τούτου πλανη

θέντες τινi:ς διέλαβον τizν άμβροσίαν εlναι ύyρaν τροφήν». Στην Σαπφώ, 
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'Άν το νέκταρ περικλείεται aπο τον νεκρο κα'ι τον νέκυ, 

ή aμβροσία σημαίνει, η πρέπει συγχρόνως να σημαίνη: «αiι

τη που είναι μαζ'ι με τους βροτούς». Ό βροτός, έρμηνεύεται 
έκτος aπο θνητός, φθαρτός, δικαιολογημένα κα'ι νεκρός. «χέ

ουσα τάσδε χέρνιβας βροτοίς». (Αισχύλου Χοηφόροι 129). 
Ώς ορος ομως δ βροτος είναι πολυ κοντα στο βρώσιμος, 

φαγώσιμος. Σε νεκρη μάλιστα κατάσταση γίνεται οφθαλ

μοφανώς βρώσιμος, μέσφ τf]ς διαδικασίας του φυσικού 

μεταβολισμού. 

'Όλη αiιτη ή προκαλούσα πονοκέφαλο φιλολογία, θα 

fιταν δυνατον να όδηγήση στον έξης μελαγχολικο στοχα
σμό. Μήπως στην οiισία, δ aνθρωπος μετα τον θάνατό του 

μετατρέπεται η aποτελεί κατα κάποιο τρόπο, εΎα εξεζητημέ

νο είδος τροφf]ς τών θεών; Ποιός μπορεί aποτελεσματικa ν' 
άποκλείση την περίπτωση, που θα ηθελε εναν, βροτοφεγγή 

(Παλ. Άνθ. 9,399), βροτοβάμονα (Θεόκρ. Παλ. Άνθ.15,21), 
βροτοειδέϊ δεικήλφ (Μαν. 6.446), βροτοδαίμονα (Ήσ.), βρο
τοκτόνο (Εiιρ. I.T.384), να διατηρfΊ, την παραγωγη aνθρώ
πινων ψυχών, εστω για τ'ις aνάγκες ένος λογικού πέρατος, 

αuτοίJ τού aέναα συμβαίνοντος Φυσικου Μεταβολισμού. 

Μήπως ύπάρχει κάποιος θεος που διατηρεί την άνθρώπινη 

ζωή, σ' ενα είδος «aνθρωποτροφείου», με aπώτερο σκοπο 
που δεν μπορεί νa γίνη άντιληπτός; Το καθιερωμένο f'θος 

τών άνθρωποθυσιών εχει μόνον πρόσκαιρη προσφορa α'ί

ματος, η κα'ι σ υ ν έχε ι α; Γιατί οί 'Έλληνες επιδίδονται σε 

άνθρωποθυσίες; «τοvς 'Έλληνας πριν επι πολεμίους έξιέναι, 

άνθρωποκτονείν». (Φύλαρχ. 63, -219 π.Χ.) Ό Εiιριπίδης έπί
σης aναφέρει aνθρωποκτόνους θεους (Π,389). 

Καλa τα πρώτα «γεννήματα» οί πρώτοι καρποί, κα'ι οί 

aλλες αναίμακτες θυσίες. τα πρωτότοκα παιδιά, ομως, κα'ι 

άμβρσσία κρατizρ έπέκραττσ, κα'ι στον Άναξανδρίδη, νέκταρ έσθίω, δι

απίνω τ' ι'tμβρσσίαν, εχει την σημασία τού ποτού. Σε θρησκευτικες τελε

τες ενα είδικο μίγμα, άμβρσσία· <<ffδωρ άκραιφνές, ελαισν, παyκαρπία». 

(Άθήναιος, 473 C). ΣΕ Έπίγραμμα ό δρος, έκφράζει το aφηρημένο ούσια
στικο άθανασία. 
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πάντα 'Επιφανών γονέων, γιατί; 1 99 Τί εt'δους θεο'ι εlναι αύ
το'ι που τέρπονται, με Ο.μεση κα'ι εμμεση aνθρωποφαγία; 

Κα 'ι πώς συντελείται αύτη ή θεάρεστη πράξη; 

Το έρώτημα θa ήταν ό.πο Ο.στοχο Ε'ως ανερμάτιστο, 
αν δεν παρουσίαζε συνάφεια, με μιa εύρύτερη εtκόνα 

δεδομένων. 200 

199. Οί περίμετροι τών άνθρωποθυσιών, πάντοτε μέσα σε δυσνόητο 
κλίμα, έκτείνονται και πολυειδώς, άλλα και με προϋποθέσεις πολλών έπι

διώξεων. 

Ή άνθρωποθυσία ώς καθαρώς θρησκευτικη Τελετουργία, δεν περιο

ρίζεται στο δυσνόητο, δύσληπτο, άλλα και liρρητο δρώμενο. Δεν είναι 
είiκολο να γίνεται λόγος σχετικός. 

Μία μεταφορα δεδομένων σε φυτολογικο έπίπεδο -που ένέχει Αίτία 

και Αποτέλεσμα, έπειδη άκρ$ώς ύπακούει στους κανόνες τοϋ Καθόλου

θα ηταν ένδεικτικη τών ώφελειών. Τών δποιων ώφελειών που προέκυπταν. 
Μόλις το 2003, το Τμημα Φuτικης Παραγωγης τοϋ Γεωπονικοϋ Πανεπιστη
μίου, μέσω πειράματος έπέτυχε την δημιουργία - αίiξηση καλαμποκιοϋ, το 

όποίο rφθασε σε ϋψος τα τρία μέτρα. Το γεγονος έπετεύχθη με την έξης 

συγγενικη θυσία. Πριν άπο την καλλιέργεια τοϋ καλαμποκιοϋ, οί έρευνη

τες φύτεψαν στο ίδιο χωράφι ψυχανθη φυτά. τέσσερεις μηνες μετά, δταν τα 

φυτα βρίσκονταν στο στάδιο της άνθοφορίας, κόπηκαν και ένσωματώθη

καν στο rδαφος. τα φυτα που αύξήθηκαν σ' αύτο το συγκεκριμένο εδαφος 

tφθασαν τα τρία μέτρα και δ καρπός τους διπλασιάσθηκε. 

Ή «θυσία τών ψυχανθών φυτών>>, 'ίσως δείχνει κάπως άπόμακρη. ·Ωστό

σο- με έπιβεβαιωμένο τον χαρακτηρα τοϋ άνθρωπίνου σώματος ώς μεταφο
ρέως της ψυχης, είναι φορες που αύτη ή ψυχή, ίδίως μετα τον θάνατο, να 
tχη άνάγκη ύποστήριξης άπο αίμα. τέτοιο ηταν το αίμα τών δώδεκα Τρώ
ων, τους δποίους θυσίασε δ Άχιλλέας στην κηδεία τοϋ Πάτροκλου ... 

Μία liλλη παράμετρος άναγνωρίζεται στην συνέπεια τών ίδιοτήτων 

τοϋ θεοϋ, κατα τον όρισμό του στην Άριστοτελικη Θεολογία: << ό θεός το 

πρώτο κιvοϋv άκίvητοv, άίδιοv και ουσίζ1 και εvερyείφ>, «άvάyκη εlvαι 
τι EV καt άί'διοv το πρώτον ΚιVΟύV>>. •0 θεος ώς άκίνητη άνάγκη, tχει χρεί
αν θυσίας. Θυσίας α·ψατος, κα'ι οχι άπλης άνταποδοτικης προσφοράς. Ού

δέτερος ων, πίστευαν δτι μόνον με αύτην την θυσία συν - κινείται. 

200. Το .Ηλιακο Σύστημα, στο όποίο βρίσκεται ένσωματωμένη ή δι
κή μας Γη, παρουσιάζει την έξης είκόνα. Ταξιδεύει στον βραχίονα τοϋ 

Γαλαξία, (σ' fνα Γαλαξία που δεν εχει δνομα) κινούμενο σπειροειδώς, με 

ταχύτητα περίπου 200 χιλιομ. άνα δευτ/πτο. Στις παρυφες τοϋ ·Ηλιακοϋ 
Συστήματος tχουν παρατηρηθη θερμοκρασίες 1.000.000 βαθμών Κέλβιν. 
Ούσιαστικα το Σύστημα βρίσκεται σ' Ιfνα πελώριο <<μπαλόνι>> εξω άπο το 

όποίο έπικρατοϋν τεράστιες θερμοκρασίες, άνεπηρέαστο άπο τέτοια ίσχυ

ρη θερμοκρασία. Οί μεγάλοι πλανητες που προηγοϋνται της Γης, σε θέση 
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Τέτοιου ε'ίδους έρωτήματα βεβαίως δεν εlναι εύκολο να 
aπαντηθούν. 'Άν ύπάρχουν aπαντήσεις, αυτες θα πρέπει ν' 

aναζητηθοϋν στον συγχρωτισμο πολλών έπιστημών. Στην 

έπ'ι μέρους προκείμενη aπόχρωση, έαν έπρόκειτο να πιεσθfl 

μία aπάντηση αυτη θα εlχε ώς έξης: 
Ό Παναγής Λεκατσάς, ό όποίος δεν γνώρισε, aλλα aσφα

λώς ύποπτεύθηκε με «έπαγωγή» μιαν aφηρημένη Τελείω

ση, στην «ΨΥΧΗ» του (σελ. 406) διετύπωσε τον aκόλουθο 
συλλογισμό: 

«το μέλι τής νεκρολατρείας, και τών Μυστηρίων, 'tσαμ' 

{να βαθμ6, εlναι σύμβολο τής 'προς τοvς θεοvς έπαν6δου' 
τών μυημένων καl τών νεκρών, τής μακαρίωσής τους μέ

σα σε παραδείσιες χώρες». 

Ώς μαθητης θα συμπλήρωνα βελτιώνοντας τον δάσκαλο 

κάπως ετσι: 

'Όλα δείχνουν οτι το μέλι δεν ήταν aπλώς 
σύμβολο. ουτε καν ύποκατάστατο. 'Ήταν 
κα'ι μέλλει ν' aποδειχθfl οtι έξακολουθεί 

να εlναι, το πρό1υπο της aνθρώπινης 
μετάλλαξης. 

Έρμηνευμένο με aπόλυτη ύποκειμενικότητα κα'ι σε 

μία προσπάθεια aποφόρτισης τοϋ κλίματος, συνηγορεί 

ενα aπόσπασμα aπο τον Σχολιαστη τοϋ Πίνδαρου. Ό 

στίχος 106, aπο τον τέταρτο λαμπρο Πυθιόνικο, ό όποί
ος πυθιόνικος aπο μόνος του aποτελεί εΎα όλόκληρο κε-

κα'ι τροχιa έκτροπης Συμπαντικών έμποδίων, προστατεύουν την Γη, aπο 

την πιθανη <<συνάντηση>> λ.χ. μΕ κάποιον ανεπιθύμητο μετεωρίτη. Ό Δίας 

ιχει την ίκανότητα νa διασπ(i τους μετεωρίτες κα'ι νa τους κονιορτοποιεί. 

ΥΕχει ύπολογισθη δτι 200 τόνοι κοσμικης σκόνης πέφτουν κάθε χρόνο πά
νω στην Γήινη έπιφάνεια, που είναι aποτέλεσμα, αύτης της προστασίας. 
Στο κέντρο τού Συστήματος, μιάς σωστης <<νηοπομπης», <<βρίσκεται προ

φυλαγμένη ή Γη. 'Ένας πλανήτης, ό μοναδικος μέσα στο Σύστημα, στον 

όποίο έκδηλώνεται Ζωή. Το 70% της μάζας του aποτελείται aπο νερό. Ή 
μεγαλύτερη ποσότητα βρίσκεται aποθηκευμένη στους πόλους. 'Άν σ' αύ

τες τ'ις παρατηρήσεις προστεθfι δτι ή Σελήνη προϋπηρξε της Γης, δτι τώρα 

aποτελεί ενα είδος Ρυθμιστού της ύγρασίας, κα'ι liρα κα'ι της θερμοκράσί
ας, ή 'Όλη Εικόνα aρχίζει νa γεννάη ενα σωρο έρωτηματικά. 
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φάλαιο της Προ·ίστορικης Έλλάδας - διασψζει τα έξης 

άξιοσπούδαστα: 

« χρησμος wρθωσε μελίσσας: τaς περ'ι τα θεία κα'ι μυστι

κa μελίσσας και έτέρωθι (fr. 158) ταίς ίεραίς μελίσσαις 
τέρπεται. δτι δε τάς περ'ι τa ίερa διατελούσας κα'ι Μελίσ

σας Ε"λεγον, Μνασέας ό Παταρεiις aφηγείται λέγων, ώς 
,.. ?' - ' ., 

κατεπαυσαν αυται σαρκοφαγουντας τους αν-

θρώπους πείσασαι τfι άπο τών δένδρων χρfισθαι τρο

φfι, καθ' δν καιρον κα'ι Μέλισσα μία τις αύτών κηρία 

μέλιτος εύροvσα πρώτη Ε"φαγε κα'ι ϋδατι μίξασα επιε, 

κα'ι τaς aλλας δε εδίδαξε, κα'ι τa ζφα μελίσσας εξ έαυτfις 

εκάλεσε, κα'ι φυλακrzν πλείστην εποιήσατσ ταvτα δέ φη-

'Όιν εν Πελοποννήσφ γενέσθαι. 

»aνευ γaρ Νυμφών οifτε Δήμητρας ίερον τιμάται διa το 

ταύτας πρώτας καρπον άποδείξαι κα'ι τfιν άλληλοφαγί

αν παύσαι κ α 'ι περιβλήματα χάριν αlδούς εξ ϋλης επινοfι

σαι, οifτε γάμος ούδεlς aνευ Νυμφών συντελείται, άλλa 

ταύτας πρώτον τιμώμεν μνήμης χάριv δτι τε εύσεβείας 

κα'ι όσιότητος άρχηγοl εγένοντο». 

Δείχνει λοιπον δτι οί θεοί, έκτος άπο την άμβροσία, δηλ. 

την σάρκα τών βροτών, ηθελαν κα'ι το νέκταρ τών φυτών 

της Γης. Οί θεοΊ. άτενίζοντας την Γη, «άπο κεί ψηλά», 20 1 άπα

ζήτησαν κα'ι μία πιο εί5γευστη ούσία, το νέκταρ. Άμεσο πα

ράγωγο τών φυτών, άφου ώς γνωστον τα ζφα ε1ναι δευτε
ρογενη παράγωγα τών φυτών. ·Όλα αύτα καταχωρούνται 

βέβαια ώς είκασίες ζωηρης φαντασίας. Άλλ' εν πάση περι

πτώσει, άποτελουν μίαν άναγκαία άπάντηση, στο ερώτημα 

201. <<lστι δΈ ό Άπόλλων τού μέλιττος εύρετής, δ δη τfις άθανασίας, 

δέκατον μέρος ψήθησαν είναι». (Σχ. Πίνδ. Πυθ. IX,l12). 

Σαφέστερο Έlναι δτι δ Άπόλλων, ώς <<έκφραστης τf]ς ήλιακf]ς φωτο
σύνθεσης>> δεν είναι <<εύρετ'ης>> άλλa <<παραγωγός>> μελιοϋ. Άπο το εθος 
χρήσης τοϋ μελιοϋ, ώς θε"ίκf]ς τροφf]ς, δεν λείπει οiiτε δ σύγχρονος θεός: 

<<ούτος ό 'Ιησούς, {στη έv μέσφ αύτώv, και λέγει αύτοίς, <<είρήνη 
ύμίν>> {τι δΈ άπιστούντων αύτών άπο τfις χαράς και θαυμαζόντων, εί
πεν αύτοίς <<{χετε τί βρώσιμο ν έvθάδε; Οί δΈ έπέδωκαν αύτώ lχθύος 

όπτού και άπο μ ε λ ι σ σ ίο υ κηρίο ν>> . 

(Εύαγ. κατa Λουκaν κδ, 3 6-43). 
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τού άνθρώπινου φυσικού μεταβολισμού. Για ολα τα aλλα 

εμβια του πλανήτη ύπάρχει παρατήρηση, κα'ι έξήγηση. Ό 

aνθρωπος ομως; Τί λόγο ϋπαρξης εχει; 

Νάτος πάλι ό γεμάτος μελαγχολικη φιλοσοφία Πίνδαρος: 

τί δ' αό τις 
τί δ' oif τις 
σκιάς δναρ aνθρωπος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ TPITO 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

«τού δε οίκοδομήματος τούτου το σχήμα εί'κα

σται κριβάvψ το δε εδρος fί διάμετρος αύτού 
τέσσαρας παρέχοιτο av ώς είκάσαι πήχεις 
βάθος δε το τού οίκοδομήματος ούκ av ού
δε τούτο είκάζοι τις ές πλέοv δκτι:Ό καθήκειv 

πηχώv». 

«'Όποιος δεν είδε Κάστρο 
είδε φούρνο και θάμαξε» 
(παροιμία) 

Ό κρίβαvος και στις τρείς έρμηνείες του, είναι aγγείο. 
Στην πρώτη συνδέεται μe τον aρτο, 202 στην δεύτερη διασα

φηνίζεται ώς aγγείο aντλησης νερού. Τέλος κρίβανο ώνό

μαζαν μιa κοιλότητα μέσα σε βράχο.203 Βεβαίως παραμένει 

aγνωστο, η ύποθέσιμο, αν οί ίερείς στο Τροφώνειο διαιώ

νιζαν μία δημώδη aλληγορικη ονομασία, που συγχρόνως, 

θa περιέγραφε την τροφή, και τον κριό. Δηλ. την ύπόσταση 

τού Τροφωνίου, και τού Άγαμήδη. κρίβαvος- κριός. 204 

202. <<Πήλινον άγyείον, χύτρα πλατυτέρα κατa τrzν βάσιν, έν τfι 

όποίζl ώπτάτο ό aρτος περιτιθεμένων άνθράκων, και θερμης τέφρας πε

ρι αύτήν>>. 

203. <<εtη δ' aν ή καταφυγη η Πέτρα ... η οί καλούμενοι κριβανοι>>.(Αί
λιανός, ΖΙ 2,22) 

204. Οί ίερείς τού Τροφώνιου, aποκαλούσαν το <<μαντείο>> Σηκό, προ
φανώς σε μιa ~κδοση έπωνυμίας, που ήταν προ"ίον οίκείας Συντεχνίας. 

Άπο την Ciλλη, δεν πρέπει νa διαφεύγη δτι πάνω στον θόλο, που έξείχε 

άπο το πετράλωνο, βρισκόταν τοποθετημένη ή μνημονευόμενη Στήλη τού 

Άγαμήδη. Ή έπιβλητικ'η Στήλη, προσδιώριζε κα'ι το μνημείο, aφού σύμφω

να με μιa δεύτερη παράδοση, στήθηκε στο χάσμα, δπου ή γη, δέχθηκε τον 

Τροφώνιο. <<και Τροφώνιον μεν ένταύθα έδέξατο ή yfj διαστάσα, eνθα 
εστιν έν τφ aλσει τφ έν Λ.εβαδείζl βόθρος τε Ά.γαμήδους καλούμενος και 

προς αύτφ στήλη>>, Παυσανίας, ΙΧ, 37,6. 
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'Ωστόσο το σχημα γίνεται ευνόητο, aφου ε1ναι γνωστο 
aπο τους δμοιους τάφους, προ"ίόντα άνασκαφών, άλλα κα'ι 

aπο τους ε'i'Jμεγέθεις μυκηνα·ίκους του τύπου «Άτρέως», των 

όποίων aποτελεί προπομπο σε κλίμακα ελάσσονα. Ε1ναι χρή
σιμο να ύπομνησθfι παραβαλλόμενο το κριβανοειδες σχημα, 

δτι τέτοιας μορφης μικρΟ. φιαλίδια ήταν σε χρήση aπο τους 
Άλχημιστες του Μεσαίωνα. Κάλυπταν α'i'Jτa τa μπουκάλια 

με μεταλλικο περίβλημα, κα'ι διατηρούσαν ετσι εκεί μέσα, 

στατικο ηλεκτρισμό! Άληθινο πρότυπο της σχέσης κρίβανου 

κα'ι ηλεκτρισμού, θa aναδειχθfι το Τροφώνειο. 

Οί aρχιτεκτονικες διαστάσεις του οικοδομήματος, παρέ

χουν ενα ευδιάκριτο 2:1 (δύο προς ενα), που αν μή τι aλ
λο, όδηγεί με κάποια aσφάλεια στην γνώση του μήκους της 

διαμέτρου άντιπαραβολης. 'Εκείνης δηλ. που άσαφώς ανα

φέρεται. κατ' aλωv τfιv έλαχίστηv έστίv. 'Όμως το ερώτημα 

παραμένει. Με ποιάν aλω, με ποιό aλώνι συγκρίνεται; Έπει

δη το δλο οικοδόμημα σε λειτουργία προϋποθέτει aστρικη 

ακτινοβολία, άλλΟ. κα'ι επίδραση, κοσμικης ηλεκτρομαγνη

τικης σχέσης, ή προηγηθείσα εντύπωση, μιάς περιγραφης 

της Σεληνιακης aλω, aρχίζει νa ζωηρεύη. Το aρμονικώτερο 

aλώνι, που σχηματίζεται γύρω aπο την Σελήνη, εχει διάμε

τρο, διπλη εκείνης του aστρου. ΥΕτσι βάσιμα μπορεί να προ
ταθfι, δτι γύρω aπο τον εξέχοντα της γης, εκφορικο θόλο 

του τάφου, aπλωνόταν ενα πετράλωνο, ϋψους δύο πήχεων 

κα'ι διαμέτρου εrκοσι. Μόνον f"να τέτοιο μικρο aλώνι, μό

λις εrκοσι πήχεων, θa ήταν δυνατον να δικαιολογfι την ση
μαντικη πληροφορία: «περίοδος κατ' aλωv τηv έλαχίστηv 

έστίv». 

Ή πληροφορία λογίζεται ώς σημαντική, γιατί ετσι αναπα

ράγεται ενα οικοδόμημα με άκριβη άρχιτεκτονικη aρμονία, 

με τέλεια δομικη συμμετρικη γραμμή. Ή διάμετρος της κρη

πίδας, αναπτύσσεται στο διπλάσιο της διαμέτρου του δαπέ

δου, του κριβανωτού οικοδομήματος. Μ' αυτην την πρόσο

ψη, την κάτοψη, άλλΟ. κα'ι κάθετη τομή, πραγματικa αυτο το 

ούκ αύτόματοv χάσμα, δικαιολογημένα περιγράφεται, σiιv 

τέχvn κ α 'ι άρμοvίςχ προς το άκριβέστατοv Φκοδομημέvοv. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ TPITO 

«Κατάβασις δε οvκ εστι πεποιημέvη σφίσιv 

ές το εδαφος έπειδav δΕ: άvrzρ ερχηται παρa 

τοv Τροφώvιοv, κλίμακα αvτφ κομίζουσι στε

vrzv και έλαφράv». 

Βάζω μία Σκάλα έγω για τους θεους 

κα'ι γίνομαι ενα πλάσμα θε"ίκο άνά

μεσά τους. 

(Αίγυπτιακη Βίβλος τών Νεκρών) 

Θα ήταν βέβαια, κυριολεκτικα άνεδαφικό, να ύπάρχη πε
ποιημένη σκάλα, σ' εΎα χώρο, με συνολικο έμβαδόν, λιγώτε

ρο τών 2,5 μέτρων. 
ΥΕχει ηδη καταγραφη, ενας έκπληκτικος άριθμος μυητι

κών Τυπικών, με την χρήση «στενης κα'ι έλαφρδ.ς σκάλας», 

σε δλα σχεδον τα γεωγραφικα μήκη κα'ι πλάτη τού πλανή

τη.205 Άπο τ'ις πλέον ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, που eα 

ήταν δυνατο να προσομοιάζουν με το άντίστοιχο Δρώμενο, 
άφ' ένος της Κατάβασης στον Άδη, κα'ι άφ' έτέρου της Άνά

βασης- Άποθέωσης στο Τροφώνειο, ξεχωρίζουν οί έπόμενες 

τέσσερεις. 

Στα έπωνομαζόμενα Μιθρα·ίκα Μυστήρια, ύπηρχεσε χρή

ση μία σκάλα με έπτα σκαλοπάτια. Κα'ι μάλιστα άπο δια

φορετικο μέταλλο. Κάθε ενα μέταλλο, εlχε aμεση σχέση με 
κάποιον πλανήτη τού Ήλιακού συστήματος.206 

205. Ή κλίμαξ, σκάλα στο Τροφώνειο, έκτος άπο χρηστική, είχε και 
συμβολικη παρουσία. ~Η ταν το Σύμβολο της 'Ένωσης των 'Επιπέδων: τοϋ 
<<ύπόγαιου, τοϋ γήινου και τοϋ ούράνιου ΣΕ ολες τις θρησκείες τοϋ κό

σμου ύπάρχει μία Σκάλα που όδηγεί άπο την Γη, στον 0\ιρανό. Ό Π. 

Λεκατσάς, (ΨΥΧΗ 238), φιλότψα παραθέτει ενα πλήθος άπο Τυπικa τa 
όποία περιλαμβάνουν μία τελετουργικη χρήση σκάλας. Άπο κεί και το 

άπόσπασμα τού Αίλιου Άριστείδη: <<πολiι δε τούτων φρικωδέατερον εl
χεν τa χρόνφ ϋατερον φανθέντα, έν οίς αϊ τε δiz κλίμακες ήσαν αί το ύπο 
γης τε και ύπερ γης άφορίζουααι και το έκατέρωθι κράτος τού θεού>>. 

Αίλιος Άριστείδης, Λόγοι, 49(25),48. 

206. Το πρώτο ήταν άπο μολύβι, και άντιστοιχοϋσε στον <<ούρανό>> 
τοϋ πλανήτη Κρόνου, το δεύτερο άπο κασσίτερο στην Άφροδίτη, το τρί-
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Στην Μεσοποταμία ή aντίληψη της Σκάλας που ώδηγούσε 

άπο τον Κάτω Κόσμο, στον Ουράνιο θεό, ήταν ό tδιος ό 'Ιερος 
Λόφος, η το διαμορφωμένο κλιμακωτα Ζιγκουράτ.207 Στην 'Ιν

δονησία, Αυστραλία, «μια φορα τΟν χρόνο ό 'Ήλιος ένώνεται 

σε 'Ιερο Γάμο με την Γη. Βάζουν μία σκάλα με έπτα σκαλοπά

τια για να διευκολύνουν την κάθοδο τού 'Ήλιου. Ή Σκάλα 

είναι στερεωμένη πάνω σε μια συκια- άγριοσυκιά. Σ' εναν Έρι
νεό, άφού στην aγρια φύση του το συγκεκριμένο δένδρο, είναι 
το πολυ γνωστο Δένδρο της Μύησης. Ή Ficus Religiosa χρησι
μοποιείται άπο δλες σχεδον τ'ις θρησκείες τού Κόσμου. 208 

Πολυ κοντα στην έφαρμογη μιας δμοιας θρησκευτικης φι

λοσοφίας κα'ι πρακτικης κατα την Κάθοδο κα'ι 'Άνοδο, ανα

γνωρίζεται στο Αtγυπτιακο Τυπικό, f'τσt δπως εικονογρα

φείται στα κείμενα τών παπύρων.209 Άκόμη δμως πλησιέστε

ρα στα πρόσωπα κα'ι πράγματα, που διαδραματίζονταν στο 

Τροφώνειο, άλλα με όρθώτερες εκτιμήσεις κα'ι ώφελιμιστικες 

άπολαυές, βρίσκεται μία εtκόνα σε κάποια Κατακόμβη.210 

το aπο όρείχαλκο στον Δία, το τέταρτο aπο σίδηρο στον Έρμη, το πέμ

πτο aπο κράμα μετάλλων στον 'Άρη, το εκτο aπο aσημι στην Σελήνη, 

το εβδομο aπο χρυσάφι στον 'Ήλιο ('Ωριγένης κατa Κέλσου 6, 22) και 
Μ. 'Ελιάντε, Πραγματεία έπι της Ίστορίας τών Θρησκειών, σελ. 112. εκδ. 
Χατζηνικολη). 

207. Ό Όμηρικος Ώτος και ό aδελφός του 'Εφιάλτης, παιδια τού Πο
σειδώνα aπειλούσαν να φτιάξουν μιa έξωπραγματικη κατασκευή, και 

ν' άνεβούν <<ψηλa στα ουράνια>>. <<'Όσσαν tπ' Όλύμπφ μέμασαν θέμεν, 

αύτaρ έπ' ~σσσn Ι Πήλιο ν εlνοσίφυλλον, ϊν' ούρανος άμβατος είη». Όμη

ρου Όδ λ, 315-6 (να βάλουν σοφιστήκανε την 'Όσσα πάνω στον ΥΟλυμπο, 
στερνa το Πήλιο το πυκνό, στον ουρανο να φτάσουν, μετ. Ζήσ. Σιδέρη). 

208. Οί 'Ινδιάνοι της Βόρειας Άμερικης έξακολουθούν δρώμενα κάτω 
aπο aγριοσυκιά. (V. J. Vogel American Indian Μediciηe,'Οκλαχόμα 1970). 

209. Cook Ζ, II,I,126, Π. Λεκατσάς ΨΥΧΗ, 239. 

210. <<ΣΕ μία τοιχογραφία τού δεύτερου μισού τού 4ου αίώνα, στο 
aρκοσόλιο τών Άγίων Μάρκου και Μαρκελλίνου, στην κατακόμβη της 

Δομιτίλλας, σq)ζεται ή μιa aπο τις δύο σκάλες που άνεβάζουν στον 'Ιησού 

τους μάρτυρές του. 

Στην Ίσλαμικη παράδοση ό Μωάμεθ - έξάδελφος τού 'Ιησού - βλέπει 

μία σκάλα ν' άνεβαίνη aπο το ναο της Ίερουσαλημ rσαμε τον ουρανό, μ' 

αγγέλους δεξόζερβα, aπ' οπου ανεβαίνουν στον Θεο οί ψυχες των δικαί

ων, Λεκατσάς ό.a.241. 

248 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ rPITO 

«Καταβάντι δ' {στιν όπ1z μεταξiι τού τε εδά

φους και τού οίκοδομήματος σπιθαμών 

το εfΊρος δύο, το δε ϋψος fφαίνετο είναι 
σπιθαμής». 

Ό φίλος, κ. Άνδρέας Άλυματήρης, 

με μια εύφυη θεωρία, περίπου 

aποδεικνύει οτι ή Γη, βρίσκεται 

i}δη μέσα σε μία Μαύρη Τρύπα. 

Ύπάρχει εΎας είδικος λόγος, που πείθει να σημαδευθούν 

οί προσηγορίες, με τ'ις όποίες aποκαλείtαι εκείνος που κα

τεβαίνει, μέσα στον τάφο-μαντείο, δηλ. ό μυούμενος. 'Άν 

βέβαια το γεγονος δεν όφείλεται σε τυχαία έπιλογη περι

γραφής. Στην προηγούμενη παράγραφο προσαγορεύθηκε 

άνήρ, ένφ στην παρούσα «έκείνος που κατεβαίνει. «κατα

βάντι. Άμέσως μετα aποκαλείται ό κατιών, κα'ι τέλος, aφού 

κατα κάποιον τρόπο, κατα ε'να Στάδιο, f:χει περάτωσει την 

δοκιμασία, έπωνομάζεται άνθρωπος. Αύτη ή σειρά, ί:'σως 

να μην είναι οσο τυχαία δείχνει, aπο μία πρώτη θεώρηση. 
Προτάθηκε i}δη στον Πρόλογο οτι ό ορος άνθρωπος, είναι 
τίτλος, είναι βαθμος της μυητικης ίεραρχίας, κα'ι οχι άπλο 
Όνομα κλίσης. Δεν aποκλείεται λοιπόν, κα'ι κατα την τελε

τουργία μέσα στο aδυτο, ε'να πρώτο μυητικο κέρδος, να 

ήταν α'\Jτος aκριβώς ό τίτλος. Ή aμεση συνέχεία θα δείξη 
την αίτία κα'ι το aποτέλεσμα. aλλωστε ή όπη είναι το θηλυ
κο τού όπός. 

ή όπή, χωρ'ις ί:'χνος ύπερβολης, κα'ι μάλιστα σε aγαστη πε

ρίπτυξη με την κυριολεξία, ή ό π ή, είναι το σπουδαιότερο 
σημείο τού λεγόμενου μαντείου τού Τροφωνίου. Ε ίνα ι ή 
ζωντανη καρδια κα'ι ό aληθινα πυρηνικος aν

τιδραστήρας τού Ίερού. 

Πολλα προβλήματα που aκόμη περιβάλλουν το «μαν

τείο» τού Τροφωνίοιυ, θα είχαν i}δη πάψει ύφιστάμενα, aν 
οί μελετητες ήταν σε θέση να έννοήσουν οτι ή έν λόγφ Όπή, 
σύμφωνα aλλωστε με ολα τα κείμενα, δ ε ν η τ α ν δίαμπε
ρής. Κα 'ι βέβαια αύτο τQ φαινόμενο, αύτη ή έκδοχή, αύτη ή έρμη-
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νεία, δεν aφορά μόνον την aναφορa στο Τροφώνειο . 
. 'Οπή· «πάν άνοιγμα κοιλαινόμενον έντος σώματος», 

τρύπα. Ή φωλιά, ονομάζεται aπο τον Άριστοτέλη 
δπή.211 

Σ' ενα τελευταίο Συνέδριο 212 τέθηκε μία πολu ευστοχη, 

σχετικa με το έν λόγφ θέμα, aπορία. Παράλληλα το 'ίδιο 

το κείμενο, κα'ι βέβαια οχι μόνο τού Παυσανία, aλλa κα'ι 

δλα τa σχετικά, που αναφέρονται στην Όπή, aποκλείει 

το πέρασμα σε άλλον χώρο. «γιa κείνον που κατεβαίνει 

(σ' ενα οικοδομημένο με Τέχνη κα'ι Άρμονία οικοδόμημα) 

ύπάρχει όπη μεταξυ του έδάφους κα'ι του οικοδομήμα

τος». Το κείμενο είναι aπολύτως σαφές. Μεταξυ του έδά
φους κα'ι του οικοδομήματος σημαίνει στο εδαφος, στο δά

πεδο, που δεν αναφέρεται δμως δάπεδο, έπειδη ακριβώς 

πρόκειται περ'ι του φυσικού βράχου. 

211. «είς τaς δπaς τής γής καταδυόμενος, νεοττεύει μόνος>>. Άριστλ. 
ΖΙ 559Α4. «fν ταίς fρημίαις πλανώμενος και ταlς δπαίς τής γής>>. Κ.Δ. 

Έβρ. 11,38. 
Ρήση που aσφαλώς δεν ύπονοεί τρύπες διαμπερείς, aλλa κοιλώματα, 

και βαθύτερες έσοχές. Σε καμμία δε περίπτωση, όπες η τρύπες δπως εκεί

νες της θύρας, η της καπνοδόχου. Ή τρύπα που κάνει ενα καρφι στον 

τοίχο, η ή όπη aρμοσης τών aρχιτεκτονικών επιστυλίων, δεν είναι διαμ
περής, δεν όδηγεί πουθενά. Το θέμα ύπερτονίζεται, γιατι έδώ άκριβώς 

εντοπίζεται λιμνάζουσα ή μεγάλη πλάνη της άμφισβήτησης. Έaν ή Όπη 

στο Τροφώνειο γίνει κατανοητο τί σημαίνει, συγχρόνως θa σημαίνη και 

το τέλος δλης της άνεπανάληπτης χανταβάρας 

212. <<Προσωπικa δεν μπορώ νa καταλάβω, γιατί θa επρεπε ό τάφος, 
το μνημα, το μαντείο τού Τροφωνίου, νa εχη μία Πανελλήνια, άλλa 

και παγκόσμια άποκλειστικότητα· την ϋπαρξη δηλαδη ένος χώρου 

κάτω άπ' τον καθ' αύτο τάφο. Οί επιστήμονες, και τούλάχιστον αύ

τοί, θa ώφειλαν νa γνωρίζουν την μεγάλη Άπογοήτευση που Ελαβε 

χώρα κατa την άνασκαφη του ναού του Άπόλλωνα στους Δελφούς. 

Έκεί που ό Διόδωρος ό Σικελιώτης, και ό Στράβων είχαν τόσο πολυ 
έξάψει την φαντασία τών Γάλλων άρχαιολόγφν, οί όποίο ι εμειναν κυ

ριολεκτικa aφωνοι, δταν στο Άδυτο τού ναού του Άπόλλωνα, aντι 

για βάραθρο και μυστηριώδεις άναθυμιάσεις, δεν πιστοποίησαν, πα

ρΟ. μία ταπεινη σχισμή. και μάλιστα μικρότερη άπο αύτην που έντοπί

σθηκε κατa την aνασκαφη στον λόφο Προφήτης 'Ηλίας>>. 

(Συνέδριο της 'Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών 2000, Γιώτα Βαλλa, Πε
ρι της Σημασίας του Μαντείου του Τροφωνίου). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π'ΠΟ 

Είναι f'δαφος aπο φυσικο πέτρωμα, aπο πυρίτη. Πάνω 
στο φυσικο πέτρωμα, εχει κατασκευασθη εκείνο το «σiιv 

τέχvn και άρμοvίι;ι προς το aκριβέστατοv». 

Έκεί λοιπον ύπάρχει μία όπή, που το πλάτος της είναι 
δύο σπιθαμές. Το ϋψος της όπης είναι μιας σπιθαμης. Έaν ή 
τρϋπα ήταν διαμπερής, δπως περίπου ενα Στόμιο πηγαδιού, 
ό Περιηγητης θa f'κανε λόγο γιa ϋψος χείλους της όπης. 

VΕτσι δμως δπως αναφέρεται, συμφωνεί κα'ι με την φιλολο

γικη έρμηνεία, aλλa κυριώτατα κα'ι με την εξακρίβωση που 

προηλθε aπ ο την aνασκαφικη f:ρευνα. 213 

Ή συνέχεια γίνεται διαφωτιστική. 

213. «Είναι σαφ'Ες οτι πρόκειται περι ύπογείου κλιβανοειδοϋς (περιφε
ρούς) οικοδομήματος, διαμέτρου κατά τι μικροτέρας τών 2 μ. και βάθους 
(ϋψους) μικροτέρου aσφαλώς τών 4 μ. Έπι τοϋ δαπέδου του, και μεταξ:U 
τούτου και τοϋ τοίχου ύπάρχει aνοιγμα στενόν, εύρους μικροτέρου τών 

0,40 μ. και υψους μικροτέρου τών 0,20 μ. , οπου κατακλινόμενος ό χρηστη

ριαζόμενος εeετε τους πόδας προσπαθων να προχωρήση μέχρι τών γονά

των ... >> A.A.A.l969, τ.Β,230. 
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«ό ο~ν κατιων κατακλίνας έαυτον ές το lδα
φος, lχων μάζας μεμαγμένας μέλι τι προεμβάλ-

4 λει τε ές τrzν όπrzν τοiις πόδας και αύτος έπι
χωρεί, τa γόνατα οί της όπής έντος γενέσθαι 

προθυμούμενος». 

«πολλοiις δΈ έλιγμοiις aνω και κάτω 

πλανώμενοι μόλις aφικνείσθε δποι 

ήμείς πάλαι fίκομεν». 

Ξεν. ΚΠ, Ι, 34 

Ή κατάκλιση εlναι γνωστή. 'Άν fιταν κάποιος να περά
ση μέσα άπο μία τρύπα, άσφαλώς δεν χρειαζόταν να ξα

πλώση, άλλα να κάμψη το σώμα, κα'ι άφου βάλει τα aκρα 

τών ποδιών, να εiσχωρήση στην συνέχεια κα'ι το ύπόλοιπο 

σώμα. Έδώ το κείμενο δεν Ε'χει τέτοια περιγραφή, προεμ

βάλλει τα πόδια, κα'ι ϋστερα προθυμούμενος, προθυμοποι

εϊται να πράξη ωστε να μπουν μέσα στην όπη τών δύο σπι

θαμών κα'ι τα γόνατα. Άπο δύο σπιθαμών aνοιγμα, γίνεται 

άπο άδ'(iνατο εως δύσκολο να περάση ενας κανονικης διά

πλασης aνθρωπος. 

Ή όπή, εlναι το μικρο κοίλωμα γης, που ήλθε σε φώς, κα
τα τ'ις άνασκαφες του 1968. Άκριβώς ενα ταπεινο στόμιο, 
οπως πολ\ι εiJστοχα το περιγράφει κα'ι ό Λουκιανός: 

«μάζαν έν χερσιν lχων έσερπύσω διa τού στομίου ταπει

νού δντος». Λουκιανός Ι, 340. 

Σε κάποια aλλη παράγραφο, παραθέτει Ε'να σπάνιο ρη-

μα, το όποιο δικαιολογεΊ: την όπη τών δύο σπιθαμών: 

«χαλεπώς μάλα διa τού στομίου aνερπύσας» Ι 486. 
[Με πολ\ι δυσκολία μπουσούλησα]. 

Για την aνέρπυση, είσέρπυση, ώς της κύριας πράξης μέ

σα σε τάφους, κάπου κάνει λόγο κα'ι ό Κλήμης: 
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«θεο'ι κα'ι δαίμονες τα ειδωλα ... περ'ι τοvς τάφους βρίθοv
τα κα'ι κυλιvδούμεvα».214 

'Όπου ή κυλίνδηση ε1ναι ή κορυφαία πράξη μέσα στον 
κάθε τάφο, κατa το Δρώμενο της Καθόδου στον 'Άδη, μέ

σφ μιας διαδικασίας, που εiιρύτερα κα'ι aπομυθοποιημένα 

ήταν γνωστη ώς «εtκονικος θάνατος», κα'ι κάπως πλησιέστε
ρα στην aλήθεια, ώς Μύηση θανάτου. Άλλa κα'ι ή διήγηση 

του Τιμάρχου, γίνεται εi5γλωττη κα'ι διαφωτιστική. 215 

214. «Πώς ΟVν {τι θεο'ι τa εtδωλα κα'ι οί δαίμονες, βδελυρa γντως 
κα'ι πνεύματα άκάθαρτα, προς πάντων όμολογούμενα γήινα κ α 'ι δει

σαλέα, κάτω βρίθοντα 'περ'ι τοiις τάφους κ α 'ι τa μνημεία κυλινδούμε

να', περ'ι α δη κα'ι ύποφαίνονται άμυδρώς «σκιοειδfj φαντάσματα»; 

ταvθ' ύμών οί θεο'ι τa ει:δωλα, αί σκιαί ... ». 
(Κλήμης Προτ. 'Έλ. IV, 49-50). 

Ό λαύρος Κλήμης επιτίθεται με aφορμη την ονομασία τών θεών, και 

ώς δαιμόνων. Ή παιδεία του - aφού είναι i:'νας γνήσιος Άττικος ρήτορας 
- δεν aφήνει περιθώρια αμφιβολίας, πως γνώριζε με ακρίβεια τί σήμαι

νε για τους 'Έλληνες δ ορος δαίμων. Άσφαλώς γνώριζε οτι Δαίμων στα 

Έλληνικα σημαίνει: «δ γνωρίζων, δ διαμοιράζων>>. 'Ιδιότητες θε·ίκές, και 

για τους aνθρώπους lσόθεες. Ώς νεοφώτιστος ομως μιάς θρησκείας, εξαν

τλεί ύπέρμετρο φανατισμό. Στο τέλος τf]ς παραγράφου ύπερβαίνει και τα 

εσκαμμένα: 

<< ••• την άκήρατον οvσίαν, το ι:'iχραντον εκείνο κα'ι το ι:'iγιον, τοίς τά

φοις επικεχώκατε». 

Παρακάμπτει η δεν θέλει να aναγνωρίση την "ίδια Βασικη Θρησκευτι

κη Άρτηρία, πάνω στην όποία και δ δικός του θεός, στον τάφο κατέβηκε, 

και στον τάφο λατρεύθηκε. Ή Άνάσταση, ή 'Ελπίδα τού Κόσμου, μέσα σ' 

i:'ναν τάφο επιτελείται και εκεί πραγματώνεται. 'Όσο για το τί aκριβώς 

είχαν οί 'Έλληνες επιχώσει στους δικούς τους τάφους, θα γίνη πολυ γρή
γορα aντιληπτό. 

215. << ••• καταβaς είς το μαντείον περιτυχείν σκότφ πολλφ το πρώτον, 

εΊτ' επευξάμενος κείσθαι πολiιν χρόνον, ov μάλα συμφρονών εναρ
γώς εϊτ' εγρήγορεν εϊτ' ώνειροπόλει (590 Β) . 

... εlτα μέντοι μετa μικρον άνενεγκών όράν αvτον εν Τροφωνίου πα
ρa την ει:σοδον, οδπερ εξ άρχfjς κατεκλίθη κείμενον ... ». 
(Πλούταρχος, 592 Ε) 

Ό περίεργος και aσφαλώς aψευδέστατος μάρτυρας, της μη διεύλευ

σης aπο τρύπα διαμπερή, τρόπος, fιταν τόσο εξεζητημένος, ωστε aποτε
λούσε κοινο θαυμασμο και aπορία: 
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«Λ.εβάδεια ... δπου Διος Τροφωνίου μαντείον ί:δρυται, χάσματος 
ύπονόμου κατάβασιν {χον, καταβαίνει δ' αύτος ό χρηστηριαζόμε

νος», Στράβων 414. 

Πάνω σ' αvτο το χάσμα, που εlχε κατάβαση ύπόνομου ό Σουίδας (Σού
δα) θα πfι: έκάθιζον έπι το στόμιον. Κάθιζαν έπάνω στην όπή. Το κείμενο 
<<συνεχίζει>> εΎα εlδος κατάβασης: και αίφνίδιον ήρπάζοντο και κατέδυ
ον ύπο τής γης. Έδώ ή Κατάβαση δείχνει να δικαιολογ'fl τους aντιφρο

νούντες, aλλα θα πρέπει να γνωρίζουν δτι το έν λόγψ κείμενο γράφηκε 

500 όλόκληρα χρόνια μετα την καταστροφη τού μαντείου. Ό συντάκτης 
του δΈν εlδε ποτΈ το χάσμα, δ, τι εγραψε fΊταν θρύλοι κα'ι παραδόσεις. 

Μοιάζει σαν την aξιοπιστία ένος σύγχρονου, που περιγράφει κάποιο 

δρώμενο στο Βυζάντιο πρ'ιν aπο την aλωση. 

'Ένα aκόμη aπόσπασμα, aν κα'ι γράφηκε 1200 περίπου χρόνια μετα 
την έρήμωση τών μαντείων, ανακρατεί κάτι aπο την πράξη της χρησμο

δοσίας: 

«ό νωθρότερος ovov και κατa τaς σαύρας είς μυωξίαν είλούμενος 
ά5ς περ έκ Τροφωνίου μεμαντευμένος, {νθους περιήει», (Χωνιάτης 

16ος αί.). Σούρνεται περιστρεφόμενος δπως οί τυφλΈς μέσα στο σκο

τάδι σαύρες. 

Άποδεικτικο συνήγορης aπορίας, εlναι κα'ι το συνεχόμενο: 
«ή δε κάθοδος ο[α ίζήσαντα έπισπάσασθαι», (Φιλόστρατος ΧΙΧ, 
379). 'Όπως καθίζει κάποιος κα'ι συγχρόνως τραβιέται. 
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«το δε λοιποv σώμα αvτίκα έφελκύσθη τε και 

τοίς γόvασιv έπέδραμεv, ωσπερ ποταμώv ό μέ

γιστος και ιbκύτατος συλληφθέντα ύπο δίvης 

aποκρύψειεv av avθρωποv». 

Μια άλεπου είχε πέσει σ' εΎα ποτάμι. 
Άφού μάταια προσπάθησε να βγfi , 

έπειδη ό οχθες ήταν ψηλές, στογγυ
λοκάθησε στο νερο κα'ι είπε. 
«Ξέρω οτι στην θάλασσα θα κατα

λήξω, άλλα βαρυέμαι τα στριφογυ

ρίσματα». 

Άφου λοιπον δεν εφθανε ή ίζημένη σύγχυση, ήρθε κι Ε'νας 
ποταμός, κα'ι τί ποταμός! Κα'ι μία φοβερη δίνη, οχι βέβαια 

για να καταπιf! έκείνον που κατέβαινε στο Τροφώνειο , άλ

λα άσφαλώς έκείνους που δεν έννοουν άκόμη κα'ι σήμερα να 

άναγνώσουν με όρθότητα το σχετικο κείμενο. 

ΥΟχι, στο Τροφώνειο δεν ύπf]ρχε οi5τε ποταμός, οi5τε δί

νη. 'Εκείνο που ύπάρχει σταθερο έπ'ι 1800 χρόνια, είναι ή 
δυνητικη ευκτικη που μετf]λθε ό Περιηγητής: aποκρύψειεv 

av. Δηλ. «οπως ό μεγαλύτερος κα'ι γρηγορώτερος ποταμός, 
θ α η τ α ν δ υ ν α τ ο ν να άποκρύψη εναν aνθρωπο, άφου 
τον συλλάβει μέσα σε μια δίνη» . Κα'ι οχι οτι τον άποκρύ

βει στην πραγματικότητα. Ό Παυσανίας, που ίσχυρίζεται 

ο τι και αvτος τφ Τροφωvίφ χρησάμεvος, 216 ύπερτονίζει μ' 

ενα ζωηρότατο παράδειγμα, την άληθινα φοβερη εμπειρία. 

216. Χρησιμοποιεί τον ορο χρησάμεvοςκα'ι οχι κατελθώv. Τούτο ση
μαίνει δτι μάλλον δεν έπεχείρησε δ 1:διος Κατάβαση. Άλλωστε στο Τρο

φώνειο, πολλa εlναι έκείνα, που διευκρινίζει δτι τοϋ τα διηγήθηκαν: 
είρηταί μοι. 

Ό Άπολλώνιος δ Τυανέας πληροφορεί δτι στο Τροφώνειο γίνονται 

φοιτήσεις. Άπόδειξη έκεϊνο το «μήπω ξvyyέyovα, καίτοι επεφσίτησας 

πστe το ίερό>>. Εlχε ξαναφοιτήσει κάποτε στο Ίερό, άλλa δεν εlχε γίνει 
συγγενής, με τον Τροφώνιο. Άλλη, fι aλλες φοιτήσεις, προτάθηκε δτι πε

ριστρέφονταν γύρω άπο τ'ις διάφορες Άσκληπιακες δραστηριότητες τοϋ 

Ίεροϋ. (Σχετ. Το Άσκληπιείο της Λειβαδιδ:ς, Άθήνα 2000). 
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Άσφαλώς στις προθέσεις του Περιηγητη δεν iιταν Ε'να (ύπο
θετικο aλλωστε) ποτάμι, και μία (φανταστική) δίνη, άλλα ή 
μεταφορα της άλλόκοτης πράξης.217 Κάποιο άκόμη στοιχείο, 

που έπιβεβαιώνει την «έν στάσει» την στατικη μέσα στον 

τάφο μύηση, άναγνωρίζεται στα έπισυναπτόμενα: «το έντεv

θεν τοίς έντος του άδύτου γενομένοις οvχ είς ούδε ό αύτος 
τρόπος έστlν οτφ διδάσκονται τα μέλλοντα, άλλa πού τις 

εlδε και aλλος ήκουσεν». 
Το έντεvθεν είναι το hντίθετο του έκείθεv. Το νόημα που 

έξάγεται σε περίφραση εχει ώς έξης: «άπο το σημείο αlιτο 

(προς τα έδώ, και δχι προς τα έκεί) για αlιτους που βρίσκον
ται μέσα στο aδυτο, δεν είναι ενας ό τρόπος που μαθαίνουν 
τα μέλλοντα, άλλα aλλος άκούει και aλλος βλέπει. 2 1 8 Σο rδιο 

217. Ό τρόπος που ό aνθρωπος, κυριολεκτικα σωριαζόταν πάνω στην 
όπή, περιγράφεται με πολυ άπλούστερα λόγια άπο τον 'Όμηρο, κατα την 

στιγμη βίαιου θάνατου - φόνου κάποιου πολεμιστοϋ, έν wρςχ μάχης. Έπι

γραμματικα λέει: <<λύνονταν τα γόνατά του>>, «Παρέλυαν τα γόνατά του>>. 

218. Το κείμενο τοϋ Μάξψου Τύριου, γίνεται άφοπλιστικό: <<είσδύεται 

ϋπτιος κατa στομίου στενού καl τa μεν ίδών, τα δε άκούσας, άνεισιν αil
θις ύποφήτης αύτάyyελος>>. Στον Πλούταρχο μια tδια μαρτυρία: 

<<(Ό Τίμαρχος) έμμείνας δε δύο νύκτας κάτω καl μίαν ήμ{ραν, τών 
πολλών άπεyνωκότων αύτbν fίδη καl τών οίκείων όδυρομ{νων, πρωl 

μάλα φαιδρος άνijλθε· προσκυνήσας δε τον θεόν, ώς πρώτον δι{φυyε 

τον δχλον, διηyείτο ήμίν θαυμάσια πολλa καl ίδείν καl άκούσαι». 

Πλούταρχος, 590 Β. 

Ή διαφορα που παρατηρείται να διευκρινίζεται στα προηγούμενα 

κείμενα, όφείλεται στην διαφορα τοϋ χρόνου. Άρχικά, και σύμφωνα με 

το άναλογικο φαινόμενο τών Δελφών, <<πρότερον δ' aπαξ έθεμίστευεv ή 

Πυθία τού ένιαυτού, κατa τ!zν fιμtραν ταύτην, τlzν έβδόμην, νομίζουσι 

yaρ τού θεού yεν{θλιον>>. (Πλούταρχος, Έλληνικα Αrτια, 292), το μαν
τείο τοϋ Τροφωνίου λειτουργούσε μία φορα τον χρόνο. Τ η ν νύχτα 

τ η ς Π α ν σ ε λ ή ν ο υ, που σιιν.έπιπτε άνάμεσα στους σημερινους μηνες 

Α iiγουστο-Σεπτέμβριο. 

Αργότερα πραγματοποιούσαν Κατάβαση, μια φορα τον μηνα, άλλα 

για έλάχιστους μηνες, και πάντα την νύχτα που εlχε Πανσέληνο. Αiιτην 
την νύχτα όπωσδήποτε aκουγε ό κατερχόμενος, άλλα δεν ηταν βέβαιο δτι 
θα εβλεπε. Για να δfl κάποιος, έ"πρεπε να έπιχειρήσn Κατάβαση άποκλει

στικα την Ε'βδομη μέρα τοϋ Φεγγαριοϋ. «Tizν ήμ{ραν ταύτην νομίζουσι 

τού θεού yεν{θλιον>> . Κάθε Ε'βδομη μέρα τοϋ μηνα, ό θεος β ρ ι σκότα ν 

στο aδυτο 
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μηκος κύματος, κα'ι ό Μάξψος Τύριος (Λόγ Ι, Δ,β), που με 
κείμενο συμπυκνωμένο κα'ι είJστοχο, δείχνει δτι γνωρίζει κα

λώς τί συμβαίνει μέσα στο liδυτο. 

«Έν Τροφωνίου γε μizν- και γαρ τούτο μαντείον {στιν έν 

Βοιωτί(Χ fίρωος Τροφωνίου περ'ι Λ.εβαδίαν πόλιν- δ δεό

μενος συγγενέσθαι τφ δαιμονίφ, ένσκευασάμενος όθόνn 

Ι ποδήρει και φοινικίδι, μάζας τε έν χεροίν {χων. είσδύε

ται ϋπτιος κατα στομίου στενού· και τα μεν ίδών, τα δε 

άκούσας, aνεισιν αvθις ύποφήτης αύτάγγελος ... ». 

1) Το σχf)μα: περι Λ.εβαδείαν τizν πόλιν, γιa μία ακόμη 
φορa καταδείχνει την διαφοροποίηση του ευρύτατου 

Ίερού Χώρου, ώς συνόλου αποκομμένου, κα'ι έ τ έ ρ ο υ 

απο την Πόλη. 

2) ένσκευασάμενος όθόνn ποδήρn και φοινικίδι. 
Ή όθόνη ηταν ενα ϋφασμα λεπτο κα'ι κατα κανόνα λευ

κό. 'Εδώ ύπογραμμίζεται ώς κόκκινο. Το γεγονος t'σως Ε'χει 

δύο έρμηνείες. Ή πρώτη όφείλεται στο κόκκινο χρώμα, που 

προσιδιάζει στην νεκρικη αμφίεση, κατα την πραγματικη 

την αληθινη ταφή.219 Δεν διαφεύγει βεβαίως, δτι ή έπίσκε-

219. Το λευκο σάββανο έπεκράτησε ι.'ιπο τον πρώτο μ.Χ. αtώνα. Μέχρι 
τότε στ),ς ταφες έπικρατοϋσε το κόκκινο. Έχει σημασία ή συμμόρφωση 

τού Τυπικού σε νέες πρακτικές. 

<<λευκfί έαθήτι έαταλμένοι πέμπονται μελιττούτας έπάyοντες έν ταίν 

χεραίν ... ». 

Άπο την νεολιθικη περίοδο, είναι γνωστa κόκκινα ταφικa εtδώλια, 
και ι.'ιργότερα ύπηρχε ή συνήθεια να χρωματίζουν με κόκκινο χρώμα, 

τους τάφους, τ),ς σαρκοφάγους, η τa ξύλινα φέρετρα. Μερικf:ς 'Επιτάφι

ες Στηλες - και rσως και ή 'Επιτύμβια Στήλη τού Άγαμήδη ώς περίοπτη 

- fΊταν στολισμένες με κόκκινες ταινίες. Ταινιωμένος φέρεται ό γενάρχης 
τού Τροφωνίου, θεος Άπόλλων. Γιa το κόκκινο σάβανο, μιa μαρτυρία 

ι.'ιποκτά θέση ξέχωρης ύποστήριξης: 

<<Κορυβάντων δρyια τον τρίτον άδελφον άποκτείναντες οότοι τfιν 
κεφαλfιv τοfί νεκρού φοι νικίδι έπεκαλυψάτrιv καΙ. καταατέψαντε έθα

ψάτην, φέροντες έπ/. χαλκής άαπίδος», (Κλήμης. Πρ. Ι, 15). 

(Με την ευκαιρία, και έπειδη τa ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ βρίσκονται σε θέση σύγκρισης, σε παρένθεση το 

έξης: Στην rδια ένότητα ό Κλήμης και aφοϋ ταυτίσει τους Κορύβαντες με 

τοuς Καβείρους, χλευάζει τους τελευταίους, σχετικa με το περιεχόμενο 
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ψη στον τάφο τού Τροφώνιου, ήταν μία «γεύση aπο 'Άδη», 
aφού ό μυούμενος ρητa αναφέρεται δτι γινόταν συγγενrzς 

τού δαιμονίου, δηλ. της θεότητας. 

Ή δεύτερη, aλλa aνίσχυρη έρμηνεία, που δεν aφίσταται 

δμως της α i τ ία ς υποστηρίζει δτι το κόκκινο χρώμα της 

όθόνης, ή τού λινού χιτώνα, είναι aποτέλεσμα τού Δρώμε
νου. Τίποτα δεν aποκλείει την πιθανότητα το aσπρο σάβ

βανο, να γινόταν σχεδον κόκκινο aπο το αίμα, πάνω στο 
όποίο ανέστρεφε, ενέστρεφε, κατα την aνέρπυσιν η την 

εlσέρπυσιν, την κυλίνδυσιν, μέσα στην όπή. Με την προ

ϋπόθεση δτι το μαντείο χρησιμοποιούσε την Πυθαγορικη 

φιλοσοφία, «το δε βιβλίον τaς Πυθαγόρου εlχε δόξας» ( Φι
λόστρατος, XIX, 381), aξιομνημόνευτο είναι το έξης: 

της ίερής κίστης: <<έν {ι (κίστn) το τού Διονύσου αlδοlον άπέκειτο ... και 
κίστην θρησκεύειν». Άπο τον Κλήμη διαφεύγει δτι κατa το έορτολόγιο 

της Άναστάσεως, δ Χριστος άποκαλείται: ώς aρσεν πέφυνεν Χριστος !να 

yονιμεύσn τfιν παρθενεύουσαν νυδήν». 

Κάπως ετσι θa ηταν δυνατον ν' άποδοθf! μία φανταστικη εlκόνα τού 
<<Τροφωνίου φέροντος την κεφαλην τού Άγαμήδους>>. 'Άλλωστε το ήρωι

κο δίδυμο ταυτίζεται μΙ: τους Κορύβαντες: 

«έκ δΕ των βελτιόνων έκείνων ο! τε περι τον Κρόνον όντες tφασαν 

αύτοiις είναι και πρότερον έν τfι Κρήτn τοiις 'Ιδαίους Δακτύλους tν 
τε Φρυyί(Χ τοiις Κορύβαντας γενέσθαι, και τοiις περι Βοιωτίαν έν 

Ούδώρ(Χ Τροφωνιάδας ... » (Πλούταρχος, 944 Ε). 

Στον <<Λυκούργο>> έπίσης τού Πλούταρχου: έν φοινικίδι και φύλλοις 

έλαίας θέντες το σώμα περιέστελλον. (Λυκ. 27) 'Άλλες άναφορές: Λεκα
τσά ΨΥΧΗ, 94. 

Πρέπει νa θεωρείται ώς σχεδον βέβαιο δτι αvτο το σάββανο, έσθητα, \Ί 

χιτώνα που χρησιμοποιούσαν κατa την τελετουργία τού Μυητικού Θανά

του, με το rδιο κάλυπταν το σώμα τού μύστη, στην ταφη τού πραγματικού 

θανάτου. Ή rδια άρχή, άλλa μ!: ύπερσυμβολικο τρόπο έπικρατεί εως σήμε

ρα. Ό Άληθινος Θάνατος κα'ι ή Άνάσταση τού Σωτήρα Χριστού, υπέστειλε 

τ'ις άτομικl:ς μυήσεις. Σήμερα έπικρατεί ή πίστη, δτι δ Υίος τού Θεού ύπο

βλήθηκε στον 'Εκούσιο Θάνατο, κα'ι δώρησε σε δλους την αtώνια Ζωή, που 

μέχρι τότε δ καθ' ενας κέρδιζε μόνος του μέσφ μιa μυητικης Κατάβασης 

στον 'Άδη. 'Εδώ εντοπίζεται κα'ι ή συνήθεια οί προσκυνητl:ς τών λεγόμενων 

Ίερών Τόπων στa 'Ιεροσόλυμα, νa παίρνουν γυρίζοντας κα'ι μία σινδόνην, 

ή όποία θa χρησιμοποιηθf! κατa τον ενταφιασμό τους. Το σεντόνι άπο τa 

'Ιεροσόλυμα συμβολικa εχει καθαγιασθη, κα'ι κατa κάποιο τρόπο άποτελεί 

πανομοιότυπο της θρυλούμενης Σινδόνης τού Σωτήρα. 
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Οί Πυθαγόρειοι, δεν θάβονταν με μάλλινα ροϋχα.220 

3) εlσδύεται ϋπτιος κατa στομίου στενού. 
Εtσδύομαι στην παθητικη έ'κφραση σημαίνει: «βρίσκομαι 

μέσα». Σημαίνει στο προκείμενο, «βρίσκεται τjδη μέσα στο 

aδυτο, σε ϋπτια θέση, κατa στομίου στενού, aπέναντι άπο 

ενα στενο στόμιο». Το κείμενο σταματάει σ' αύτο άκριβώς 

το σημείο. Δεν άναφέρει κάποια έν συνεχείι.χ διείσδυση σε 

aλλον χώρο. Ή διαυγέστερη είκόνα, θέλει εναν aνθρωπο 

στο δάπεδο τοϋ μαντείου, γερμένου άνάσκελα, να βρίσκε

ται κατά, κάτι σαν άπέναντι, άπο ενα στενο στόμιο.221 Ό 
συνεχόμενος λόγος εχει την aξία ραπίσματος. 

4) και τa μεν lδwν τa δε άκούσας, aνεισιν α-δθις ύποφή
της αvτάyyελος. 222 

Στον βαθμο που ή ερευνα στρέφεται aποκλειστικα στην 

γνώση της διακλάδωσης, που παρουσιάζει το πολυμερες 

Δρώμενο, κανένα ρημα στην πρόταση, δεν εχει τόση πληρο

φορία, δση το έπίρρημα α-δθις. Σημαίνει: Άμέσως. Πάλι πί
σω, aμεσα πίσω, χωρ'ις aλλη παρεμβολή, α·δθις. 

'Άν δ μυούμενος είσερχόταν σε σπήλαια σκοτεινά, ή φω

τιζόμενα με δάδες, η σκοτεινους χώρους aπάτης, το αδθις, 

220. Ήρ.2,81. 

221. Ή έπικρατούσα πλάνη συγχωρεί μία άκόμη έπανάληψη, ΔΙ:ν περ
νάει σε aλλο χώρο. Δi:ν μεταβαίνει πουθενά. 'Άν κάπου άλλού διερχόταν, 

ολο και κάποιο κείμενο θα το άνέφερε, φίλιο fι έχθρικο προς το Τροφώ

νειο. (Ό 'Ωριγένης θα ήταν Ε'τοψος άκόμη και να έφεύρη μιa τέτοια περί
πτωση). Κάτι ύποπτο και συνάμα τέχνασμα άπάτης θa άπεκάλυπταν οί 
άνασκαφές, άλλa και τα καταιγιστικα κείμενα έναντίον τών 'Εθνικών. 

Το στόμιο εlναι στενό. 'Άν ήταν διαμπερές, και έπρόκειτο διείσδυση, 
διa μέσου εrσδυση, τότε ό ύπερτονισμος τού στενού, ήταν τελείως αδιά
φορος. Άλλωστε γιατί lχραγε στενο στόμιο; Πόσο στενό; Θα επρεπε ολοι 
οί μυούμενοι να ήταν έξαιρετικα άδύνατοι. Άλλa και πάλι πώς θa ήταν 
δυνατον να διέλθουν, aφού ή όπη δύvασθαι μόvα τα άκρα τώv πόδωv χω

ρijσαι. Άποτέλεσμα αύτης της συλλογιστικής aποδεικνύει δτι το σχέδιο 

τών Χίτζικ-Μπλοίιμνερ, που aντέγραψε και ό καθηγητης Ν. Παπαχατζης, 

εlναι τελείως aβάσψο και έξωπραγματικό . 

222. αύτάyyελος έκείνος που aναγγέλει κάτι γιa τον έαυτό του ό 
tδιος, aντι για κάποιον aλλο. 
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γινόταν περιττό, θα ελλειπε. 'Ώστε το πλf)ρες νόημα της 

παραγράφου τοϋ Μάξιμου τοϋ Τύριου είναι το aκόλουθο: 
«βρίσκεται μέσα στο aδυτο ϋπτιος, (aπ)έναντι σ' ενα στενο 

στόμιο, κα'ι aλλα μεν aφού δεί, κα'ι aλλα δε aφοϋ ακούσει, 

ανέρχεται αμέ σ ω ς πίσω, χρησμολόγος aληθινός, aναγγέ

λοντας ό ϊδιος το μάντευμα, για τον έαυτό του». 

'Ένα ϊδιο aκριβώς νόημα φράζει το κείμενο τοϋ Παυσα

νία: άναστρέψαι δε όπίσω διa στομίου τού αvτού προεκ

θεότων σφίσιν τών ποδών. Ό ορος αναστροφή, έπέζησε σε 

χρήση Ε"ως σήμερα, κα'ι είναι aπολύτως κατανοητός. Σημαί
νει «στροψη έπ'ι τόπου>>. Είναι κατα συνέπειαν έπιτακτικη 
ή ανάγκη, ώρισμένοι να εννοήσουν οορισμένως, τί έρμηνεία 

επιδέχεται εκείνο το «άναστρέψαι διa στομίου τού αvτού». 

Δεν πρόκειται για επιστροφή, aλλα για Άναστροφή, πάνω 

στο ϊδιο στενο στόμιο. Σ' ενα στόμιο δύο σπιθαμών πλάτος 

κα'ι μιας σπιθαμης βάθους, που σε καμμία περίπτωση δεν εί

ναι διαμπερές. 223 

223. Δείχνει τελείως iiσχετο, άλλa σε κάτι τέτοιες στιγμές, ό έρευνη
τής, δ κάθε έρευνητής, είναι ~να παράδειγμα, ~να άπολίθωμα και πρέμvοv 
άyροικικόv, μιa άπτη προβολη έκείνου τού φωvfι βοώντος έv τfι έρήμω ... 
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«τον δε aναβάντα παρa τού Τροφωνίου πα

ραλαβόντες α'δθις οί ίερείς καθίζουσιν επι 
θρόνου Μνημοσύνης καλούμεvοv, κείται δε 

ού πόρρω τού aδύτου». 

«a, ναί, φυλάξου aγάπη μου 
του κόσμου aπο την πλάνη» 

Δ. Σολωμός, «Άνθούλα» 

Άντι aλλης αναλύσεως και σχολίων, παρατίθεται έδώ, ε'να 

σχετικο aπόσπασμα aπο Εlσήγηση Συνεδρίου το 2000.224 

«Το κείμενο μδ.ς πληροφορεί πως δ θρόνος ήταν κοντα 
στο 'Άδυτο. «Κείται ov πόρρω τού aδύτου)). Το γεγονος 
δεν έμπόδισε μερικους να εχουν μιαν εlκόνα ένος μαντεί

ου κα'ι μιας καρέκλας, κάπου στο ϋπαιθρο. Θεωρώ πως 

θα ήταν καθαρη aπερισκεψία να aναζητηθf1 ενας θρόνος 
οχι άπλώς μακρυά, aλλα δπουδήποτε aλλου, έκτος aπο 

· το έσωτερικο τοϋ μεγάλου ναοϋ τοϋ Διος Βασιλέως. Δεν 

θα πρέπει ουτε στιγμη να διαφεύγη, πως δ μεγάλος ναος 

φέρει Άψίδα. Αuτη ή Άψίδα aσφαλώς δεν εχει περιωρι

σμένο aρχιτεκτονικο διάκοσμο. Δεν είναι διακοσμητικο 
στοιχείο τοϋ ναοϋ, aλλα aπεναντίας είναι στενα δεμένη 
με το Δρώμενο. Στο προκείμενο στάδιο με το θρόνο. Εί
ναι στενα δεμένη με το στάδιο που i]δη είναι γνωστό, 
και όνομάζεται θρόvωσις, Ενθρόνισις. Μια τέτοια πρά

ξη, δεν μπορεί παρα αναμφισβήτητα να συμβαίνη μέσα 

στο ναό, που έπιμαρτυρείται και έπιβεβαιώνεται aπο την 

l'δια την έπωνυμία του. Είναι δ ναος τοϋ Διος Βασιλέως. 
Ή μνημειακη aρχιτεκτονικη στην Λειβαδια* γίνεται 

εύδιάκριτη και ε\Jγλωττη. Δυστυχώς για ώρισμένους το 

τοπίο έξακολουθεί να παραμένει όμιχλώδες ... )). 
*Ή στιγμη είναι κατάλληλη ωστε να προστεθf1 το 
έξης: 

224. Γιώτας Βαλλά: Περl της Σημασίας τού Μαντείου τού Τροφωνίου, 

Εισήγηση σε Συνέδριο τού 2000 τf]ς 'Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών. 
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Το τοπωνύμιο Λεβάδεια, προφανώς προηλθε aπο την πε

ριγραφη τού χώρου με τΊ.ς πολλες πηγές, aφού βέδυ, aλλa 

καΊ. tλ βαδη σημαίνει το νερό. Άσχετο δεν δείχνει κα'ι ώς 

σύμφυρμα της λιβάδος, λιβaς- σταγόνα νερού. Παραλλαγη 

τού κλασσικού τύπου ι\εβάδεια, σε χρήση aπο την aρχαιό

τητα εΊναι καΊ. το Λεβάδια. Στa μεσαιωνικa γνωστοποιούν
ται δυο aκόμη τύποι, Λιβάδεια κα'ι ι\ιβαδεία. 

Παρατηρείται οτι ολοι αύτοΊ. οί τύποι εΊναι σύμφωνοι 
με την aντίληψη καΊ. εκφραση της διαχρονικης Έλληνικης 

Γραμματολογίας. Ή σύνθεσή τους παρουσιάζει ι'iριστη 

συλλαβικη άρμονία, aφού σε κάθε συλλαβη ύπάρχει είίηχη 

αύτοτέλεια aπο σύμφωνο καΊ. φωνηεν, η aπο άπλο φωνηεν 

κατάληξης. 

Πρόσφατα προτάθηκε κα'ι δυστυχώς χρησιμοποιείται 

ό τύπος ΛΙΒΑΔΕΙΆ. Τονίζεται στην λήγουσα. Σφάλμα. Ό 

τύπος εΊναι λάθος οχι μόνον έπειδη aποτελεί προιον αύθαί
ρετου aνατονισμού, με συνέπεια την έκφορa διφθόγγου 

καΊ. καταλήξεως σε ένιαία συλλαβή, aλλa γιατί συγχρόνως 

aποτελεί ι'iποψη aκαδημα'ίκης 'Ύβρης, κα'ι πρόκληση στην 

εύρρυθμία, στην εύταξία, κα'ι την πάτρια Έλληνικη γλωσ

σικη παιδεία. της φωνητικης aρθρωσης. Αύτο το πράγμα, 

ή ΛΙΒΑΔΕΙΆ, εΊναι Έλληνικο μόνον οταν διαβάζεται ώς 
Λιβάδεια η Λιβαδεία. Σε κάθε aλλη περίπτωση aποτελεί 

βαρβαρισμό. 
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«Καθεσθέvτα δε έvταύθα άvερωτώσιv όπόσα 

είδε τε και έπύθετσ μαθόvτες δε έπιτρέπου
σιv αiιτοv fίδη τοίς προσήκουσιv. οίδε εlς το 

οί'κημα {vθα και πρότεροv διnτάτο παρά τε 

7 Τύχn και Δαίμοvι άyαθοίς, ές τούτο άράμε
vοι κομίζουσι κάτοχόv τε {τι τφ δείματι και 

άyvώτα αiιτού τε και τώv πέλας. ϋστεροv μέv

τοι τά τε aλλα οiιδέv τι φροvήσει μείοv fί πρό

τεροv, και yέλως έπάvεισιv οί». 

«Παληέ μου συμμαθητη 

πάντα πρώτε, aριστούχε της τάξης 

έσu χόρτασες βαθμούς, 

κι έγοο χόρτασα παιχνίδι>> 

(Ποίηση Κώστα Πηγαδιώτη) 

Το ζοφερο πέρας της μύησης είναι aπροσδόκητο. Τόσο 
ωστε κατa την aρχαιότητα στάθηκε κα'ι ή αlτία της έπώνυ

μης παροιμίας. Ή αlτία fΊταν aπόλυτα δικαιολογημένη. «άγέ
λαστος άvήει και wχριώv διηvεκώς». 

«Οί χρηστηριασθέvτες άvήεσαv wχρο'ι κα'ι άyέλαστοι». 

«έξήρχοvτο άπηyριωμέvοι τaς οψεις και άμειδείς, διετέ

λουv και wχροι κα'ι δύσκολοι τοv liπαvτα της ζωής χρό

vοv, δι' δ έπι δυσεvτεύκτωv και δυσπροσιτώv παροιμία 

τις φέρεται, Ές Τροφωvίου μεμάvτευται». 

Ό aπόηχος της τελευταίας έμπειρίας, αύτης δηλ. της κα

τάστασης, τοϋ σκυθρωπού, aγέλαστου, δυσέντευκτου, εφθα

σε κα'ι aποδόθηκε aπο τους λόγιους της σημερινης έποχης, 

κα'ι ύπερβολικος κα'ι παρεξηγημένος. 

Ή ύπερβολη κα'ι ή παρεξήγηση, aλλa κα'ι aνησυχητι

κa σημεία aντίφασης, διακρίνονται σε εΎα ένδεικτικο 

κείμενο. 225 

225. ΒΟΙΩτΙΚΆ ΑΝΆΛΕΚΤΑ, τ. 12, σελ. 58: 
<<'Εδώ λοιπον εlχε τον θρόνο του 6 Τροφώνιος Δίας, ενας θεος τοϋ κά

τω κόσμου, άλλa πρδ.ος κα'ι φιλικός. Εlναι ενας θεος της μαντείας κα'ι της 
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aποκάλυψης (τών μελλόντων)· σ' αύτον κατέβαινε οποιος χρειαζόταν συμ

βουλη και εrδηση για πράγματα aπόρρητα. 'Όποιος κατέβαινε στην σπηλια 

τού Τροφώνιου, αύτος πίστευε πως κατεβαίνει στην φρίκη τού 'Άδη. 

Το μαντείο τού Τροφώνιου Δία βασίζεται, οπως και το μαντείο τών 

Δελφών, στις έκστατικΕ:ς καταστάσεις της ψυχης. 'Υπάρχει ώστόσο μια 

πολυ βασικη διαφορα στο θέμα της έξωτερικης έκστασης. Στους Δελφους 

εκστασιάζεται και ένθουσιάζεται aπο τις αναθυμιάσεις που ανεβαίνουν 

aπο τα έγκατα της γης μόνο ή ίέρεια τού μαντικού θεού, δηλαδη ή Πυθία, 

και αιηη εlναι έκείνη που ανακοινώνει έπειτα στον ερωτώντα την έσωτε
ρικη aποκάλυψη τής θεομανίας της. Έδώ ομως, στο μαντείο τού Τροφώ

νιου Δία, δ l'διος δ έρωτών aναλαμβάνει και τον έκστασιασμό του. 

Και μΕ: βάση την περιγραφη τού Παυσανία, που είχε κατέβει κι αυτος 
στην σπηλια τού Τροφώνιου, μάς δίνει δ Hettner ενα πολυ ζωντανο ρε
πορτάζ, θa Ελεγα, τών οσων συνέβαιναν και σ' αυτο το έλληνικο μαντείο 

και ποια ύπνωτικa και φρικιαστικα ακόμη μέσα χρησιμοποιούσαν οί ίε

ρείς και οί ίέρειες για νa ανάψουν την ε\Jπιστη φαντασία τών μεμυημένων 

και νa προκαλέσουν τον έκστασιασμό τους>>, (Πολ. Κ . Ένεπεκίδης, Όμότ. 
Καθηγ. Παν/μίου Βιέννης). 

'Άν τέτοιες aντιλήψεις έκφράζωνται aπο Πανεπιστημιακούς, κατα

νοείται πλήρως, τί εrδους aγνοια επικρατεί γύρω aπο την με φυσικους 

νόμους, και εναρμονισμένα πρότυπα στοιχεία, λειτουργία και λειτουργι

κότητα της Άρχαίας 'Ελληνικής Θρησκείας. 

Ή παρεξήγηση: <<Το μαντείο τού Τροφωνίου Δία>>. 'Έτσι το νόημα aν

τιστρέφεται. ΔΕ:ν είναι δ Δίας τροφώνιος, aλλα το aντίθετο. 
Ή aντίφαση: <<για ν' aνάψουν την ε\Jπιστη φαντασία τών μεμυημέ

νων>>. ύποστηρίζεται aπο το αυτονόητο. 'Άν πράγματι ησαν μεμυημένοι, 
τότε δεν θa είχαν ευπιστη φαντασία. 
Ή ύπερβολή: <<ποια φρικιαστικα και φαρμακευτικα μέσα χρησιμοποι

ούσαν οί ίερείς>>. Το σχόλιο σχετικα μΕ: την ύπερβολη αναφαίνεται περισσό

τερο έμπεδωμένο. Οί aποτιμητΕ:ς αυτών τών εκτιμήσεων, θα πρέπει ν' aπαν

τήσουν στο έξης δίκαιο ερώτημα. Ποιά και τί εrδους άραγε ηταν έκεϊνα τa 
φρικιαστικa μέσα που χρησιμοποιούσαν οί ίερεϊς, ωστε να καταστήσουν 

εναν aνθρωπο, σκυθρωπό, κατηφη και αγέλαστο, γιa ολη του την ζωή; 

Άλήθεια πόση χαλαρότητα όρθολογισμού διέπει την σύγχρονη επιστημο

νικη σκέψη, ωστε να ύποστηρίζη οτι σ' ενα πανελλήνιο, aλλα οtκουμενικο 

Ίερό, (άγώvας ίεροiις οίκουμεvικοiις τοiις fποvομαζομέvους Τροφώvεια) 
οπου κατa τον Θαλη, τα πάντα πλήρη θεώv, και κατa τον Άριστοτέλη 

(Ρητ., 1411β), τα πάντα πεπλήρωται θειότητος, ευδοκιμούσαν δια χρονικώς 

aστοιχείωτοι ίερείς, οί δποίοι εlχαν την ικανότητα να τρομάζουν κάποιον 
ωστε να χάνη τα λογικά του, την αυτογνωσία καΊ. το γέλιο του; 

'Υπάρχουν στιγμΕ:ς aνυπόφορης aνωριμότητας, τέτοιου μεγέθους, 

ωστε ή αl'τηση συγγνώμης έκ μέρους ένιων επιστημόνων, να κρίνεται επι

βεβλημένη. 
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Ώστόσο ή εκρυθμη κατάσταση στην όποία περιερχόταν 

ό χρηστηριασθείς, <Οφειλόταν σε τελείως διαφορετικους 

παράγοντες. 

Έαν θα πρέπει να έπιχειρηθ'fl μία έρμηνεία τών λεγομέ

νων, που να aνταποκρίνωνται σε δικαιολογημένες κινή

σεις, προς aποφυγη τών συνακόλουθων της Κατάβασης στο 

Άντρο παρενεργειών κα'ι οχι ένεργειών, οί όποίες να έκπο

ρεύωνται aπο το ίερατείο, ως μέσον έντυπωσιασμου, - πε

ρίπτωση μάλλον aπίθανη - αύτο το αναφερόμενο aπο τον 

Φιλόστρατο: 

«άναδίδωσι δ' αvτοvς ή yfί τοvς μεν ov πόρρω, τοvς 
δε κα'ι πορρωτάτω, κα'ι yaρ ύπερ Αοκροvς κα'ι Φω

κέας αναπέμπονται, οί δε πλείστοι περ'ι τa Βοιωτών 

δρια», 

ως aληθινη πρακτική, πράγματι γίνεται aπόλυτα aποδεκτό.226 

ΕΊναι δυνατον λοιπον ν' aνασυσταθ'fl ή έξης είκόνα. Άμέ
σως μετα την 'Άνοδο aπο το «μαντείο>> ό χρηστηριασθείς, 

για την ταχύτερη κα'ι aσφαλέστερη έπαναφορα στην προτε

ραία καθημερινότητα, κοσμικη συνθήκη, κα'ι aποκατάστα

ση, να μεταφερόταν κάπου κοντα στον ποταμο 'Έρκυνα, 

δπου σύμφωνα με τον Παυσανία: «lνθα κα'ι πρότερον διnτά

το» στο οt'κημα του Άγαθου Δαίμονα κα'ι της Τύχης Άγαθης, 

καταφοβισμένος aκόμη, κα'ι μη δυνάμενος να γνωρίση ουτε 

τον έαυτό του ουτε τους aλλους. 

Μια «Άνοδος aπο τον 'Άδη», οχι τόσο aφηρημένη δσο 

μοιάζει μέσα σε εισαγωγικά, το πρώτο εκδηλο σύμπτωμα που 

226. ΔΕν είναι λίγοι έκείνοι που έρμήνευσαν αiιτην την παράγραφο, 
με την έντύπωση μίας κυριολεκτικa ύπόγειας Άνάδοσης, μέσφ ύπόγειων 

στοών που ξεκινούσαν άπο το άόρατο και μυστηριώδες μαντείο , και 
Ε'φθαναν μέχρι την Λοκρίδα και την Φωκίδα. Άκόμα και δ Πλίνιος μετα

φέρει μίαν άνάλογη φήμη. Κάνει την ύπόθεση οτι ύπάρχει μία ύπόγεια 

δίοδος συνεργασίας, μεταξυ τού μαντείου τού Τροφωνίου, και τού μαντεί

ου τών Δελφών. Στον σημερινο Δημοτικο ήλεκτρονικο και οχι μόνον Ε'ν

τυπο Τύπο που περιγράφει την έπίσκεψη στις «Πηγες της Κρύας>> και οχι 

της 'Έρκυνας (!!)και δ δποίος άποτελεί την έπίσημη τουριστικη ξενάγηση 
της Λ ι β άδει α ς άπο την Δημοτικη Άρχή, το δύσμοιρο μαντείο τού Τρο

φωνίου περιγράφεται ώς <<προπομπος τοϋ μαντείου των Δελφών>>. 
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θα παρουσίαζε, θα fΊταν κα'ι ή ~ντονη Ελλειψη ύγρασίας.227 

Ή παρατήρηση λοιπον τοϋ Φιλόστρατου, οτι άναδίδωσι 

δ' αύτοiις ή γη, στα ορια της Βοιωτίας, στην Λοκρίδα κα'ι 

την Φωκίδα, άλλα άκόμη κα'ι στ'ις παρυφες τοϋ Νότιου Εύβο

"ίκοϋ, «ές Αύλίδα τε {πεσθαι πάντας, ώς έκεί άναδυσομένου 

θαυμασιώτατα άνθρώπων». δείχνει οτι σε μερικες περιπτώ

σεις, μια ύπερενυδάτωση στον ποταμό, δεν fΊταν άρκετή. Ό 
άπορρυθμισμένος aνθρωπος, παρουσίαζε κα'ι Ελλειψη πνεύ

ματος, Ελλειψη καθαροϋ άέρος. Κα'ι μάλιστα τοϋ καθαρώτε

ρου στον όποίο θα fΊταν δυνατον να έγκλιματισθfl. Τέτοιος 
fΊταν ό θαλασσινος άέρας γύρω άπο το ψηλο όροπέδιο της 
«tδανικης τριθάλαττης Βοιωτίας».228 ''Έτσι οί έπωνομαζό
μενοι τόποι στα ορια τών Βοιωτών, εΊχαν την tδιαίτερη 

227. Κα'ι άσφαλώς /fνα έξ rσου κα'ι rσως ζωτικότερο έπιζητούμενο 
θα ήταν κάποιο καθαρο ζωηφόρο γήινο πνεύμα. Σαφέστερα μια αυτό
ματης λειτουργίας ύγιεινη ά ν α π ν ο ή. 'Ένα πvεfιμα, που δ έπισκέπτης 

τού 'Άδη, είχε καταλίψει, δπως ό κάθε νεκρος όργανισμός. Κα'ι τα δύο 
στοιχεία, τόσο ή άποζήτηση ύγρασίας, δσο κα'ι ή ι'χγωνιώδης άναζήτηση 

πvεύματος-άναπνοης ώς γνώρισμα τού Ε"μβιου κόσμου, ώς γνώρισμα της 

άνθρώπινης συνθήκης, άναγνώριση της διαφορετικότητας μεταξυ της 

«άτμόσφαιρας θανάτου>>, κα'ι της «πνοής τού ζώντος>>, ήταν άπαραίτητα, 
άναντικατάστατα, στην επιδίωξη μιάς επαναπροσαρμογης στους φυσι

κους ρυθμους της ζωης. 

228. «'Ο άέρας που άναπνέουμε κοντα στη θάλασσα είναι καθαρός, 
ραδιενεργος άπο την ήλιακη άκτινοβολία, ίωδιωμένος άπο τ'ις ι'tλμυρες 

αiiρες, που Ε"ρχονται άπο το πέλαγος για να μάς δροσίζουν, γεμίζει τους 
πνεύμονές μας κα'ι μιάς ζωογονεί. Ή Ελλειψη έξ liλλου άλλεργικών παρα

γόντων είναι μεγάλης σημασίας. 'Όλοι οί είδικο'ι συμφωνούν δτι το θα
λάσσιο κλίμα επιφέρει. 1) την γαλήνη κα'ι την άνάπαυση τού πνεύματος. 
2) Μία κατάσταση γενικής χαλαρώσεως κα'ι ήρεμίας που έκδηλώνεται με 
την καταπράϋνση κα'ι ισορροπία τού νευροφυτικού συστήματος. Ή θερα

πεία κοντα στην θάλασσα έξ liλλου έπενεργεί στ'ις διάφορες λειτουργίες 

τών σπλάγχνων κα'ι τών liλλων όργανικών συστημάτων, ι'χκόμη κα'ι στ'ις 

διαταραχες τοϋ νευροφυτικού μας συστήματος κα'ι γενικa στην δλη ψυχο

σωματική μας κατάσταση. Είναι μία επενέργεια που ευνοεί κα'ι διευκολύ
νει την επάνοδο τού όργανισμού στην όμαλότητα, ένισχύει τ'ις διάφορες 

τοπικες θεραπείες, κα'ι δδηγεί στην άποκατάσταση τών διαταραγμένων 

σωματικών κα'ι ψυχικών λειτουργιών>>. (άπόσπασμα άπο την σελ. 30 τοϋ 
βιβλίου: Θάλασσα δ Γιατρός σας, τού παιδίατρου Ήρακλη Π. Γιαννακό

πουλου, Δρος Παν. Άθηνών. ΥΕκδ. Σκαραβαίος). 
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σημασία για την έπίσκεψή τους. Ίδεωδέστερος i]ταν ό τό
πος, οπου ή Βόρεια Βοιωτία βρίσκει διέξοδο στον Κοριν

θιακό. Ό λιμένας της Άντικύρας, και ε'μμεσα ή περιοχη 

της Άνεμώρειας (πιθ. σημερινη Άράχωβα) κα'ι ό κόλπος 
της Ίτέας. 

'Ένας δροσερος Μπάτης, σε έναλλαγη με ψυχρότερο μίγ

μα Ζέφυρου, άναδεικνύουν αiιτην την περιοχη σε άληθινο 

τόπο άναζωογόνησης. Σε μια μελλοντικη πραγματεία, ή 

σπουδαιότητα τοϋ έν λόγφ Χώρου θα καταδειχθfΊ, ώς ισχυ

ρότερος παράγοντας 'ίασης τοϋ lίγνωστου έν πολλοίς Άσκλη

πιείου τών Δελφών. 

Έαν λοιπον ό μυηθείς, που ε'πρεπε να έπανέλθη άπο 

μία κατάσταση, ή όποία είίστοχα περιγράφεται: ayvώτα 

αύτού τε και τώv πέλας, - άφοϋ κα'ι μόνον μια άπλη εκθε
ση τοϋ άνθρώπου σε ήλεκτρομαγνητικα ρεύματα, εχει άπο

δειχθfΊ οτι άλλάζει την προσωπικη συμπεριφορά, - κυριο

λεκτικα δηλ. ν' άλλάξη τον άέρα του, τότε ποϋ άλλοϋ θα 

έπιλεγόταν ό καταλληλότερος τόπος, aν οχι στα ορια της 

Β ο ιωτίας-Φωκ ίδας; 

Ή παρατήρηση τοϋ Πλούταρχου στο σημείο αiιτό, γίνε

ται έπιβραβευτικη τών ύποθέσεων, που γεννά ό ύπαινιγμος 

τοϋ Φιλόστρατου: 

«τοv aέρα τοv έv Δελφοίς, πυκvοv οvτα και συvεχη και 

τόvοv {χοvτα διa τizv aπο τώv δρωv avάκλασιv και avτέ

ρεισιv, {τι και λεπτοv εlvαι και δηκτικόv, ως που μαρτυ
ρεί και τa περl τaς πέψεις της τροφής». 229 

Ό μεγάλος αiιτος κύκλος, Β-Ν Εiιβο'ίκος - Βοιωτία -
Φωκίδα, μ' αiιτο το προηγούμενο, 'ίσως να μην είναι ασχε
τος άπο την μυθικη περιπλάνηση, άναζήτηση χώρου, κα'ι 

τελικη έπιλογη έγκατάστασης τοϋ Άπόλλωνα, στ'ις Φαι

δριάδες, ετσι οπως περιγράφεται στον όμώνυμο Όμηρικο 

υΥμνο. 

Άραγε τα βαθύτερα α'ίτα τοϋ μύθου , i]ταν ή έκλογη 

229. (Πλούταρχος, 396 Α) Ό άέρας τών Δελφών, ε1ναι δλη ή δύναμη 
τοϋ Τόπου. Γεγονος το όποίο θa έξετασθfl σ' rνα έπόμενο βιβλίο. 
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του lδεοδέστερου χώρου, άπ' οπου ό άληθινός, ό πραγμα

τικός, γ ε ν ν ή τ ω ρ της lατρικης, 'Υπερίων, 'Ήλιος, Άπόλ

λων, ό πατέρας του Άσκληπιου, - άλλα κα'ι του Τροφώ
νιου - θα εδειχνε τον άναμφισβήτητο εύεργετικό του χα

ρακτηρα , στην άνθρώπινη κοινότητα; Άπο τώρα μπορεϊ 

fίδη να σημειωθη, ποος ή Πραγματεία: Περ'ι τού ΕΙ του εν 

Δελφοϊς, ε1ναι ή επιβεβαιώση της άπάντησης, σ' αύτο το 
σπουδαϊο ερώτημα. 

Το επίμαχο ομως σημεϊο του άποσπάσματος, εντοπίζεται 

στην επεισοδιακη κα'ι αύθαίρετη Κατάβαση στον aδυτο, 

του Άπολλώνιου Τυανέα, χωρ'ις την συγκατάθεση τών ιερέ

ων. Ώς αlτία προτάθηκαν, ήμέρες άπαίσιες: 

«Προς δf: τοv avδρα πλαττωμέvωv aποφράδας ΚαL ού κα

θαρaς χρfίσαι ... » 

Ποιά άραγε fΊταν τα κριτήρια , ωστε οι ήμέρες να χαρα
κτηρισθούν aποφράδαι; Προφανώς κάποια lδιαίτερα σύν

δρομα διαφοροποιημένα καιρικα φαινόμενα. Γιατί, αν ολες 

άνεξαιρέτως οι ήμέρες παρουσίαζαν' μια πάντα ομοια κλιμα

τολογικά, κα'ι συνεχώς έπαναλαμβανόμενη ταυτότητα, τότε 

δεν ύπηρχε λόγος να προκαλέσουν τον κίνδυνο, που προμύ

νηε ό ορος. aποφράς. 230 

ουσιαστικα λοιπόν, ή καιρικη κατάσταση fΊταν εκείνη, 

230. Άξιοπρόσεκτο το ύπόμνημα που δδηγεί στο aρχικο tσόθεο aξίω
μα: δταv μήτε είσαγώγιμοι αί δίκαι ώσι, μήτε τα ίερa ίερουργηται, μήθ' 
δλως τι τώv αίσίωv τεληται, αϋτη άποφρaς ήμέρα. (Λουκιανός, Ψευδο
λογ. 12). 

την στενη σχέση τών aποφράδων ήμερων με τις κλιματολογικες 

συνθf]κες, επιβεβαιώνει μια διατύπωση του Μεγάλου 'Ετυμολογικού : 

« ... τaς άποφράδας aς δη και επεικάδας καλούσι φθίvοvτος τού μη

vός, τετράδα, τρίτηv, δευτέραv. VΗτοι ήμέραις εv α[ς τaς φοvικaς 
δίκας ΕδίκαζοV' διa το οίοv άποφράττεσθαι το της σελήvης φώς EV 
αύταίς>>. Ή Σελήνη παρα τ'ις δποιες aντιρρήσεις έπηρεάζει aμεσα κα'ι 

aποφασιστικα και τα δρώμενα στην Γη. Άπο την διασαφήνιση συμπε

ραίνεται δτι aκόμα κα'ι οί φονικες δίκες γίνονταν μετα την εtκοστη 

του μηνός. Αυτες οί λεπτομέρειες καταδεικνύουν δτι ύπf]ρχαν κάποιες 

έποχες που δ liνθρωπος διέφερε κατα πολυ aπο τον σημερινο πολίτη. 

αναμφίβολα δ αείποτε εύδαίμων liνθρωπος ζούσε σε κοινωνία εiiρρυθ

μης τάξης και άρμονίας. 
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που διεδραμάτισε την μείζονα έκλογη. 231 'Ήταν μία μέρα με 
διάχυτα τa γνωρισματικa στοιχεία της άποφοράς. 'Όπως 

επ'ι παραδείγματι κα'ι σήμερα, οταν δυσθυμία, aτονία, κακη 

ψυχολογικη κατάσταση, παρατηρούνται, ένίοτε κα'ι επικρα

τούν, aπο ανεξήγητη αίτία κα'ι πηγη προέλευσης. 

ΥΩστοσο γιa νa κατανοηθfι κάπως ίκανοποιητικά, μιa 

aλλη αtτία aλλa κα'ι το aποτέλεσμά της, γίνεται αναγκαίο 

νa έρμηνευθfι διεξοδικώτερα, εΎα τελευταίο στοιχείο. Το βο

ρεινότερο λιμάνι της Βοιωτίας στον Κορινθιακό, είναι ή Άν
τίκυρα. Με το 'ίδιο ονομα vπήρχαν τρείς πόλεις. 232 

Ή Άντίκυρα του Μαλλιακου κόλπου στ'ις εκβολες του 

Σπερχειού , ή όποία λογιζόταν ώς ή πατρίδα τού 'Εφιάλτη. 

Μιa δεύτερη ήταν εκείνη των Έσπερίων Λοκρων κα'ι ή γνω
στη κα'ι πλησιέστερη στην Βοιωτία. 'Εκείνο που εχει πολυ 

μεγάλη σημασία είναι οτι κα'ι στ'ις τρείς, σύμφωνα κα'ι με 
την «Ποιητική» του Όράτιου, φύτρωνε ό έλλέβορος. Ό έλ

λέβορος σήμερα είναι γνωστος με το ώραιοποιημένο ονομα 
«Ρόδον τού Χειμωνος». Λέγεται κα'ι «Ρόδον των Χριστου

γέννων», γιατί aνθίζει εκείνη την έποχή. Το tδιαίτερο στην 
, ,~ ~/'' ... , ' 
αναφορα, ειναι οτι το φυτο χρησιμοποιουσαν, «εις τους νο-

σούντας τaς φρένας» . Μιa aρχαία παροιμία που λεγόταν 

γιa κάποιον φρενοβλαβή ήταν «Άντικύρας σε δεϊ». Πρέπει 
νa πάς στην Άντίκυρα. 

Ό Στράβων στο σημείο αυτό, έπιβεβαιώνει τον αt

νιγματικο aλλοιως Άπολλώνιο Τυανέα, aλλa κα'ι τον 

Παυσανία. 

231. Πρέπει να θεωρfjται ώς βέβαιο δτι μεταξ'U τών πολυειδών 
φοιτήσεων στο Τροφώνειο , μια θα ήταν κα'ι ή καιρική. Ή γνώση κα'ι 
διάγνωση τών μετεωρολογικών φαινομένων. Το Ίερο λειτουργούσε 

πάντα σε συμφυία, με τΊ.ς εύμετάβλητες καιρικες συνθήκες. καιρικiz 

φοίτησις, 6.ναφέρεται 6.πο τον Αριστοτέλη. Μετεωρολογικά, 1,2,1 κα'ι 
Προβλήμ. 23,2. 
Ή μετεωρολογία ήταν το 6.ρχικο φαινόμενο καΊ. αrτιο της καθιέρωσης 

τοϋ λεγομένου Μαντείου τών Δελφών. Κάποιος έντόπιος καιροσκόπος που 

ώνομαζόταν Παρνασσός, παρατηρούσε τα μετεωρολογικα συμβαίνοντα 

κα'ι προέβλεπε τ'ις έρχόμενες καιρικες καΊ. κλιματολογικες συνθήκες. 

232. 'Οράτιος, <<ΠΟΙΗτΙΚΉ ΤΕΧΝΗ». 
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«εlτα ..Άντικύρα, όμώνυμος τfι κατa τον Μαλλιακον κόλ
πον και τizν Οl'την. Και δiz φασιν εκεί τον έλλέβορον 

φύεσθαι τον aστείον, ενταύθα δε σκευάζεσθαι βέλτιον, 

και διa τούτο aποδημείν δεύρο πολλοiις καθάρσεως 

και θεραπείας χάριν. γίνεσθαι γάρ τι σησαμοειδες φάρ

μακον εν τfι Φωκικfι, μεθ' ov σκευάζεσθαι τον Οίταίον 
έλλέβορον». 233 

233. Στράβων Θ' III,3 (C 418) ό aστείος έλλέβορος, δινόταν στους 
κατηφείς, οοχριούντας, δύσθυμους κα'ι μελαγχολικούς, με την επιδίωξη να 

<<ξαναβρούν το γέλιο>>. Άκριβώς δπως το περιγράφει ό Παυσανίας. και 

γέλως έπάνεισιν οί. Ή σοβαρότητα της μεταχρησμοδοτικf]ς κατάστασης 

αναγνωρίζεται, οχι μόνον στην ύποχρέωση μετάβασης <<στα δρια>>, σε aλ

λον τόπο, aλλα κα'ι aπο την ένδεχόμενη αναποτελεσματικότητα, αυτού 

τού έγχειρήματος. Κάτι τέτοιο συμπεραίνεται aπο την ίστορία κάποιου 

Παρμενίσκου. Με την προϋπόθεση δτι μετα την Κατάβαση στο Τροφώ

νειο, έν συνεχε.ίι;ι aπελπισμένος αναγκάσθηκε να ζητήση συμβουλη aπο 

την Πυθία, είναι βέβαιο δτι δοκίμασε συγχρόνως κα'ι το δοκιμασμένον 
έλλέβορο. Άφθονο aλλωστε στην γύρω aπο τους Δελφους χώρα. 

«Παρμενίσκος ό Μεταποντίνος, και γένει και πλούτφ πρωτεύων είς 

Τροφωνίου καταβaς και άνελθwν ούκ έτι γελάν έδύνατο. και χρηστη

ριαζομένφ περι τούτου ή Πυθία έφη· 

εl"ρη μ' άμφι γέλωτος, άμείλιχε, μειλιχίοιο· 

δώσει σοι μήτηρ οίκοι· την έξοχα τίε. 
έλπίζων δ' aν έπανέλθn είς την πατρίδα γελάσει ν, ώς ούδεν ήν πλέ
ον, οίόμενος έξαπατήσθαι έρχεταί ποτε κατa τύχην είς Δήλοv- και 

πάντα τa κατa την νήσον θαυμάζων ήλθεν και είς το Αητώον, νομί
ζων την Ά.πόλλωνος μητρος ι'iγαλμά τι θεωρήσειν άξιόλογοv- ίδwν 

δ' αύτο ξύλον ον ι'iμορφον παραδόξως έγέλασεν. και τον τού θεού 

χρησμον συμβάλλω ν, και τής άρρωστίας άπαλλαγεις μεγαλωστι την 

θεον έτίμησεν. 

(Άθήναιος, 614 Β). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΠΟ 

Το δΕ: μαντείον οί Βοιωτο'ι τούτο ... παρa τού 
Τροφωνίου φασί. (40,1-2) 

Το 'Όι;ιος τωv Καταιγίδωv 

«Όταν lφυγα άπο τfιν Λ.ειβαδιa lβρεχε, 

γύρισα μετa δεκατρία χρόνια κι άκόμα 

βρέχει». 

(Φέρεται ώς είπωθε'ις λόγος) 

Σε δλα σχεδον τa προ'ίστορικa Ίερa της Γης, έξακριβώ

θηκε, λιγώτερο η περισσότερο f"ντονα, μιa ϋπαρξη Βροχοφό

ρας Ίσχυοφάνειας, συνήθως ενας Βράχος, ή κούφωμα βρά

χου/34 η εστω κάποιος ύπαινιγμος δυνατότητας πρόκλησης 

234. Ή 'Εθνολογία fχει καταγράψει εναν έκπληκτικο αριθμο Τυπι
κών που σχετίζονται με τ'ις διάφορες παραλλαγες της παραγωγi')ς βροχής. 

Στην θρησκειολογία, ή έπεξεργασία δεν καταλήγει πάντοτε σε εvστοχα 

η εστω ίκανοποιητικa συμπεράσματα. Άναφερόμενος στην πολυμορφία 

τών Ίερών Λίθων, ό Μ. 'Ελιάντε (Πραγματεία πάνω στην 'Ιστορία τών 

Θρησκειών, ΥΕκδ. Χατζηνικολη, 1981) έκτιμδ. δτι: 
<<'Η περιεκτικη aνάλυση τών αναρίθμητων "λίθων της βροχής", αναδει

κνύει πάντα την υπαρξη μιδ.ς <<θεωρίας>> που έρμηνεύει την ικανότητά 

τους νa έλέγχουν τa σύννεφα· πρόκειται είτε γιa το σχήμα τους, που 

εχει κάποια <<συμπάθεια>> με τa σύννεφα η τον κεραυνό, είτε γιa την 

ούράνια καταγωγή τους, (εχουν πέσει απο τον ούρανό), είτε απο την 
έξάρτησή τους aπο τους <<Προγόνους>> , είτε γιατί βρέθηκαν μέσα στο 

νερό, η το σχήμα τους θυμίζει αύτο τών φιδιών, τών βατράχων, τών 

ψαριών, ή όποιουδήποτε aλλου ύδάτινου συμβόλου. Ποτε ή aποτελε

σματικότητα αύτών τών λίθων, δεν φωλιάζει μέσα τους συμμετέχουν 

σε μίαν Άρχή, η ένσαρκώνουν ενα σύμβολο, έκφράζουν μία κοσμικη 

<<συμπάθεια>>, η μεταφράζουν μία ούράνια προέλευση. οι πέτρες αύ

τές, είναι τa σημάδια μιδ.ς διαφορετικής πνευματικi')ς πραγματικότη
τας, η τa aντικείμενα μιδ.ς ίερης δύναμης, της όποίας γίνονται ό aπο

δέκτης>> . (σελ. 219). 
Ta συμπεράσματα με την βοήθεια της Φuσικi')ς, και της Μετεωρολο

γίας, χρειάζονται κάποια βελτίωση. Ή aποτελεσματικότητα αύτών τών 

λίθων, φωλιάζει μέσα τους, δεν ένσαρκώνουν σύμβολο, άπλούστατα για

τί δ ε ν ε l ν α ι σ ύ μ β ο λ α . ΔΕν είναι σημάδια πνευματικότητας, άλλa 
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Βροχf]ς, άπο κάποιον επιδημουντα εκεί t]ρωα η θεό . 235 

Ό Τροφώνιος είναι Ε"νας κατ' εξοχην Βροχοποιος t]ρωας 
-θεός. 

Ή χαραυγη i]δη της έμφάνισης κα'ι παρουσίας του, οπως 

εύκολα συνάγεται άπο την ένότητα της άρχης, συνδέεται 

μ' αύτην την ιδιότητα. Θa iΊταν γοητευτικος πολυ ό δρόμος 
μιάς έκδοχf]ς, που θa πρόβαλλε Ε"ναν τύπο άνθρώπου Βρο

χοποιου, με όπωσδήποτε ελεγχόμενες δυνατότητες. Γοητευτι

κός, άλλa κα'ι επιρρεπης σε οχι aσφαλτη εικόνα, aπόρροια 

αύτης της aνθρώπινης προβολf]ς. Οί σύγχρονοι «Μάγοι» 

τών φυλών, που άκόμα ζουν στο Έθνογραφικο Στάδιο, με

τέρχονται πολλa κα'ι διάφορα τεχνάσματα, με την επιδίωξη 

πρόκλησης βροχης. 236 

Στην χώρα, στον Τ-όπο του Τροφώνιου ώστόσο, τa 

πράγματα επιβεβαιώνονται τελείως διαφορετικά. Οί βασι

κες φυσικες άρχές, δημιουργίας της βροχης, επιβεβαιώνον

ται τελείως διαφορετικά. Διαπιστώνονται aκόμα κα'ι σήμε

ρα , κα'ι μάλιστα σε κατάσταση 'Ισχύος κα'ι 'Ενέργειας. Με 

άπλούστερη, κα'ι οχι οσο προφανώς δείχνει, βαρύγδουπη 

ό ρ α τ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ α ο ρ γ α ν α ' κα'ι άπλα γίνονται ό aποδέκτης φυ

σικών διεργασιών, γεγονος που συνεπάγεται ένδελεχη aποτελεσματικότη

τα. Άπο το πληθος τών μαρτυριών, μερικeς είναι πολυ ένδιαφέρουσες. 
«Οί νεολιθικeς φυλeς τού Σουδαν προσομοιάζουν τ'ις "πέτρες της βρο

χης" μe τους προγόνους π ο υ η ξ ε ρ α ν ν α φ έ ρ ν ο υ ν τ η ν β ρ ο -
χ ή>> (σελ. 212) 
<<Στους Κανάκες της Νέας Καληδονίας (Εiρηνικος 'Ωκεανός) μέσα στ' 

aγριόθαμνα, πολλα βράχια, πολλeς τρυπημένες πέτρες, (χουν κάποια 

ίδιαίτερη σημασία. Τούτο το κούφωμα είναι εύνο'ίκο για την αναζήτη
ση βροχης, ενα c'iλλο ή κατοικία δπου συχνάζει το πνεύμα ένος σκοτω

μένου. ~Ετσι ολο το τοπίο ζωντανεύει ... » (σελ. 343). 
Ή περιγραφη προσομοιάζει μe την είκόνα που Ε'χει σήμερα το τέμενος 

τού Τροφώνιου, στην κορυφη τού λόφου <<Προφήτης 'Ηλίας». 

235. νεφεληγερέτης, έκτος aπ ο τον Δία ('Όμηρος, Ίλ. Α511) όνομάζε

ται κα'ι ό αέρας, αέρα vεφεληγερέτηv. (Πλούταρχος, 'Ηθικά, 683 Ε). Το 
έπίθετο, χαρακτηριστικο τού Διός, μεταφράζεται οχι όρθα ώς «συννεφο

μαζώχτης». Ώστόσο ό θεός, εrτε ώς Δίας εrτε ώς Ζεύς, έγείρει τa νέφη. ΔΕν 

τα συν-αθροίζει. Ύπάρχει διαφορά. 

236. S. James George Frazer. Ό Χρυσος Κλώνος, τόμ.Α, σελ. 96, κ.έ ., 

~Εκδ. ΕΚΑΤΗ. 
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διατύπωση: Ό Τ ρ ο φών ι ο ς ακόμη κ α ι σήμερα πα

ρ ά γ ε ι Β ρ ο χ η σ τ η ν Λ ε ι β α δ ι ά. Ό Σωσίπολις Cιποθεω

θεις ηρωας φρόντισε να έξασφαλίση στην Λειβαδια τις πα

ροιμιώδεις βροχές της. Και να πώς: Ό φυσικος μηχανισμος 

δημιουργίας της βροχής, μελετήθηκε Cιπο την σύγχρονη φυ

σική, γεωλογία, μετεωρολογία, επισταμένα. 

Μια Cισταθης αέρια μάζα, εχει το lδίωμα να είναι θερμη 
και ύγρή, στο τμήμα έκείνο που έφάπτεται με την επιφάνεια 

της γης, και τελείως aντίθετα, δηλ. ψυχρη και ξηρη στα aνώ

τερα στρώματα της aτμόσφαιρας. Ή α σ τ α θ η ς αέρια μά

ζα, που «Ε'ρπει» πάνω στην γη, αν συναντήση εναν κατάλ

ληλο Άνυψωτικο Μηχανισμο237 aποκτά την lδιότητα μιaς 

συνεχούς aνοδικής κίνησης. 

'Ένας τέτοιος Άνυψωτικος Μηχανισμός, είναι κατα κανό
να ή ϋπαρξη μικρών η μεγάλων λόφων, και όροσειρών. Ό 

συνηθέστερος δμως Άνυψωτικος Μηχανισμός, προκαλείται 

και λειτουργεί δταν ύπάρχει διαφορετικος ρυθμος θέρμαν

σης. Το φαινόμενο εξακριβώνεται, δταν ενα τμήμα τού εδά

φους, δταν ενα γήινο τμήμα θερμαίνεται γρηγορώτε

ρ α ' Cιπο τις γειτονικες έκτάσεις. 
Α'\Jτο σημαίνει αυτόματα, δτι ό Cιτμοσφαιρικος αέρας 

που βρίσκεται πάνω ό.πο το τμήμα έκείνο να γίνεται θερμό

τερος, και λ ι γ ώ τ ε ρ ο π υ κ ν ο ς σε σχέση με το aμεσο περι

βάλλον, με συνέπεια να ύπόκειται σύμφωνα με τους νόμους 

της Φυσικης, σε ό. ν ο δ ι κ η κ ί ν η σ η κ α ι π ο ρ ε ία . 
'Ένας ό.κριβώς τέτοιος Άνυψωτικος Μηχανισμός, διασώ

θηκε εως σήμερα, και όρθώνεται στο Cινατολικο τμήμα τού τε

μένους, πάνω στην κορυφη τού γνωστού πια λόφου, δπου ό 

τάφος- μαντείο, τού τοπικού Σωσίπολι- Βροχοφέρτη θεού. 

Άποτελείται ό.πο μία συστάδα238 μεγαλιθικών όρυκτών βρά

χων. Ή σύνθεσή τους ύπενθυμίζεται δτι είναι ό.πο ήφαιστει-

237. 'Όρος της Μετεωρολ6γίας. 

238. Στο ι':ινατολικο τμήμα, μεγάλοι βράχοι σε θέση δεσπόζουσα, ι':ιλ
λa κα'ι τονική, χαρακτηριστικa aποτελούν δλη την πρόσοψη του Ίεροϋ 

VΟρους. Έκτος ι':ιπο το ίκανο πληθος τών μικρότερων βράχων, σε δλη την 

κορυφη ό πυρίτης πλεονάζει. 
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ογενες πυριτολιθικο μάγμα, με ένσωματωμένες μέσα μεγάλες 

aποστρογγυλεμένες κροκάλες, Ο.λλοτε παρυδάτιες! 'Ολόκλη

ρη ή πυριτολιθικη έπιφάνεια τού λόφου, aλλα ώς aληθινη 

«αίχμη τού δόρατος» το έξαιρετικο μεγαλιθικο ~αρμα στα 

ανατολικά, αναμφισβήτητα aποτελούν κατ' έξοχην σύνθεση 

δημιουργίας τού περίφημου Άνυψωτικού Μηχανισμού.239 

Το σημείο μάλιστα δπου το σύμπλεγμα τών βράχων, μοιάζει 

σαν γήινο τεράστιο aκρόπρωρο, πάνω aπο την Δυτικη οχθη 

της πάλαι ποτε μεγαλύτερης Έλληνικης λίμνης, της Κωπα·ιδας. 
Μια λίμνη, κα'ι μάλιστα τόσο μεγάλη, στην καρδια ένος όρο

πέδιου, αναμφίβολα εlναι χώρος που παράγει τ'ις λεγόμενες 
«aσταθείς μάζες», πλούσιες σε περιεκτικότητα νερού. Ή Κω

πα'ίδα κάποτε Ο.μεσα, κα'ι σήμερα Εμμεσα, παράγει την Πρώτη 
'Ύλη, με την όποία λειτουργεί ό Άνυψωτικος Μηχανισμός. 

Άπο το δυτικο τμημα, διοχετευόταν στην λίμνη ό μεγαλύ

τερος ογκος νερού, καθως τρία μεγάλα ποτάμια, Κηφισός, 

Προβασίη, 'Έρκυνα, κα'ι πολυπληθη μικρότερα έποχιακα 

κα'ι μή, aποτελούσαν την φυσικη ύδάτινη εκτόνωση, τού δυ

τικού Έλικώνα κα'ι τού ανατολικού Παρνασσού. 

Οί παροιμιώδεις λοιπον βροχες της Λειβαδιaς, εlναι aπο
τέλεσμα αναγνωρίσιμης αίτίας, aλλα κα'ι αέναης λειτουργι

κηςμεθόδουένοςδιαιωνιζόμενου εως σήμερα τε

χνητού aνυψωτικού μηχανισμού. 

239. Το Cινοδικο ρεύμα που προκαλείται μ' αύτο το φυσικο φαινόμε
νο, ανεβάζει τον αέρα σε ψηλότερα Cιτμοσφαιρικα στρώματα. 'Η ύγρασία 

που μεταφέρεται ετσι, σχηματίζει μία διαδικασία συμπύκνωσης Cιπο μι

κρα σταγονίδια ιΊπο τα όποία δημιουργούνται στην συνέχεια τα νέφη. 

Ή ολη διεργασία δεν είναι Cιμέτοχη, σε μια παρατηρούμενη παραγωγη 
- εκλυση θερμότητας, που lχει ώς συνέπεια τα θερμαινόμενα νέφη να χα

ρακτηρίζωνtαι λιγότερης πυκνότητας, κα'ι aρα ακόμη Cινοδικώτερης πο

ρείας. 

Ή με αύτες τΊ.ς προϋποθέσεις δημιουργία νεφών, ιΊνάλογα με την iδι

οσυστασία καΊ. την συγκυρία τού κλίματος, lχουν ώς aποτέλεσμα μιαν 

άλυσιδωτη παραγωγή βροχής, έλαφρότερη ψηλα καΊ. βαρύτερη χαμηλότε

ρα, που ή Μετεωρολογία όνομάζει Κατακρήμνιση. Έδώ είναι δυνατο να 
παρατηρηθούν, aπό, μιa άπλή βροχόπτωση ijπιας μορφής, ~ως την εκδή

λωση καταιγίδας, καΊ. σε δριμύτερες καιρικες συνθήκες φαινόμενα χιονό

πτωσης, η ακόμα καΊ. χαλαζόπτωσης. 
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Το μεγαλιθικο σύμπλεγμα, καθως θερμαίνεται πρώτο κα'ι 

ταχύτερα, έξ αίτίας της πυριτολιθικης σύνθεσης, δημιουργεϊ 

τ ε χ ν η τ a σχηματισμους νεφών. Δημιουργεϊ τεχνητa μιa 

συννεφιά, μίαν άτμοσφα ι ρ ικη α ίγίδα. Αύτη ή αίγίδα 

τ'ις περισσότερες φορές, έξελίσσεται σ' εναν ύδάτινο καται

ωνισμό, σε καταιγίδα. Ό ογκος κα'ι ή σφοδρότητα έξαρτών

ται άπο την έποχιακη σύνθεση, ή όποία εlναι καθοριστικος 
παράγοντας της πυκνότητας και κατa συνέπειαν του είδους 

τών νεφών. Στην περιοχη της Λειβαδιaς, σε έξαιρετικες περι

πτώσεις μετρήθηκαν σωρειτομελανίτες με παγοκρυσταλλικη 

κορυφή, που έ'ρριξαν βροχή, πάνω άπο μισο έκατομμύριο τό

νους νερου σε 10-15 τετραγωνικa χιλιόμετρα. 
Στa ίστορικa χρόνια ενας Ζεiις Ύέτιος έv ύπαίθρφ, ση

ματοδοτουσε το φαινόμενο που σήμερα, στην έπιστημονική 

του όρολογία <bνομάσθηκε Άνυψωτικος Μηχανισμός. ·Ένας 

κυριολεκτικος Ζεiις Νεφεληγερέτης.240 

240. Στ'ην άρχικ'η έκκίνηση, σ' ε να «Προθρησκευτικό>> Στάδιο, ή γ ν ώ
σ η που προέκυπτε (ιπο τ'ην παρατήρηση, έφαρμοζόταν με γνώμονα τ'ην 

εLρηνικ'η συνύπαρξη δλου τοϋ οϋτως η Ciλλως δ μ α ι μ ο υ κόσμου, τοϋ πε

ριβάλλοντος είδικώτερα, άλλα και τi')ς δλης Δημιουργίας εύρύτερα. 

Πολυ (ιργότερα ό θεος συγκεκριμενοποιήθηκε, άρχικα με μορφ'η άνει

κονική, στ'ην συνέχεια μΕ εiδωλικ'η παρουσία και τέλος με πρότυπο aν

θρωπομορφικό. 

Το παλαιότερο νόημα της αίτίας τοϋ Βροχοδότη, aπεικονίσθηκε ώς 

Ζευς νεφεληγερέτης. Ό ζευγνύων, έκείνος που ποιεί τ'ην ζεύξη, τ'ην ενω

ση, τον <<μηχανισμό» στ'ην διαδικασία τi')ς Ε'γερσης τών νεφών. Μ' αύτ'ην 

τ'ην προοπτική, γίνεται aποδεκτο δτι ή άρχαία .Ελληνικ'η θρησκευτικ'η 

Συνείδηση, δtν «λάτρευε>> τις πέτρες, τα εrδωλα, τα καιρικα φαινόμενα, 

τα πουλιά, τα έρπετά, η τα αστρα, δπως άσφαλώς έσφαλμένα μέμφονται 

οί πολέμιοί της: 

«τί δέ μοι είδώλων άναπίμπλης τον βίον, άνέμοvς τε tj άέρα tj πfιρ tj 
yi'jν fj λίθους η ξύλα η σίδηρον, κ6σμον τ6νδε, θεοvς άναπλάττοvσα, 
θεοvς δε και τοvς άστέρας τοvς πλανήτας, τοίς δντως πεπλανημέ

νοις τών άνθρώπων διa της πολvθρvλήτοv ταύτης άστρολοyίας, οvκ 

άστρονομίας, μετεωρολοyοΟσα καΙ άδολεσχοΟσα;», (Κλήμ. Ι, 59). 

Μια τέτοια πολεμικ'η συγχωρείται σήμερα, στον βαθμο που ε1ναι (ιλη-
θινα 'Άδολη, κα'ι πρώτιστα Είλικρινής. Εύρήματα (ιμφιβολίας πάντοτε 

ύπάρχουν. 'Εκείνος που ίσχυρίσθηκε δτι «ό 'Ιορδάνης tστράφη προς τα 

δπίσω>>, γνώριζε lιραγε; 
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ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ Π'ΟΦΩΝΙΟΥ 

Στην ένότητα που τώρα έξετάζεται, μεγάλη έντύπωση 

προκαλεί, κα'ι πρέπει να προκαλfι, το συμβάν, δ χρησμος 

της Πυθίας. Άραγε fiπo τί εt'δους γνώση έμφορούντο τα 
ίερατεία μιάς έποχης; Κα'ι ήταν γνώση τού ίερατείου που 
την ύπέβαλλαν κατα περίσταση; Κάτι τέτοιο κρίνεται ώς 

aπίθανο. 

Τέτοια κρούσματα «κατευθυνόμενων χρησμών», παρατη

ρήθηκαν κατα την έκφυλιστικη τελευταία περίοδο τού aρ

χαίου Κόσμου. Άλλ' έαν δ συγκεκριμένος χρησμος aποτελεί 

aφ' έαυτού μια θείας προέλευσης γνώση, άπο ποιά πηγή, 

aπο ποιά Άρχη ξεκίνησε, κα'ι κάτω άπο τί εt'δους συνθηκες 

διαμορφώθηκε; Λογικά, ή μάλλον οχι έντελώς παράλογα, 

δύο πράγματα πρέπει να συμβαίνουν. Ή Πυθία, ώς έκφρα

στης μιάς θείας Άρχης, γνώριζε οτι στο δυτικο τμημα της 

λίμνης ύπηρχε ενας μοναδικος λόφος άπο πυρίτη, κα'ι ετσι 

οί θεωροΊ, έκ τής Βοιωτίας, οικονομούνται ώς Τελικον Α'L

τιον, ώς αίτιολογικη μυθικη παρείσφρυση, η οτι δλόκληρος 

δ πολυ ε ίδ ικος λόφος aποτελεί Κατασκευή. Μόλις 

πρ'ιν aπο λίγο μνημονεύθηκε ή aπειλη τών παιδιών τού Πο

σειδώνα, που aπείλησαν «ν' aνέβουν ψηλα στον 0'\Jρανό», 

βάζοντας έπάνω στον νΟλυμπο την 'Όσσα, κι fiπάνω στην 

νΟσσα το Πήλιο. 

Εlχε έπίγνωση δτι ετσι, ή ρο'η το ρεύμα νερού c'ιντιστρέφει τ'ην φορά, 
c'ιντιστρέφοντας τ'ην rδια στιγμη κα'ι το μαγνητικο πεδίο ροης και ρεύμα

τος, με c'ιποτέλεσμα να c'ιποκτ(i έντελώς c'ιντCθετες ίδιότητες. 

'Άν στο Τροφώνειο ή c'ιρχ'η αυτη fιταν σε χρήση και ύπηρεσία, τί c'ιπο
κλείει μίαν ευρύτερη γνώση, τουλάχιστον σε έπίπεδα Ίερατικης Οίκογέ

νειας; 'Όμως με τέτοιους συλλογισμους κινδυνεύει κάποιος να καταλογί

σn δόλο. Πόσο άραγε όρθο δείχνει κάτι τέτοιο ... 
Ό Ζεiις νεφεληγερέτης c'ιποδίδεται όρθός, κρατώντας ενα c'ικόντιο κά

θετα δίπλα του. Ή αίχμ'η τού δόρατος, ή c'ικίδα, έκφράζει τ'ην ίδιότητα τού 

<<συννεφομαζωχτf)>>. Στ'ην ουσία δεν πρόκειται για fκφραση ιδιότητας, c'ιλ

λα σε έξαιρετικες περιπτώσεις, δπως ή τοπική της Λειβαδιάς, το δόρυ κα'ι 

ή αίχμή, γίνονται κα'ι χρηστικα εγέρσεως τι:ίιν νεφών. 

Σε c'ιπόσταση μόλις πέντε μέτρων c'ιπο το μεγαλιθικο σύμπλεγμα, 

σq)ζεται c'ικόμη βάθρον άδριάντος, που με κάθε πιθανότητα fιταν ή 
Βάση τού άγάλματος έκείνου που ό Παυσανίας c'ιποκαλεί Ζεiις Ύέτιος 

εν ύπαίθρφ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΠΟ 

Στην rδια ενότητα aλλο ενα περίεργο σχημα λόγου: «εl
δεν ενα σμηνος μελισσών ... (κα'ι εlπεν) δπου πηγαίνουσι αί 
μέλισσα ι, να τας άκολουθούν κα'ι αυτοί. Άμέσως λοιπον βλέ

πει δτι αί μέλισσαι έπετούσαν κα'ι έπήγαιναν είς εκείνο το 

μέρος της γης, κα'ι είσέρχεται μαζΊ με αiJτας είς το μαντεί

ον». 241 Δεν άκολούθησαν τ'ις μέλισσες σαν άπο ενστικτο η 

διοσημία, άλλα άπο την γνώση δτι σίγουρα κατευθύνονται 

σε κάποιο χάσμα, rσως κάποιον τάφο. Το παρατηρούμενο 

επιβεβαιώνει την ύπόθεση της σχέσης άνθρώπινου κ υ ψ ε

λ ο ε ιδού ς τ ά φ ο υ, δπου κείται ό νέκυς, κα'ι τού νέκτα

ρος το όποίο παράγουν οί μέλισσες κα'ι το όποίο άποτελεί 

τροφη τών θεών. 

Μια aλλη επιβεβαίωση έξάγεται άπο την τελευταία πρό

ταση. Ό Σάων διδάχθηκε α) την ίερουργίαν την καθεστη

κυίαν, κα'ι β) καl όπόσα περl το χρηστήριον δρώσιν aλλα. 

Εlναι βέβαιον δτι στο Τροφώνειο ύπηρχαν Φοιτήσεις. 

241. «ό δε Τροφώvιος άφίκvειται περ'ί 1\εβάδειαv (περί) τής Βοιωτί
ας, εlς ορυγμα γης καταδύεται κακεί τελευτά· λιμού δΕ κατασχόvτος 

χρησμος έδόθη παύσιv λιμού γεγοvέvαι, εί ώς fίρωα τού λοιπού τι

μώσιv Τροφώvιοv. άπορούμεvοι δέ που av εl το μvήμα αύτού, έvτυ
χόvτες μελισσώv σμήvει άvιόvτι άπο τού χάσματος, έγvωσαv τούτοv 

είvαι τοv τόποv τού μvήματος». (Σχ. Άριστοφν. Νεφ.506 α). 

Άξίζει μιάς ό.κόμη μνημόνευσης μία πλανώμενη πεποίθηση, που κα

τα κανόνα κατέληγε σε γεγονός. «Ψάχνοντας για το μνήμα, κ α τ α τ ύ

χ η ν εlδαν ενα σμάρι aπο μέλισσες να ό.νέρχεται CtΠO το χάσμα. Άμέσως 
ε γ ν ω σ α ν δτι έκείνος ήταν δ τόπος τού μνήματος>>. 

οι ό.πόψεις που πρεσβεύουν δ τι τα δμοιώματα μελισσών που βρίσκον

ται σε τάφους, πως ό.ποτελούν διακοσμητικά «κτερίσματα>>, μάλλον θα 

πρέπει νa άναθεωρηθούν. Ύπηρχε πράγματι έποχη που δ Τάφος, δ κάθε 

τάφος ό.ποτελούσε κυψέλη μ ε λ ι σ σ ώ ν. Ό ό.νθρώπινος νέκυς, ήταν 
γινόταν ό.ληθινο νέκταρ οχι μόνον σε έπίπεδο φυσικού μεταβολισμού, 

άλλα κυριολεκτικa σε μορφη ό.νθρώπινης μ ε τ άλλα ξ η ς, ώς νέκταρ κα'ι 

άμβροσία τών θεών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ τπ ΑΡΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

1 

ΤοΊεpο'Όpος 

«τών γaρ δρών έστιν α νύν μεν 

έχει μελίτταις μόναις τροφήν». 

Πλάτ. Κριτίας, ΠΙ C 

Συναντήθηκε ηδη δ «Άρχέγονος Λόφος» σε μιa άπο τ'ις 

χρήσεις του, άλλa κα'ι την συμβολικότητά του. Στο aμεσο 

ενδιαφέρον, δ Άρχέγονος Λόφος, οπου δ τάφος, ή θήκη242 

του Τροφώνιου, μέλλει κα'ι άποδεικτικa ν' άναφανfj, ώς ή 

Άποθήκη ολης της δύναμης της ζωης, κα'ι το καλύτερο βοή

θημα του νεκρού άρχηγου, στην επιδίωξη της Άναγέννησης, 

κατa την διάρκεια της μυητικης Τελετουργίας.243 Κυρίως δ 

242. !τε παίδες έλευθεροvτε eδη θήκας τε προy6vωv ... Το πρώτο που 
κάνουν οί Πέρσες μόλις φθάνουν aμαχητ'ι στην Άττική, εlναι ν' aνοίξουν 
τους τάφους, θήκας, κα'ι να βγάλουν τα όστα στο φώς τού 'Ήλιου. 

243. Το τεχνητο Ζιγκουράτ, ό Πύργος της Βαβέλ, ή Πυραμίδα, εlναι 
Βουνο κα'ι Σκάλα τού Ούρανού, κα'ι Τάφος τού τοπικού θεού. Σε μερικες 

περιπτώσεις ό χθόνιος θεος ύποκαθίσταται aπο τον Ούράνιο, aλλα σε aλ

λες περιπτώσεις, ό χθόνιος, έξ αίτίας τών έξαιρετικών ίδιοτήτων, αμφίδρο

μα aποκτά, μιαν ούράνια έπωνυμία. Στους αύτοκρατορικους χρόνους, ό 

Τροφώνιος εύστοχα ιbνομάσθηκε Τροφώνιος Ζεύς: 

<<Λ.εβάδεια δ' έστίv- δπου Διός Τροφωvίου μαvτείοv ϊδρυται ... >> 
Στράβων, Γεωγρ. 414 C). 
'Επίσης, 

«Έκ Λ.εβαδείας και τού Τροφωvίου ... τψ yaρ Όλυμπίω Διι και το 
κάλλος και το μέγεθος παραπλήσιοv ίδείv {φασαV>> 

Πλούταρχος, Σύλλας XVII). 

Το γεγονος εδρασε, κα'ι aκόμη έπιδρa tως σήμερα, σε μίαν αδικη 

aφομοίωση aν κα'ι κατανοητ'η παρεξήγηση. Εlναι πολλο'ι έκείνοι που πι-
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ΤΟ IEPON ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 

Λόφος με τ'ις διαπιστωμένες έκεί 'Επιφάνειες, μετατρέπεται 

κα'ι αναγνωρίζεται ώς ίερος χώρος. Άπο κεί περνάει ό Άξο

νας τού Κόσμου, ό Axis Mundi. 244 Άρα aρρηκτα δεμένος, με 

την Λειτουργικη θρησκευτικότητα245 κα'ι μοιραία aργότερα 

στεύουν δτι, «περι την Λεβάδειαν>> , κάποτε λατρευόταν ό Δίας με την 

έπωνυμία Τροφώνιος. Ένψ στην πραγματικότητα συνέβαινε εντελώς το 

aντίθετο. 

Ό χαρακτηρισμός, άκόμη και σήμερα στην «τουριστική>> διάλε

κτο, <<μαντείο τού Τροφωνίου Διός>>, γίνεται ετσι πολυ επικίνδυνος. 

Τουλάχιστον γιa τους επιγενόμενους, οί δποιοι σε μιa Ε'ύρωπα'ίκη 'Ένω

ση, θa λειτουργούν, με χαλαρότερη Έλληνικη συνείδηση. 

244. Ό δρος κλίσις, έκτος τών aλλων εννοιών, έρμηνεύεται και ώς κλί

μα. Ώς το μετεωρολογικa σημαίνον κλίμα . 

Στον Διονύσιο τον Περιηγητή (3ος μ.Χ. αί.) ή χρήση τού δρου εlναι 
χαρακτηριστική, ή κλίση ήελίοιο, και κατa συνέπειαν άκτίνων ίθείαν 

eπl κλίσιν eρχομενάων, ό.λλa κα'ι ή κλίσις όλόκληρης της Ε'ύρώπης, 

(585,615,1095) δείχνουν μία ijδη γνωστη κλίση τού κάθε γεωγραφικού 
στίγματος. Ό κάθε τόπος εχει την δική του 6. π ό κ λ ι σ η στην τοπογρα
φικη γωνία, που σχηματίζεται κατa την επισήμανσή του, ώς προς το όρι

ζόντιο έπίπεδο. 

Α ύτο πολυ <'χπλά σημαίνει, δ τι κάθε τόπος εχει την ίδιαιτερότητά 

του, που aσφαλώς εlναι aποκλειστική, παρ ' δτι μπορεί να μοιάζn ώς 
κάτι γεωδαιτικa κοινό, κα'ι επαναλαμβανόμενο. 'Όταν γιa παράδειγ

μα λέγεται δτι: <<ό ναός, το ό.νάκτορο ... είναι Κέντρα της Γης, κα'ι δτι 
ό.πο κεί περνάει ό Άξονας τού Κόσμου>>, επιβεβαιώνεται δτι το κάθε 

ό.νάκτορο, ό κάθε ναός, εlναι Κέντρο, που συγκεντρώνει τa χαρακτη
ριστικa τού τόπου, άπ' δπου διέρχεται ενας ό.πο τους μυριάδες Άξο

νες τού Κόσμου. 'Ένας aξονας δμως μΕ ό.ποδεικτικο εtδικο βάρος κα'ι 

aξία , που μπορεί νa βρίσκεται δπουδήποτε, σε όποιοδήποτε ό.πο τa 

τέσσερα σημεία τού δρίζοντα. Σε όποιοδήποτε σημείο κλίσεως, τού 

κόσμου, τού πλανήτη Γη. 

245. Με το σχημα λόγου, και με δεδομένο τον aγνωστης έτυμολογι
κης σημασίας δρο θρησκεία, έννοείται κα'ι προτείνεται συνάμα με <'χπλο 

κα'ι είiληπτο νόημα, δτι το ό.ρχικο Θρησκευτικο Φαινόμενο, aφορά και 

περιορίζεται στην άγαστη και ύγιεινη διαβίωση τού aνθρώπου, μέσα 

στον δμαιμο κόσμο, ό.πο τον όποίο περιβάλλεται, κα'ι μέσα στον όποίο 

ζη κα'ι κινείται. 

Γι' αύτο άκριβώς ή aρχέγονη θρησκευτικότητα, δεν εlναι τίποτα πε
ρισσότερο, ό.πο μία συνεχης ιαματική, κα'ι ύγιεινης διαβίωσης ιατρική, 

εκφραση, επιδίωξη, Πράξη κα'ι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία της εύζωίας. Ή στε

νη καταβολικη σχέση, μεταξ\ι της θρησκείας και της tατρικης, δεν aφήνει 

πολλa περιθώρεια αμφισβήτησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΤ ΑΡΤΟ 

εκμεταλλεύσιμος aπο την επώνυμη aνθρωπομορφικη θρη

σκεία. 'Οποιαδήποτε κι αν εlναι αυτή. "Έτσι το θρησκευτι
κο φαινόμενο, δεν εlναι δυνατον να διαφοροποιηται επωνύ
μως. Α1Jτο πολυ άπλα σημαίνει δτι ό Ίερος Χώρος, διατηρεί 

τ'ις ενεργητικες λειτουργίες κα'ι τα ιδιώματα, ακόμη κι αν 

έκεί aλλάζη έξ όλοκλήρου το θρησκευτικο Σύστημα.246 

'Ένα τεχνητο σπήλαιον στην κορυφη τοίί Άρχέγονου Λό

φου, εlναι τάφος, aδυτον κα'ι ναος συγχρόνως, δπου στην 
συνέχεια, ε\Jλογα aπολήγει ώς μία aληθινη Πύλη aνάμεσα 

στους δύο Κόσμους. Ή Κάθοδος κα'ι ή Άνοδος, ό μυητικος 

Ό καιρος που ή Θρησκεία, θ~. μεταποιηθfl, θa περιχαρακωθfl με λσ

γης δόγματα, κανόνες, τών όποίων μάλιστα δεσπόζουν έπώνυμοι τιμωροΊ, 

θεματοφύλακες, (λ . χ. 'Ιερa 'Εξέταση) ένφ συγχρόνως θa περιέλθη σε μία 

μοιραίως στυγνη εκμετάλλευση, έκ μέρους τών διαχρονικών ~στω ίερατεί

ων, ι'.tπο τον ι'.tρχικο χρόνο, aπο τ'ις Άπαρχες τών Θρησκευτικών Λειτουρ

γιών, φαντάζει ενα μακρυνο κα'ι έφιαλτικο μέλλον. ('Άν είναι δυνατον οί 
ι'.tρχικες καταβολες της Θρησκείας νa είχαν σε συνειδητη έκκόλαψη, οχι 
μόνον την aπάνθρωπη Ίερη 'Εξέταση, aλλa κάτι aνθρωπινότερο. την 

aπαγόρευση της Γαμικης 'Ένωσης, δύο aτόμων που aνήκουν σε διαφορε

τικa θρησκευτικa Συστήματα). 

Πολλa δείχνουν, δτι πολλες φορές, ή νοοτροπία τού οχι πάντοτε 

ύγιειούς ίερατείου , έπέφερε βλάβη, στην θρησκευτικη ύπόθεση , κα'ι οχι 

wφέλεια. 'Ένα σύγχρονο «σημείο τών καιρών>>, εlναι ή συμπεριφορa τών 
εκκλησιαστικών ταγών, που ~χει ώς συνέπεια, την aπομάκρυνση τοϋ aν

θρώπου ι'.tπο τον ναό. 

246. Δύο έγγενη της άρμονικης διαβίωσης παραδείγματα, οχι μακρυa 

ι'.tπο το κέντρο τού 'Ελλαδικού χώρου, καταδείχνουν την σ υ ν έχε ι α 

τού Ίερού Τόπου , που φορτίζεται aπο την ι'.tρχικη 'Επιφάνεια. α) Στην 

Τηνο - χώρο aποδεδειγμένων θεοφανειών η θαυμάτων - κατa την aρ

χαιότητα λατρευόταν ώς ίατρος ό Ποσειδώνας. Θα ήταν χωρ'ις νόημα ν' 
ι'.tμφισβητήση κάποιος, πως κα'ι τότε, δπως κα'ι τώρα, συνέβαιναν έκεί iά

ματα, κα'ι aρα κα'ι θαύματα. (με την προϋπόθεση δτι: θαύμα, σημαίνει, 
<<ή έμφάνιση τού θεού>>). β) Στο aρχαίο Άσκληπιείο τών Άθηνών, στους 

ι'.tνατολικους βράχους της λεγόμενης <<Άκρόπολης>> , ύπηρχε ίαματικη πη

γή, το νερο της όποίας χρησιμοποιούσαν, τόσο στην θεραπευτικη Πόση, 

δσο κα'ι κατa την διαδικασία της Έγκοιμήσεως. Με την έπικράτηση τού 

χριστιανισμού, μιa τρίκλυτη Βασιλικη κτίσθηκε στον χώρο τού aρχαίου 

Άσκληπιείου, που ένσωμάτωσε μέσα κα'ι την πηγή. Το νερο κατa τους 

χριστιανικους αίώνες που ακολούθησαν, έχρησιμοποιείτο ώς άγιασμός. 

Ή ύδάτινη Ίεροφάνεια σε λειτουργία, aσφαλώς αδυνατούσε νa διακρίνη 

έπώνυμες θρησκευτικες διαφορές. 
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δηλ. θάνατος κα'ι ή Άναγέννηση, ε1ναι Δρώμενα που έπιτε
λούνται πάνω στο ΚοσμικΌ "Όρος. Ώς πρότυπη πράξη άπο

δίδεται στον θεοποιημένο 'Ήρωα. Ώς έπανάληψη μετουσι

ώνει τον μυούμενο σΈ συγγενη κα'ι Ε'νθεο. ΣΈ φορΈα θε"ίκης 

οiισίας, μέσφ της μυητικfις διαδικασίας τού Δρώμενου Κύ

κλου, που εi5στοχα ώνομάσθηκε άβρον πάθος στην άρχαία 

'Ελλάδα, κα'ι χαρίεν πάθος στον Χριστιανισμό. Άπο την 

κορυφη λοιπον τού 'Ιερού VΟρους Κατεβαίνουν στον 'Άδη 

κα'ι άπο το t"διο σημείο Άνεβαίνουν σΈ συνθήκη Άνάστασης 

- Άναγέννησης. Αυτα ομως τα συμβολοποιημένα κα'ι σΈ ίε

ρατικη διάλεκτο μεταφερόμενα Τυπικά, πρέπει να έδράζων

ται σΈ συγκεκριμένα πρότυπα, σΈ συγκεκριμένα λειτουργι

κα σ τ ο ι χ ε ία' διαφορετικά, θα φαίνονταν παιδαριώδεις 

ειδωλολατρικΈς πράξεις. Τουλάχιστον ετσι τα Ε'κριναν, κα'ι 

συνεχίζουν έσφαλμένα να τα άποκαλούν, οί οποιοι άντίθε

τοι σ' αυτά. Άραγε μΈ ποια κριτήρια σοφοί, οπως δ Θαλης, 
η δ Άριστοτέλης άπεκάλεσαν αυτους τους χώρους, ώς πλή

ρεις θειότητος και θεού; Άσφαλώς κα'ι θα ήταν λάθος να κα
ταμαρτυρηθfι οτι πλανήθηκαν. Γνωρίζοντας πολυ καλα τα 

πρότυπα, έξέφρασαν λόγον άξιοπιστίας άκαταμάχητο κα'ι 

άναμφισβήτητο: 

«πεπλήσθαι πάντα θειότητος», Άριστοτέλης, Ρητ. 1411 β 
«πάντα πλήρη θεών», Θαλης. 

Παρα προσδοκίαν λοιπον- στον βαθμο βέβαια που δΈν 

ύπάρχει δόλος κα'ι ύστεροβουλία- σΈ τέτοια ο μ ο ρ α σ η

μ ε ία θρησκευτικών Συστημάτων, ο πως δηλ. το Ίερο VΟρος, 

έλέγχεται πλήρως ή ειλικρίνεια τών συνειδήσεων, κα'ι ή όρ

θότητα τών κειμένων, οπως έκείνα που δ Κλήμης παραθέτει 

ώς Προτρεπτικα. 247 

247. Ή χλευαστικη aπαξίωση που έκφράζει δ Κλήμης, μέσα aπο ~ναν 
δεινο πράγματι ρητορικο λόγο - aλλωστε τί τέκνο της Άττικης θa ήταν 
-καταλήγει σε αύτοαναίρεση, «Εφ δλης της ϋλης». Ή μετa πάθους άνακρί

βεια, που ύπαγορεύεται, άπο την θρησκευτικη ~στω στρεβλη πίστη, η απο 

ύστεροβουλία, επιστρέφει κα'ι βλάπτει κα'ι τον ίδιο, άλλa κα'ι το θέμα που 

διαπραγματευόμενος ύπερασπίζεται: 

<<μij yaρ οί:ου λίθους μεv εlvαι ίερά, και ξύλα και δρvεα και δφεις>> , 
(Κλήμης, Προτρ. Χ, 82). 
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Το λεπτομερf:ς κείμενο τοϋ Παυσανία, εδωσε μία μονα

δικη στο είδος της, καΊ. στο επακρο διαφωτιστικη εiκόνα, 
τοϋ μηχανισμού της Κατάβασης στο Καταβάσιο. Σχεδον την 

'Lδια έποχη ό σκωπτικος ό.πο τa Σαμότασσα λοιδόριζε τον 

Τροφώνιο ώς έξης: 

«τί φής; εί μη ές Λ.εβάδειαv γaρ παρέλθω και έσταλμέvος 

ταίς όθόvαις γελοίως μάζαv έv ταίΎ χεραλv lχωv, έαερπύ

αω διa τού στομίου ταπεινού οΎτος ές το απήλαιοv, οvκ 

av ήδυvάμηv είδέvαι δτι vεκρος εl ωσπερ ήμείς μόvn τfί 
γοητείςι διαφέρωv;» (Λουκιανός, 339). 

Άπο την aπέναντι πλευρa ό Κέλσος, με παρρησία, ό.λ

λa μάταια, ύπερασπιζόταν την aρχαιότητα συνολικa καΊ. 

έξειδικευμένα, αναφερόμενος καΊ. στο Τροφώνειο. Άπαν-

Το άπόσπασμα διεκδικεί κορυφαίο σημείο τού Προτρεπτικού. την 

ί'δια στιγμη με ευκολία διαπιστώνεται οτι τα άναφερόμενα ύπάρχουν κα'ι 

μέσα στον διά-κοσμο της χριστιανικης εκκλησίας, άπενεργοποιημένα κα'ι 

με μορφη Συμβόλων. 'Εδώ εντοπίζεται σφάλμα. Ή άρχικη ίερότητα τών 

οσων άναφέρονται, ήταν άναμφισβήτητη. Ήταν πρότυπα με επενέργεια 
εiJεργετικη στον θρησκευόμενο έλεύθερο 'Άνθρωπο. Δυστυχώς ή aπελπι

στικη aγνοια, κα'ι ή πλείστα οσα δεινa συνεπάγεται aνωριμότητα εlναι 
φαινόμενο σημερινό. 

Στην θέση τών άρχαίων λίθων κα'ι ξύλων, αναγνωρίζονται σήμερα 

ώς παράδειγμα, τα εiκαστικώς σε αγάλματα aποδιδόμενα θε"ίκα πρόσω

πα, της Δυτικης Χριστιανικης 'Εκκλησίας. Ή Παρθένος, δ Σωτήρας, κα'ι 

σημαίνοντες 'Άγιοι, βρίσκονται μέσα στους ναούς, σε μορφη μαρμάρινων 

aγαλμάτων. Οί πιστο'ι έκεί aσφαλώς δεν λατρεύουν το μάρμαρο ... 
νlδιο φαινόμενο κα'ι στην Άνατολικη 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία. τα θε·ίκa 

πρόσωπα είκονίζονται σε ξύλινες είκόνες, ώς φάσματα, μιμήσεις, κα'ι φαν

ταστικα εί'κελα. Σύμβολα φιδιών κοσμούν την Πατριαρχικη Ράβδο , ενφ 

στην Γένεση το φίδι, ό οφις ήτο το φρονιμότερον πάντων τών θηρίων. 
Κα 'ι δσον άφορά τα ορνεα , αυτα βεβαιότατα κα'ι δεν ήταν «ίερά>> άν

τικείμενα, δπως με δόλιο τρόπο κατηγορούνται. 

τα διάφορα μεγάλα πτηνα (ορνεα) λόγφ τού μεγάλου βάuοι•;. flσαν 
παράγοντες που με την παρατήρηση, ώφελούσαν στiτν π() ιi γ ν ω σ η τών 

διαμορφούμενων, κα'ι διαμορφωθησόμενων καιρικGιν σι • νΗηκGιν. Το πέ

ταγμα, δ τρόπος πετάγματος, κα'ι ή κατεύθυνση μαρτι•uοϊ•σαν την πυκνό

τητα τού aέρα, την διαφορα της βαρύτητας μεταξυ του ί•ψηλού κα'ι τού 

χαμηλού βαρομετρικού πεδίου, την aτμοσφαιρικη πίεση. Άκόμη κα'ι την 

τιμη της ύγρασίας. 

Οί άρχαίοι <Έλληνες δεν φημίζονται ώς άφελείς ... 
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- '" , ,, "' -τ 
τωντας σε μια στερεοτυπη χριστιανικη ερωτηση: «πως ουν 

γνώμεν και ί:δωμεν τον θεόν; και πώς ϊωμεν προς αvτόν;» 

κάνει χρήση πράγματι ένος Άληθους Λόγου: 

«προσδέχονται όφθαλμοίς σώματος θεον οψεσθαι 

και ώσι της φωνής αvτού aκούεσθαι, και χερσιν αl

σθητaς ψαύειν αvτού. χρείςι τοίνυν αvτοίς ώς οifτω 

ζητούσι τον θεον aπιέναι εlς Τροφωνίου και είς Ά.μ

φιάρεω και είς Μόψου, {νθα aνθρωποειδείς θεωρεί

σθαι θεοiις και ov ψευδομένους aλλa και έναργείς. 
οψεταί τις αvτοiις οvχ aπαξ παραρρυέντας wσπερ 

τον τούτους έξαπατήσαντα aλλ' aει τοίς βουλομένοις 

όμ ιλούντα ς». 

(Κέλσος. Άληθης Λόγος Ζ) 

[πώς λοιπον θα γνωρίσουμε κα'ι θα δουμε τον θεό; πως 

θα φθάσουμε στον θεό; Περιμένουν να δουν τον θεο με 

τα δικά τους τα μάτια, κα'ι με τα αυτια του σώματός 

τους να ακούσουν την φωνή του κα'ι με τα χέρια να τον 

ψαύσουν. 'Άν aναζητουν τον θεο με τέτοιο τρόπο, τότε 

θα πρέπει να πάνε στα ίερα του Τροφώνιου η του Άμ

φιάρεω η του Μόψου -εκεί να δflς θεους με οψη aνθρώ

πινη, κα'ι μάλιστα να τα λένε σταράτα κι οχι ψεύτικα. 

Κα'ι θα τους δflς aνα πάσα στιγμη να μιλουν στους εν

διαφερόμενους, κι οχι να εμφανίζωνται φευγαλέα μια 

φορα σαν τον aλλον που τους έξαπάτησε ... ], 
(εκδ. Θύραθεν, σελ 136-137). 

Το νέο θρησκευτικο Σύστημα επεκράτησε Ε"κτοτε, κα'ι 

δπως δλα τα aλλα Έθνικα Ίερά, η Ίερα τών 'Εθνικών, Ε"τσι 

κα'ι το Τροφώνειο μπηκε στην τροχια του μαρασμού κα'ι της 

καταστροφης. 

Ώστόσο, ή Άνθρωπότητα σε τίποτα, η ελάχιστα βελτι

ώθηκε, ενφ στο aντιστάθμισμα ή aπώλεια της aρχαίας 

Έλληνικης γνώσης, επέσχηκε κα'ι προσυπάρχει ώς γεγονος 

οδυνηρό. 

'Ένα μικρο δείγμα της aρχαίας γνώσης προκύπτει aπο 

την ερευνα --τουλάχιστον δσο διακρίνεται aπο τ'ις συγκυ

ρίες-- της Μυητικης Τελετουργίας, που διαδραματιζόνταν 
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κάποτε σ' έκετνο το aπόκοσμο aντρο, πάνω στην κορυφη 

ένος Μαγικου Βουνου. 248 

248. Το συγκεκριμένο Βουνο ε1ναι μαγικό, οχι με την aφηρημένη ποιη
τικη έκδοχή. Σε θέση έπιμορφωτικης έπανάληψης, ενα συνοπτικο ύπόμνη

μα τών γνωρισμάτων, aπο τα όποία κοσμείται, εχει την aξία του: 

α) Έκεί ύπάρχει ό τάφος -μαντείο τού aρχικού flρωα, και aργότερα 

aποδεκτού, Σωσίπολι θεού. 

β) "Ένας ύπερμεγέθης, μοναδικής έπωνυμίας στην Έλλάδα, ναος τού 

Διος Βασιλέως, επιβεβαιώνει την κορύφωση της Βασιλικής Μύησης. Σε 

περίοπτη και δεσπόζουσα θέση μέσα στο aλσος, ναοι και αγάλματα τών 

θεών που προστατεύουν την ύποκείμενη Πόλη. (<<"Η πιο ψηλη θέση aπο 

την όποία φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, πρέπει να παραχω

ρηται στα ίερα κτίρια τών θεών, που Ε'χουν ύπο την προστασία τους την 

κοινότητα: τού Διός, της "Ήρας, της Άθηνάς. Βιτρούβιος <<Περι Άρχιτεκτο

νικής» Α, 1,7.) Ή έπιγραφη 3097 aρχίζει: 

ΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, (I.G. VII). 

Ή μαρτυρία: <<έν δε έτέρω να ψ Κρόνου καl "Ήρας και Διός έστιν άyάλ

ματα>>, ξεδιπλώνει τον θαυμασμό, μιάς &κόμη καινοφάνειας. Ε1ναι μονα
δικη μαρτυρία στον aρχαιοελληνικο κόσμο, της υπαρξης αγάλματος τού 

Κρόνου. (Ισως γιατί πράγματι στο 'Ιερό του Τροφώνιου ό Χρόνος για έλά

χιστο διάστημα κυριολεκτικα έγκλωβιζόταν). Έκεί σ' αύτον τον aληθινα 

μετέωρο τόπο, αναγνωρίζεται ή έφαρμογη της φράσης τού Πολυδεύκη: 

<<το δε πάν χωρίον μαντείον και χρηστήριον και άνάκτορον>>. (Α 17) 

τα πρότυπα λοιπον ζωντανα και έπενεργα στοιχεία τού 'Ιερού Τό

που, τού κάθε ίερού τόπου που συγκεντρώνει συνλειτουργικα τα τέσσε

ρα κοσμογονικα στοιχεία, fJδωρ, πύρ, άήρ, γαία, γεννούν έκμαιεύουν την 

aνάλογη λατρεία που συμβαίνει έκεί. Άντίθετη ε1ναι ή με σπουδη ρηθεί
σα φράση τού πολυγραφότατου Walter Burkert: <<βεβαίως ή λατρεία δεν 
ήταν κάποια aπήχηση της έμπειρίας τού τοπίου. Ή Άρχαία Έλληνικη 
Θρησκεία, σελ. 193, ΥΕκδ. Καρδαμίτσα 1993. Βεβαίως ή λατρεία ήταν aπο
κλειστικα κάποια aπήχηση της έμπειρίας τού τοπίου. 

γ) Ή ήφαιστειογενης μάζα τού βουνού, αναμφίβολα συγκοινωνεί, με 

την Κεντρικη πυρα της Γης. Έδώ aκριβώς δικαιολογείται το αtνιγματικο 

έκείνο: 

<<ι'ίδυτα ι'ίθεα, βαράθρων στόματα τερατείας {μπλεα>>. 
(Κλήμης, Προτρ. 1,2,11). 

Κάτω aπο το Τροφώνειο aνοιγόταν, και &κόμη a ν ο ί γ ε τ α ι, ενα Βά
ραθρο το όποίο κάποτε ήταν λειτουργικο συνοδο της Ίερης Άκολουθίας. 
Τού 'Ιερού Τυπικού. Τού 'Ιερού Δρώμενου. Το Βάραθρο, που πηγάζει aπο 

το Κέντρο της Γης, και aναβλύζει στην έπιφάνειά της, πάνω στην κορυφη 
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Ό άvizρ λοιπον που έπρόκειτο νa πραγματοποιήση την Κα

τάβαση, διέμενε εναν πλήρη ΣεληνιακΌ κύκλο στο εtδικο οt

κημα τοϋ Άγαθοϋ Δαίμονος κα'ι της Τύχης Άγαθης. Θυσίες, 

λουτρά, κα'ι εtδικη δίαιτα σκοπούσαν στην σωματικη άλλa 

κα'ι πνευματικη Κάθαρση. 

τού Μαγικού Βουνού, κάποτε 1ιταν εκμεταλλεύσιμο άπο τον aνθρωπο. 
Ήταν στοιχείο της άρχαίας Έλληνικης θρησκείας, ι'ιρωγο στην εύζωία 
τού ι'ινθρώπου. 

Μ' αύτες τ'ις προϋποθέσεις ώνομάσθηκε προηγουμένως, κα'ι θα ι'ιποδει

χθfl σε λίγο το aδυτο, ίiνας κυριολεκτικα Πυρηνικος Άντιδραστηρας τού 

τοπικού 'Ιερού. Τού 'Ιερού περι τizν ι\εβάδειαν. 

δ) Πάνω στην κορυφη τού βουνού, και πολυ κοντα στο μαντείο, βρι

σκόταν Ε'να πρόσθετο θρυλικΌ μνημείο. Το περίφημο και γνωστο ι'ιπο 

aλλα άρχαιοελληνικα 'Ιερά, Κυνηγι της Κόρης. <Η Θήρα τής Κόρης (Περ

σεφόνης) aπb τον .Άϊδωνέα. Μ' αύτην την εξακρίβωση, μια ι'ικόμη «είσο

δος» προς τον 'Άδη προσέδιδε στο βουνό, το εξαιρετικο ενδιαφέρον τού 

μαγικού. 

ε) Ό τριγύρω άπο την κορυφη τόπος, συμπληρωνόταν ι'ιπο τα γνω

ρίσματα τού Ά.ϊδου λειμώνας. Κυρίως ι'ιπο την γνωρισματικη χλωρίδα , 

ι'ιλλα κα'ι ι'ιπο την ϋπαρξη εκεί της δίδυμης πηγης τού 'Άδη. την Λήθη και 

την Μνημοσύνη. 

στ) Το έκπληκτικώτερο δμως ι'ικόμη και σήμερα ζωντανΌ γνώρισμα, 

που όρθώνεται στο ψηλότερο σημείο τού βουνού, είναι ό φοβερος και 
τρομερος ι!ρινεός. Ή γνωστη ι'ιγριοσυκιά. ίiνα διαχρονικΌ Ίερο Δένδρο. 

Βρίσκεται σε δυώνυμη σύζευξη με τον πυριτολιθικο Βωμό. 

Ή πλούσια σε μέταλλο κορυφή, που σύμφωνα με τους φυσικους κανό

νες, λειτουργεί ώς Μηχανισμος Άνόρθωσης Νεφών, και δημιουργίας Βρο

χης, έξ αίτίας της παρουσίας τού 'Ιερού Δένδρου, τού έ ρ ι ν ε ο ύ , είναι 
ι'ιπρόσβλητη άπο κεραυνούς!! 

Το φαινόμενο στην άμφιδρομία του είναι <':tληθινα θαυμαστό. 

«ο δ' εστι θαυμασιώτατον, aνθούντων άπάντων δσα βεβλάστηκε και 

καρποyονεί, μόνον aναvθές έστι το της συκής φυτόν· εί δ' ως φασιv 

ού κεραυνοίίται, κα) τοίίτ' av τις avαθείη τfι πικρότητι και καχεξί{Χ 
τού στελέχους ... ». 

[Το πιο ι'χξιοπερίεργο δμως είναι δτι, ενψ δλα δσα βλασταίνουν και 
δίνουν καρπους βγάζουν aνθη, το μόνο που μένει χωρις aνθη είναι το φυ
το της συκιάς. Α. ν πάλι δπως λένε οί aνθρωποι, δ ε ν π λ ή τ τ ε τ α ι~ π ο 
κεραυνό , θα μπορούσε να ι'ιποδώση κανε'ις και τούτο στην πικράδα 

κα'ι την κακη ποιότητα τού κορμού]. 

Πλούταρχος. Προβλ. 684 C, ~κδ. ΚΑΚΤΟΣ. 
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«fίκουον δε αύτοvς Ξπωδαίς τε και τελεταίς 

τιαιν άνοίγειν τε τού Άϊδου τaς πύλας και κα-

2 τάγειν δν aν βούλωνται άαφαλώς και δπίαω 
αvθις άναπέμπειν», 
Λουκιανός, Νεκυομαντεία 464. 

Ή νύχτα της Πανσελήνου, ηταν και ή νύχτα της ζοφε
ρής Κατάβασης. Μετa aπο την tλαιόχριαιν και το λουτρόν, 

δπως εlναι γνωστό, ύποβαλλόταν στην έμπειρία της Πόσης 
νερού με iδιότητες aντιθετικές. 249 Στην συνέχεια Ε'φθανε στο 

249. ΚατΟ. τ'ην άνάβλυση κα'ι έν συνεχείι;ι ρο'η νερού Πηγης, έξακριβώ
θηκε δτι δημιουργείται ενα ήλεκτρικο και μαγνητικο πεδίο. Κα 'ι μάλιστα 

στατικό. Εύνόητο γίνεται οτι ή δημιουργία τού ηλεκτρομαγνητικού πεδί

ου, παρακολουθεί τ'ην ροη τού νερού, κα'ι έναρμονίζεται σε παράλληλη 

και συγκεκριμένη διεύθυνση που άκολουθεί το ρεύμα νερού. "Ο στατικος 

ήλεκτρισμός, δπως ώνομάσθηκε ετσι, εlναι γεγονος οτι έπηρεάζει aμεσα 
ολα τΟ. fμβια δντα. ΣτΟ. πλοία, γιΟ. παράδειγμα, που κινούνται έπάνω σε 

ύγρο στοιχείο, ή δημιουργία ύψηλού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ε1ναι 
δυνατον να βλάψn σοβαρΟ. κάθε ζωντανο όργανισμό, εαν έκτεθfι στον 

ιονισμό , χωρις τις κατάλληλλες προφυλάξεις. τα ζφα που μεταφέρονται 

με πλοία, κυριολεκτικΟ. τρελλαίνονται aν δεν προστατευθούν με χάλκινα 

περιλαίμια. Εtδικα μονωτικα ύλικα τοποθετούνται στα δάπεδα ταιν πλοί

ων για τ'ην άποφυγ'η άνεπιθύμητων καταστάσεων. Το παράδειγμα ταιν 

πλοίων, άλλΟ. περισσότερο ή ύποχρεωτικ'η ύπόδηση τού μυούμενου στο 

Τροφώνειο με ύποδήματα ύψηλa έχόvτωv τa καττύματα, οοστε να άποφύ

γn την δποια έπήρεια τού στατικού ήλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσα στο 

Άδυτο, έπιβεβαιώνουν την τέχνη κα'ι τεχνικη που ε1χε έφαρμοσθη στην 
δίδυμη πηγη της Λήθης και της Μνημοσύνης. 

ΜιΟ. άντιστροφ'η τού πηγαίου νάματος, άντέστρεφε κα'ι το 

μαγνητικο πεδίο. ~Ετσι το rδιο νερο ε1χε δύο τελείως διαφορετικες ίδιότη
τες, έξαρτώμενες άπολύτως άπο την κατα περίσταση έκλογή ... 
Ή προσεκτικ'η άνάγνωση ένος κειμένου, που βρίσκεται χαραγμένο 

πάνω σε χρυσο έλασμάτιο, το όποίο ήλθε σε φGις άπο άνασκαφές, σε τά
φους της Πετέλιας, (Νότ. 'Ιταλία) έπιμαρτυρεί τ'ην άντιθετικότητα τGιν 

πηγαιν. 

«Εiιρήσσεις δ' i\ί'δαο δόμωv έπ' aριστερ(ι κρήνην παρ' δ' αύτijv λευ
κijv έστηκυίαv κυπάρισσοV' ταύτης της κρήvης μηδε σχεδbv έμπε

λάσειας, εiιρήσσεις δ' έτέραv, τής Μvημοσύvης άπb λίμvης, ψυχρbv 

ϋδωρ προρρέοV' φύλακες δ' έπίπροσθεv {ασιv εlπείv. "Γης παίς εlμl 

καl ΟύραvοiJ aστερόεvτος, αύτaρ έμοl yέvος ούράvιοv τόδε δ' ίστε 

καl αύτοί. δίψηι δ' εlμl αύη καl aπόλλυμαι· dλλa δότ' αlψα ψυχροv 
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τέμενος, δπου ό Βωμοξ50 με το ξόανο κα'ι το 'Ιερο Δένδρο. 

Ό φοβερος κα'ι Ε"ως σήμερα ζωντανος Έρινέος. Ή πολλa ση-

ifδωρ προρρέον τής Μνημοσύνης άπιΊ λίμνης". καύτοι σοι δώσουσι 

πιείν θείας άπιΊ κρήνης, καl τ6τ' {πει τα aλλοισι μεθ' fιρώεσσιν άνά

ξεις». (Journal of Hellenic Studίes, 1882). 
[Θα βρfις στού 'Άδη τα παλάτια, προς τ' άριστερα μια βρύση κοντα σ' 

ενα Ciσπρο κυπαρίσσι. Σ' αύτην οίiτε που θα πλησιάσης. Θα βρfις iiστερα 

μιαν Ciλλη, άπο την λίμνη της Μνημοσύνης, που τρέχει κρύο νερό. Σ' α\J

τους που την φυλάνε θα πfις: <<Είμαι παιδι τού 0\Jρανού και της Γης, άπο 
ούράνιο γένος, διψώ και χάνομαι, άλλα δώστε μου να πιώ άπ' το δροσερο 

νερο της Μνημοσύνης>> , τότε αύτοι θα σου δώσουν, κι έσυ θα σμίξης με 

τους Ciλλους ijρωες). 

Ή σαφης περιγραφη της έπ' άριστερ(l θέσης, ύπογραμμίζει την ίδιαιτε

ρότητα. Ή Ciλλη κρήνη (της Μνημοσύνης) γίνεται εύνόητο δτι βρίσκεται 

<<έπι δεξι(l>>. (Άλλωστε σ' αύτες τις περιπτώσεις το Άριστερο Στοιχείο, 
δηλώνει το άρνητικό. Το κακό, δ ολεθρος, ή καταστροφή, έρχόταν πάντα 

άπο άριστερά). 

Με το l:tριστερο χέρι της ή Άθηνa καθυστερεί τον l:tριστερο βράχο 

στις Συμπληγάδες, ένφ με το δεξί, σπρώχνει την Άργ<ΙJ σε κίνηση έπιτάχυν

σης. Άπο τον άριστερο βράχο τών Φαιδρυάδων στους Δελφούς, άποτίουν 

δίκη οί κατακρημνιζόμένοι). 

'Η διάκριση έτσι, ένος ένιαίου στατικού ήλεκτρομαγνητικού ρεύμα

τος, το όποίο με πληρότητα έκδηλώνεται μεταξυ τών δύο aντίθετων πό

λων, Θετικου - Άρνητικού, βρίσκεται έκεί σε σύνοδο και λειτουργία. 

Σύμφωνα λοιπον μΕ την περιγραφη τού κειμένου στο χρυσο έλασμά

τιο, ή aναπαραγωγη δείχνει σε σχέδιο εναν δρόμο, μίαν όδο- ούδ6, στους 

.1\ί'δαο δ6μους, σαν να βρίσκεται κάποιος στην κόψη μιάς όρεινης κορυ

φογραμμης. τα νερα της πηγης, της Λήθης, ρέουν στην άριστερη κατωφέ

ρεια, ένφ έyyύτατα στην δεξιά, τα αντίστοιχα της Μνημοσύνης. Προφα

νώς ή διδυμότοκη ανάβλυση, το διδυμότοκο ρεύμα νερού, διασπάται σε 

έπι μέρους ποσότητες, οί όποίες άμέσως έπηρεαζόμενες aπο την στροφη 

και αντιστροφή, τού μαγνητικου πεδίου, παρουσιάζονται με ίδιότητες 

απαραγνώριστα αντίθετες, αλλα και διαλεκτικα αναμφισβήτητες. 

250. Βωμ6ς λείψανα φωτός {χει. Έπιγρ . Βωμ6ς οί δe και ι'iρυμβος. 

Ό δρος δρυμβος, είναι σχεδον Ciγνωστος αναφέρεται μόνον άπο τον Ήσύ
χιο. Το γεγονος tσως να όφείλεται στο δτι δ έν λόγψ βωμος ι'iρυ-μβος, 

να αναφέρεται σε <<βωμο πάνω σε ορος», που άσφαλώς είναι λιγώτερο 
γνωστός, ώς σπανιώτερης χρήσης, κι έτσι μια ακόμη , δπως φαίνεται δτι 

είναι ή σπάνια όνομασία του ι'iρυμβος αλλα και δρυβος, έπωνυμία που 
είiλογα είναι και δύσχρηστη, και σκοτεινης προελεύσεως. 'Ένας τέτοιος 
βωμος με σπάνια και Ciκρως έξειδικευμένη χρήση, δλα δείχνουν δτι iiταν 
ό Βωμος τού Τροφώνιου, που aκόμη σq)ζεται άνέπαφος, σε συζυγία δπως 

προειπώθηκε, με τον Έρινεό. 
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μαίνουσα Ficus Religίosa, σχεδον σε ολες τ'ις θρησκείες του 
Κόσμου, μηδε του Χριστιανισμού έξαιρουμένου. 251 

Ό Άριστοφάνης ύπαινίσσεται μιa «αtσχρη κα'ι aσεμνη>> 

πράξη που γινόταν με τa φύλλα συκιάς: «λαμβάνοντες Θρία 

διαφόρου συκής δέφεσθαι». 252 

Στο τέμενος του Τροφωνίου, εlναι aγνωστο το τί άκριβώς 
γινόταν. Το εlδος ομως του Δένδρου, δεν aφήνει aμφιβολία, 
οτι κα'ι έδώ γινόταν μία θεραπεία δαίμονος, ετσι οπως ijδη 

περιγράφηκε. Μιa άληθινη κατάθεση γενετήσιου όπου, με 

την χρήση τών φύλλων της άγριοσυκιάς, κα'ι ένδεχομένως με 

την βοήθεια Ίεροδούλου. 

Άπο αύτο το στάδιο, ό μύστης aληθινος βώμαξ κα'ι aκό

μη βροτος κα'ι μέροψ, 253 στην συνέχεια έρχόταν στον τάφο 

251. Οί Βυζαντινο'ι πίστευαν οτι το Δένδρο πάνω στο όποίο σταυ
ρώθηκε ό Σωτήρας, ήταν μία Ficus Religiosa. «Άνάμνηση>> τού Ο.ρρενος 
έρινεού, άποτελεί κα'ι ή ~κδοση τού τριπλόφυλλου σταυρού, που στο 

άποσυμβολικό του μέγεθος, έρμηνεύεται ώς Τριπλος Φαλλός. Ό επιτύμ

βιος χριστιανικΌς σταυρός, με τον άκάνθινο στέφανο είναι τα συμβολικα 
άνθρώπινα ΥΟργανα Άναπαραγωγης. Ό τριπλος φαλλος προέκυψε ετσι, 

άπο το τριμερeς φύλλο συκής. Άπο ξύλο συκης - άγριοσυκιaς, ήταν φτι
αγμένοι οί Διονυσιακο'ι Φαλλο'ι στην άρχαιότητα. Άντίληψη κα'ι πράξη 

που ύποβαλλόταν άπο τον δμοιας λειτουργίας καρ-όπο τού Δέντρου. 

Περιληπτικά· το aγριο σύκο είναι ό <<φορέας>> που γονιμοποιεί τού 
καρπους της συκιάς. Τόσο το aγριο , δσο κα'ι το 1jμερο σύκο, είναι ό έ κ
π λ η κ τ ι κ ώ τ ε ρ ο ς μ ι κρόκο σ μ ο ς συγκεντρωμένων μικρόκαρπων, 

σε άριθμο θαυμαστό. Άμέτρητος άριθμος σπερμάτων βρίσκεται περιβεβλη

μένος άπο μία λεπτη μεμβράνη, που «στάζει» γαλα-κτερο χυμό-όπό. 

Είναι ό μοναδικος καρπος που μοιάζει άνατομικά, άλλα κα'ι όντολο
γικα στους ορχεις δπου βρίσκεται κα'ι «ή καρδια της λειτουργίας>> τού άν

θρώπινου όργάνου άναπαραγωγης>> (ΜιvωΜυκηvαϊκος Διόνυσος, σελ. 

76 Στάθης Βαλλάς, ΥΕκδ. ΛΙΒΑΝΗ 1993). 
Ή μουσουλμανικη Στήλη, άντίστοιχη τού Σταυρού, με το σχf]μα της 

ώς μανιτάρι, στην ο\Jσία είναι ενας Φαλλος που έξέχει άπο το μνημα. 'Ένα 
Σύμβολο Άναγέννησης, μέσφ της διαδικασίας: Θάνατος= Ζωή, κα'ι το άν

τίθετο. 

252. Άριστοφάνης, Έκκλ. 707. Πράξη που έπιβεβαιώνεται άπο τον Ε\5-

βουλο: «άλλ' ούδεμίαv aλληv έταίραv εlδε τις αύτwv, έαυτοiις δ' εδεφοv 
έvιαυτοiις δέκα>>, (E\Jβ . l20, 5). 

253. «χρύσεοv μtv πρώτιστα yέvος μερόπωv άvθρώπωV>>, (Ήσιόδου
ΥΕργα κα'ι Ήμέραι, 109). 

289 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΤΟ IEPON ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 

- μαντείο, που άπέχει άπο το δένδρο γύρω στα 70 μέτρα. 
'Εκείνα που ακολουθούσαν fιταν πράγματι φοβερά. Άνέβαι
νε την κρηπίδα κα'ι πλησίαζε το aνοιγμα, την θύρα που βρι

σκόταν στο πλά'ί τού θόλου, ετσι δπως ω)τος έξείχε aπο την 

κρηπίδα. Άπο το σημείο έκείνο aρχιζε το τελικο Δρώμενο. 

~Εφερναν τον κριό. Για να έπιτευχθfl το στρέψιμο τού λαι

μού «Προς το Ερεβος», πρέπει να γίνη ύποθέσιμο δτι έκεί 

ύπηρχε πακτωμένος κρίκος, με την χρήση τού όποίου ακινη

τοποιούσαν το ζφο. Με την παρατήρηση δτι ή άρχικη Κά

θοδος, γινόταν μία φορα τον χρόνο, την νύχτα της Πανσε

λήνου, που συμπίπτει με τους σημερινους μηνες ΑίJγουστο 

- Σεπτέμβριο, γίνεται aποδεκτη ή κατάσταση ένος έσφυδω

μένου, ενόρχεως κριού, που προσομοίαζε με τον lθυφαλλικο 

χαρακτηρα της Στήλης του Άγαμήδη: 

«εν ταύτn τfι νυκτ/, κριον θύουσιν ες βόθρον επικαλούμε

νοι τον Ά.γαμήδην».254 

Με την rδια σημασία κα'ι το σχήμα: <<ό.ρχεγόνων μερόπων>>, τού Παύ

λου Σιλεντιάριου ΑΠ 7,563. Στην κλασσικη Έλλάδα ό οροςμέροψ, σήμαι
νε <<ό aνθρωπος>>. Ώς μέροψ, ώστόσο δεν δείχνει 6.μέτοχος ένος <<Προαν

θρώπινου>> σταδίου, δπως οί δροι, βροτός, θνητός. Το δν αύτο μετατρέ

πεται, κα'ι μέσφ l:ης μυητικης Τελετής μετωνομάζεται: aνθρωπος, μέροψ 

μέρ-οπος. 

Διδακτικος είναι ό Δημόκριτος: 
<<Φησ'ι παντ'ι δijλον εlναι οίόν τι τijν μορφijν έστιν ό ι'iνθρωπος καί
τοι ό τεθνεwς lχει τijν αύτijν τού σχήματος μορφήν, άλλ' δμως ούκ 

έστιν ι'iνθρωπος». 

Κατα την μορφη ό νεκρος aν κι Ε'χη το rδιο σχήμα μορφής, ώστόσο 

δεν είναι aνθρωπος!! 
Αύτο προσδιορίζει το δν που ονομάζεται aνθρωπος ώς προ·ίον βαθ

μού μυητικης Τελετής. 

254. Ό Παυσανίας στο ΙΧ, 37,7 Ε'κανε λόγο για μία δεύτερη παράδοση 
τού μαντείου τουΤροφωνίου, ώς χάσματος τού Άγαμήδη: κα'ι Τροφώνιον, 

μεν ένταύθα έδέξατο ή yij διαστάσα, lνθα lστιν έν τφ ι'iλσει τφ έν λεβα
δείζΧ, βόθρος τε καλούμενος Ά.yαμήδους, κα'ι προς αύτφ σ τ ή λ η. 

Ό ίθυφαλλικος χαρακτήρας της Στήλης τού Άγαμήδη, Ε'μμεσα ύποδει

κνύει τον 6.κριβη χρόνο κατα τον όποίο γινόταν ή θυσία τού κριού, κα'ι έν 

συνεχείι;ι Κατάβαση. Ό ένόρχης κριός, ώς ύπόσταση τού Άγαμήδη, Ε'πρε

πε να βρίσκεται σε περίοδο έρωτικης 6.κμης κα'ι Εξαψης. Το φαινόμενο 

δπως είναι γνωστο συμβαίνει σε καιρο θέρους, με κορύφωμα το διάστημα 
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Ό μύστης aποστρέφοντας το πρόσωπο aπο την θέα του 

ίερείου, εκοβε τον λαιμό του κοιτάζοντας προς τον ποταμο 

'Έρκυνα. Το αίμα Ε"ρρεε μέσα στον τάφο,255 μέσα στον βό-

που καλύπτει δ σημερινος μf]νας Αuγουστος. Ό έρωτισμος τού κριού αύ

τον τον μf]να, εlναι παροιμιώδης. Το ονομα Άγαμήδης ώς προσδιορισμος 
σημα ίνει: <<δ πολυ έσφυδωμένος>>. ίiγαν μήδεα, τα γεννητικα οργανα. Ή 

Στήλη ετσι fιταν fνας εύδιάκριτος Μεγάλος Φαλλός. Άπο τα ίσχυρότερα 
στοιχεία ύποστήριξης αύτf]ς της έκδοχf]ς εlναι ή aντίστοιχη άρμονικη συ
νύπαρξη στο δάπεδο , της περίφημης Όπης. τα δύο aντικείμενα σε παρου

σία καΊ. δράση δίνουν συμβολικα καΊ. πραγματικα το ι'χληθινο νόημα τού 

Τάφου, ώς τόπου Ζωi']ς καΊ. Θανάτου. Mortis et Vitae Locus. Σηματοδο
τούν την aπόλυτη aλήθεια της aντιθετικής διαλεκτικής. Ή Ζωη έπαγγέλε

ται τον Θάνατο, καΊ. δ κάθε Θάνατος συνεπάγεται μία νέα Ζωή. 

Άμεσο καΊ. σχετικο είναι το ύπόμνημα, δτι οί περισσότεροι θεοί, κα
τα την σύμπραξη στο τέλειο ν {ργον, στην Τελετουργία, aναγνωρίζονται, 

(δπως το ήρωικο- aποθεοποιημένο δίδυμο Τροφώνιος Άγαμήδης) ώς θεοΊ. 

ι'χρρενόθηλεις. Μια πλήρης λειτουργ ία εξασφαλίζεται μ' αύτην την Άρχή. 

Άπο τα ένδεικτικώτερα παραδείγματα, δ Διόνυσος γϋνις (Άριστφν. 

Θεσμ. 136) ή ι'ι.ρσενόμορφη Άρτεμις (Όρφ.'Ύμν. Άρτ. 7) καΊ. οί Φοίβου θή
λεια ι παρεια ί, Καλλ. Άπόλλ. 37). Άκόμη καΊ. ή γαλάζια Άθηνά εχει γεννη
θη aρρενόθηλυς. <<ίiρσην μi:ν και θήλυς έφυς>> . (Όρφ.'Ύμν. Άθ.lΟ). 

255. Το αίμα- που τόση aπέχθεια, καΊ. εuλογα έρωτηματικά, μΙ: aνικα
νοποίητες aπαντήσεις, εχει προκαλέσει καΊ. aφήσει στην σύγχρονη, Δυτι

κη κυρίως συνείδηση -στην βιολογική του πραγματολογία εlναι δ Τόπος 
της Ζωτικi']ς Ψυχi']ς. Το αίμα εlναι δ Συντηρητης της Ζωης. Α.ν βέβαια γίνη 
δεκτο δτι το Σπέρμα εlναι δ κυριολεκτικος φορέας. 
Ή ροη τού αϊματος πάνω στα όστά, aποδεδειγμένα τα ζωοποιεί. Δίνει 

ζωή, ι'χκόμα καΊ. στον VΟντα θεόν , aφού δ θεος σύμφωνα μΕ τον Άριστοτέ

λη: <<δ θεός ζφσν Μδιον, ίiριστσν», (Μετα τα Φuσικά , 1072 β 29). 
Το aποτέλεσμα της εμψυχώσεως τού aεΊ. ζώντος θεού , τον δραστηρι

οποιεί, ετσι ωστε ή αίτούμενη κατα την συγκεκρψένη Κατάβαση συν-έρ

γειά του, να έπέρχεται ώφελιμιστικά, ώς φ υ σ ι κ ο ε ρ γ ο ν συνέπειας. 

'Ως καθαρη ένέργεια καΊ. δυνατότητα ώφελιμιστικi']ς έπενέργειας, 

ανάλογης καΊ. μΙ: την ιδιοσυστασία, έκείνου που την προκαλεί, καΊ. την 

προσκαλεί. Ό 'Όμηρος ijδη έπισημαίνει: <<oif πως πάντεσι θεοl φαίνον
ται έναργείς>>, γιατΊ. οί θεοΊ. δi:ν φαίνονται καθάριοι στον καθένα, (Μετ. 

z. Σιδέρη). Ή έσχατη ζωοποίηση τού έκχριστιανισθέντος Πρωτ-ανθρώ
που Άδάμ, σύμφωνα με το θρησκευτικο Τυπικό , επιτυγχάνεται με την 

θυσία τού Σωτήρα, σε μορφη ι'ι.ρνίου. 'Όπου το αίμα καθοος στάζει aπο 
τΊ.ς πληγi:ς πέφτει έπάνω στο Κρανίο τού Άδάμ, κρανίου τόπος, καΊ. δπου 

έξαγοράζει τΊ.ς άμαρτίες ολου τού Κόσμου, aπο την στιγμη της αύγινi']ς 

Δημιουργίας. 
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θρο, μέσα στην όπη τών δύο σπιθαμών το εiιρος κα'ι της μιάς 
σπιθαμης το ϋψος. Ή έπόμενη κίνηση ήταν να φέρουν στον 
Καταβάτη την μικρη ξύλινη σκάλα. 'Εκείνος κατέβαινε, ένφ 

ή πόρτα τοϋ τάφου πίσω του Ε"κλεινε. ΥΗδη βρισκόταν μόνος 

του οχι σ' εναν παράμυθο χώρο, aλλα στον aληθινο «Λάκκο 

με τα Φίδια». 'Εκεί πο:U το ζεστο αίμα έξακολουθοϋσε να κα

τακάθεται στην όπή.256 

256. Στην άλλοιώς πως λεγόμενη φωλεa τών φιδιών. Ή μαρτυρία ποος 

«ό δε μάvτις γφις ήv», δίνει μιaν άμεση aπάντηση κα'ι στο έρώτημα τού 
Κλήμη. Στην tδια Όπή, θα eπρεπε σε λίγο νa είσερπύσn, δ μέχρις έκείνης 

της στιγμής aποκαλούμενος άvήρ, ετσι ωστε να συγκατακλιθfl, μετa τώv 

έμφιλοχωρούvτωv έκεί γφεωv (Σχ. Λουκιανου, 1, 191, 2), προτείνοντας 
τ'ις μελόπιττες ύπi;ρ τού μiz άδικηθfιvαι, άλλ' αύταίς, έκείvαις άvτιπαρα

βάλλειv τροφής, με Cίμεση έπιδίωξη την ποθητη Συγγένεια, κα'ι Άναγέν

νηση. 

Ό δφις, το φίδι, είναι πολ'U γνωστο σε ολα τa ·rερα της Γης, ώς τα 
κατ' έξοχην Ίερο ζφο της χθόνιας λατρείας, aφου έμφανώς ανανεώνεται 

άλλάζοντας περίβλημα. Το έκπληκτικο πράγματι φαινόμενο eχει έκληφθη 

άπο πανάρχαιες έποχές, σαν μία άπτη άπόδειξη της περιοδικής Άναγέν

νησης. Οί aρχικες παρατηρήσεις δείχνουν πράγματι έντυπωσιακές. Πολ'U 

πρόσφατα ύπολογίσθηκε οτι δ άνθρωπος κατα την διάρκεια της ζωfις του 

aλλάζει πάνω άπο 18 κιλα δέρμα! 
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«Βοιωτοί, αίμακουρίας τa τών νεκρών fνα

γίσματα, λέγουσιν. fι δε έτυμολογία, aπο τού 

κορέννυσθαι τα ψυχaς αί:ματος», 

Σχ. Πίνδ. 0.1.146 

Έκε'ίνος που κατέβαινε βρισκόταν σ' ενα όριακο σημε'ίο, 

μεταξυ της Γης κα'ι τοϋ 'Άδη. Βρισκόταν κυριολεκτικa μετα

ξυ Οiιρανοϋ257 κα'ι Κολάσεως. 

Κατa την διαδικασία ήταν δυνατον νa προκύψη κα'ι aρ
νητική, aνεπιτυχης Ε'κβαση. Αiιτη μάλιστα ή έκδοχη ήταν 
κα'ι ή συχνότερη. Πολλο'ι ήταν έκε'ίνοι που δίσταζαν258 νa 
έπιχειρήσουν την Κατάβαση, aπο τον φόβο που προξενοϋ-

257. Ή εννοια είναι οτι ό κατελθών, βρισκόταν άπο μόνος του, δχι 
aπλά σε κατάσταση Εξω της aπλης καθημερινης συνθήκης άλλΟ. μέσα 

στον ύπερσυμπυκνωμένο μικρόκοσμο των τριών 'Επιπέδων, τού Ύπό

γαιου, τού Γή"ίνου κα'ί τού Ουράνιου. Ή κύρια έπιδίωξη της Μύησης, 

στρεφόταν στην δ ι ά σ π α σ η, στην κατάκτηση, στην aλωση των τρι

ών κοσμικών 'Επιπέδων. 'Εκείνος που το έπετύγχανε σε πλήρη μυητικο 

Κύκλο, δίκαια άναγορευόταν Βασιλεύς. δηλ. «ό την βάσιν ί:'λων εV». 
Υ!σως ή αυθαίρετη έτυμολογικη παραγωγή, να είναι c'iστοχη, ώστόσο ό 
χαρακτήρας τού Δρώμενου παραμένει απαραγνώριστος. Πολ'b πλησίον 

τού τάφου - μαντείου βρισκόταν ό μοναδικος στην ήπειρωτικη 'Ελλά

δα, με Άψίδα, ναος τού Διος Βασιλέως. Οί Μακεδόνες βασιλείς, Άμύν

τας, Φι'λιππος Β. Άντίοχος Δ. ό 'Επιφανής, έκεί πραγματοποίησαν την 

λεγόμενη Βασιλικη Μύηση, μυήθηκαν καΊ. άναγορεύτηκαν βασιλείς στο 

Τροφώνειο. 

ΥΕτσι δσοι άκόμα πιστεύουν οτι στο <<μαντείΟ>> οί ίερείς φόβιζαν με όποι

ονδήποτε τρόπο τον μυούμενο, δχι μόνον σφάλλουν, άλλΟ. προκαλούν θυμη

δία. Άλλωστε το πώς καΊ. γιατί ό αiιτάγγελος ύποφήτης, ένίοτε άνερχόταν σε 

εκρυθμη (έκτος ρυθμού) κατάσταση, θa γίνει γνωστο πολυ σύντομα. 

258. «eδοξε τfι πόλει Ιίεβαδειήων, δς καΙ. έν το άντρον καταβά τοί 
Τρεφωνίοι κατιαρώμεν έν τον θησαvρον νόμισμα άργούριον, κh δέ

κα δραχμάων είλύτας δέκα κατa αiιτόν. κη δστις μεl καταβεβάων 

άvτίθειτι κατa αiιτον δέκα δραχμάων είλύτας δέκα, γραφέμεν αiιτον 

έν τρίςχ τάλαντα. 

Άμύvτας Περδίκκα Μακεδόνων βασιλεiις καταβaς έν το άντρον 

ύπf:ρ αiιτοσαvτώ άνέθεικε ... » I.G.VII,3055. 

'Όπου το έπαπειλούμενο πρόστψο των τριών ταλάντων δείχνει οτι 

πολλοΊ. καΊ. γιΟ. πολλους λόγους, ματαίωναν την Κατάβαση. 
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σε ή συνείδηση πως t'σως δεν ηταν τελείως καθαροί, ωστε 
νa γίνουν συγγενείς με τον θεό. 259 Με κάποιο τρόπο δ κίνδυ

νος κατάταξης, μεταξ:U τοϋ ΟiJρανοϋ και της Κολάσεως, γι

νόταν ευκρινής. Ό λατρευόμενος δαίμωv, ώς aντιπρόσωπος 

τών ζωντανών στον Άδη, και ώς έκπρόσωπος τών νεκρών, 

στην aνθρώπινη κοινότητα, στην Ζωή, ουσιαστικa βρισκό

ταν σε θέση ουδέτερη. 260 

259. Άκόμη και οί έπώνυμοι ηρωες και Θεάνθρωποι, σε τέτοιες στιγμ'Ες 

λιποψυχούν. <<άπελθέτω άπ' tμού το ποτήριοv τούτΟ>>. τί είναι έκείνο 
που φοβίζει τους ηρωες, ένψ ή στάση τους δείχνει δτι Ε"χουν ξεπεράσει την 

συνθήκη τοϋ θανάτου, aποκλειστικα έντοπίζεται, στον κατα πόσον οί 

ίδιοι αύτοελεγχόμενοι, Ε"χουν καθαρη συνείδηση. Στο κατα πόσον aπέτι

σαν δίκη aπέναντι στις aρχαιοελληνικ'Ες ϋβρεις, η τις χριστιανικες άμαρτί

ες aργότερα, καταβάλλοντας το aντίστοιχο σωματικο ψυχικο και ύλικο 

aντίτιμο. ~Ετσι οοστε την κρίσιμη οορα, να είναι συνειδησιακα καθαροί. 
'Άν ό μυούμενος δ'Εν είναι βέβαιος για την καταβολη τού aντίτιμου, δ'Εν 
διακινδυνεύει την ίδια την Άναγέννηση. Να ποιος aκριβώς είναι ό δισταγ
μος τού κάθε έπώνυμου i]ρωα. Δ'Εν φοβάται τον θάνατο, aλλα τρέμει στην 

ίδέα μιάς καταδικασμένης Άναγέννησης. 

Στο Τροφώνειο τέτοια έκδοχη είχε έλαχιστοποιηθη. τα δσα είχαν προ
ηγηθη, έλάττωναν πολυ εναν συνειδησιακο ελεγχο. Οί τελευταίοι ένδοια

σμοι σχεδον έξαφανίζονται λίγο πριν την Κατάβαση. 'Όταν ό ύποψήφιος 

μύστης Ε"πινε aπο το νερο της διδυμότοκης πηγης. Ή Λήθη και ή Μνημοσύ

νη, με την άντίθετη διαλεκτικη έξασκοϋσαν άποφασιστικη έπίδραση. Στο 

συγκεκριμένο θέμα, το νερο της Λήθης, γινόταν παράγοντας καθοριστι

κός. Ή Λήθη δεν ήταν μία άφηρημένη εννοια, με aβέβαιη άναστολή, πά
νω στα α τέως εφρόvτιζε. Αύτα για τα όποία προηγουμένως έφρόντιζε, 

είχε την φροντίδα, aσφαλώς δικαιολογούvται μόνον ώς Λάθη. Άλλοιώς 
γιατί ν' aποτελούν φροντίδα. Αύτα τα λάθη άναιρούσε ή Λήθη. Μια λη

σμονια στ'ίς φροντίδες- δσες άκόμη μπορεί να άμφιταλαντεύονταν, μετα 

την τεταyμέvωv ήμερώv δίαιταv και κάθαρσιv, έξάλειφε τα Λάθη παντε

λώς. ~Οχι ύποθετικα η aφηρημένα. Τον άνθρώπινο οργανισμό, την οορα 

της Πόσης τού συγκεκριμένου νερού, διαπερνούσε ενα ά ν α σ τ α λ τ ι κ ο 

ρ ε ύ μ α. ~Ε να ρεύμα που πήγαζε aπο την άντίθεση και ά ν τ ι σ τ ρ ο φ η 

τού μαγνητικού πεδίου. Ό aνθρωπος, δ'Εν είναι μυστικο δτι ζη , κινείται, 
δρα, μ'Ε τα χαρακτηριστικα συστατικά, ένος Χημειοηλεκτρομαγνητικού 

'Οργανισμού. 

260. Άνδρέας Άλυματήρης: <<Το ούδέτεροv είναι μία κατάσταση μετα
ξυ δυνάμεως και ένεργείας. (δυvάμει και εvερyείι;ι., Άριστλ.). Ούσιαστικα 

βρίσκεται σε θέση Άδράνειας και ενεργοποιείται σε παραγωγη Ε"ργου, μό

νον μ'Ε την έπίδραση έξωτερικού αίτιου. Άπο την στιγμη της μεσολάβησης 

μιάς έξωτερικης αίτίας, ή δυνατότητα παραγωγης Ε"ργου, θα πραγματοποι-
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Ό μυούμενος επρεπε νa έπιτύχn την αtΌια Μύηση, κα'ι 

συγγένεια, ό.ποκλειστικa μόνος, κα'ι χωρ'ις θεία βοήθεια. 261 

ηθfl αυτόματα aπο την έv δυvάμει κατάσταση μέσφ τού ουδετέρου, και 

στην συνέχεια θa έκδηλωθfl ώς ένέργεια. 

Παρa το οτι ό Ουδέτερος δεν φαίνεται νa συμμετέχη σε έκδηλωμένες 

μορφες ένέργειας, γίνεται aπαραίτητος και αναγκαίος, ενα είδος συνερ
γού, στην έκδήλωση και την έν συνεχεί<;ι παραγωγη ένέργειας. 

Καμμιa κίνηση δεν είναι δυνατή, χωρις την παρουσία Ουδετέρου. Μ' 
αυτην την aπαρέγκλιτη προϋπόθεση σε «οtκεία>> εκφραση ό ο υ δ έ τ ε

ρ ο ς' παρ-ουσι-άζεται ώς ενας παράγοντας «πανταχού παρωv και τa 
πάvτα κιvώv>>. Ώς συνέπεια τ ο θείο ν είναι οντως ουδέτερον. ΥΕτσι ό 
tσχυρισμος που πρεσβεύει οτι ό θεος βρίσκεται σε θέση ουδέτερη, γίνεται 

aπολύτως κατανοητος και βέβαια aποδεκτός. 

Ή φράση <<έλθε Διόνυσε ταύρε, τιp βοtφ σου ποδί». με την όποία κα
λείται aπο τις γυναίκες της 'Ήλιδας, δείχνει, aποκρυπτογραφεί φανερa 

την συνέργεια του ουδέτερου θεού. Ό θεος δεν προσκαλείται παθητικά. 

Δεν παρακαλείται. Στην ουσία έ ν ε ρ γ ο ποιεί τ α ι. Κατa ενα τρόπο 

α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι σ ε σ ύ μ π ρ α ξ η . Ό μύστης χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τον 

θεό , ώς στοιχείο Ουδέτερο, σε παραγωγη ~ργου, 'Ενέργειας, Άποτελέ

σματος. Ή προσταγη τού θεού σε πράξη, έξακριβώνεται στην ρήση της 

πρόσκλησής του. 'Υπάρχει χρήση προσταγης, χρήση προστακτικης Εγ-κλι" 

σης: ι!λθe Διόνυσε ταύρε. 

Το συνεχόμενο θε'ίκο πρόσωπο, aλλa και ό t'διος Δημιουργός, ύπόκει

ται στην t'δια πρακτική: δεiξοv ήμίv και τrzv έvδοξόv Σου Αvάστασιv. 

δός, f} aφες ήμίν. παράτειvον το έλεός Σου. Παράσχου Κύριε ... >>. 

261. Οί σύγχρονοι Χριστιανοί, μυούνται μΙ; μόνον το Μυστήριον της 
Βαπτίσεως. Σήμερα με την θυσία τού Έναθρωπίσαντος θεού, ή χάρις και 

το έλεος, πάνω στην aνθρώπινη κοινότητα, λογίζονται ώς δεδομένα και 

ένεργούν ευεργετούντα, με την άπλη διαδικασία της Λειτουργικης Άκο

λουθίας. 
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«Τώv όστρέωv το γέvος, ζfι και αίίξεται, προς 

δε και τfι Σελήvn συμπάσχει· τa δε aγάλματα 

aργά, aπρακτα, avαίσθητα, προσδείται και 

προσκαθηλούται και προσπήγvυται, χωνεύε

ται, ριvάται, πρίεται, περιξέεται, γλύφεται». 

Κλήμης (ό αiηοαναιρούμενος) IV, 45. 

Την νύχτα της Πανσελήνου, ολος ό Ε'μβιος Κόσμος της 

γης, ύπόκειται στην μεγάλη Ε'νταση τού Φυσικού Μεταβολι

σμού, στην όποία ύποβάλλεται ό χυμός, ό όπός, το αlμα, 
ολων τών ζωντανών όργανισμών. τα μάτια τών αιλουροει

δών μεγεθύνονται, οί τρίχες της aνθρώπινης κεφαλης γίνον

ται ύγρότερες. Οί χυμο'ι της Γης ανεβαίνουν. Ό Οi'Jάρρων 

ισχυρίζεται οτι ό Mundus είναι aνοιχτός. τα μνήματα τών 
νεκρών «aνοίγουν», κα'ι οί νεκρο'ι «στήνουν χορό». Οί ση

μερινο'ι νερα'ίδο'ίσκιωτοι, οί έλαφρο'ίσκιωτοι, «βλέπουν», η 
αισθάνονται φαντάσματα, aλλοι Σεληνιάζονται. Ειδικα αυ

τη ή συγκεκριμένη Πανσέληνος για την όποία γίνεται λόγος, 

είναι 'ίσως έκείνη με την έντονώτερη έπίδραση, στην γήινη 
έπιφάνεια. Ό aνθρώπινος έγκέφαλος διογκώνεται τόσο πο

λύ, ωστε πιέζει τα τοιχώματα τού κρανίου, δημιουργώντας 

την έξακριβωμένη σε ιατρικο ορο Έγκεφαλικη Γροθιά. 

Ή fιλεκτρομαγνητικη ακτινοβολία, που Ε'ρχεται aπο τον 

Ε'μμεσο 'Ήλιο τού Μεσονυκτίου ιονίζει την γήινη 'Επιφά

νεια, με τρόπο κάθε φορα ιδιόρρυθμο.262 

262. Ή άκτινοβολία της Σελήνης είναι δεδομένη. Ή διαφωνία που 
ύπάρχει, εντοπίζεται στο κατα πόσο έπηρεάζει η οχι τα Ε'μβια οντα της 

Γης, κα'ι βέβαια οχι μόνον της Γης. 

Το θέμα είναι άρκετα πολύπλοκο, και πολυπρισματικα Ε'χει άπασχο
λήσει άρκετl:ς όμάδες άνθρώπων. Άπο άστρολόγους, eως τους άστροφυ

σικους έπιστήμονες. Άλλοι παραδέχονται, και άλλοι άπορρίπτουν μέχρις 

άφορισμοϋ τl]ν περίπτωση μιας άποφασιστικης έπήρειας της Σεληνιακης 

άκτινοβολίας, πάνω στα Ε'μβια, άλλα και άβια οντα τοϋ πλανήτη Γη. 

Μέσα σ' α\ηον τον κυκεώνα, οι διάφορες Έθνολογικl:ς άναφορl:ς μέ

σφ τών Ίερών Τυπικών, γίνονται άκρως ενδιαφέρουσες. ΣΙ: ολα σχεδον 

τα μήκη και πλάτη της Γης, οί διάφορες Πρακτικl:ς ύποστηρίζουν μ€ έ'μφα

ση οχι μόνον το έάν, άλλα το πώς κα'ι πόσο επηρεάζει ή Σελήνη, μΙ: διαφο-
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«τa δε τών αlλούρωv ομματά φασι, και τα σπλάγχνα 

τών μυών πάντα, φθίνειν μεν σελήνης ληγούσης, αvξε

σθαι δε άκμαζούσης», 

Πλούταρχος Fragm. 1 Ο 1. 

'Εκείνος που κατέβαινε στο Τροφώνειο, την συγκεκριμέ

νη νύχτα, έκτος aπο τα συμπτώματα της χρονικής συγκυρί

ας, παρουσίαζε κα'ι μερικα πρόσθετα, τα όποία οοφείλοντο 

στο t'διο το Ύψίπεδο. Στο Ίερο ΥΟρος: 

ρετικη κατα Φάση ακτινοβολία ολους τους γήινους όργανισμούς. 

Μια ί'iποψη Ε"χει ώς έξης: Άνδρέας Άλυματήρης: 

Ή ακτινοβολία της Σελήνης, γίνεται αύταπόδεικτη. Ή ποσότητα αύ

της της ακτινοβολίας, Ε"χει έπίσης έξακριβωθη επιστημονικά. Το αληθινα 

σπουδαίο ώστόσο δεν είναι ουτε ό ογκος της ακτινοβολίας, ουτε ή iσχύς 
της, αλλα αποκλειστικα ή ποιότητα. Γνωρίζουμε έπ'ι παραδείγματι οτι 

ό ίος της γρίππης, εlναι καθαρη πληροφορία, ή όποία εμπεριέχεται σε 
κάποιο κύτταρο, η όρθώτερα σε κάπο ιο στοιχείο της ϋλης. Αύτη ή πλη

ροφορία δεν εχει ουτε τεράστιο ογκο, αλλa ουτε καν βάρος. και ομως 

με την εt'σοδό της στον όργανισμό, είναι ίκανη να προκαλέσn την πλήρη 
καταστροφή του. Κάποιοι μάλιστα έπώνυμοι ίοί, είναι ύπεύθυνοι για 
εξολοθρεύσεις όλόκληρων πληθυσμών, πρ'ιν καταστfl δυνατο να εύρεθfl 

!Ενα αποτελεσματικΌ άντίδοτο καταπολέμησής τους. Ή σημασία λοιπον 

της ποιότητας της ακτινοβολίας εlναι έκείνη που παρουσιάζει και την 
σπουδαιότητα. Στην πραγματικότητα ή φωτεινή, και ή βαρυτικη ίσχυς 

της Σελήνης είναι τόσο μικρη που εiίλογα δημιουργεί σε μερικους την 
έντύπωση, οτι είναι άνίκανη να έπηρεάσn τα γήινα οντα . Και ομως μία 
κατάλληλη σύνοδος συγκυριών, οπως οί προϋποθέσεις και ό περιβάλ

λων χώρος σε μία δεδομένη οορα, είναι στοιχεία ίκανa να <<αποκωδικο
ποιήσουν>> αύτόματα μία πληροφορία που μεταφέρει εναν Ι επικίνδυνο 

μερικες φορες Ι ίό. 

Το καίριο κατα συνέπεια έρώτημα εlναι: Μήπως τελικa ή Ε"ρευνα 
<<Περι της αμφιλεγόμενης Σεληνιακης ακτινοβολίας» , θa πρέπει νa 

έξαντληθfl στην έπήρεια τών πληροφοριών που μεταφέρει και οχι σ' 

αύτην καθ' αύτην την άκτινοβολία; Οί αστροφυσικοι στο προκείμε

νο t"χουν τον πρώτο λόγο . Είναι γνωστο οτι σε ώρισμένες χυτεύσεις 
μετάλλων επιτυγχάνονται είδικες ίδιότητες, οταν κατα την κράση, 

αποφεύγεται το μεσουράνημα της Σελήνης, σε φάση Πανσελήνου. Μ' 

αύτον τον τρόπο οί καμπάνες έπι παραδείγματι γίνονται περισσότερο 

Εiίηχες και Μελψδικές ... ( << έν ταίς έκλείψεσι τής Σελήνης έκρουον τον 
χαλκόν», Σχ. Θεόκρ. 2, 36) 
Ή σεληνιακη ακτινοβολία είναι 2 Hz, και ρυθμίζει τον κυρκαδικο 

κύκλο ολων τών ζψων. 
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1) τa έρυθρa αίμοσφαίρια, ό.νάλογα κα'ι με την κράση 
του μυούμενου, αυξάνονταν κατa 500.000- 1.000.000, κα
τα κυβικο χιλιοστόμετρο. 

2) ή "ίδια ή αίμοσφαιρίνη παρουσίαζε αiJξηση 10- 15%. 

3) έπερχόταν πολλαπλασιασμος του αϊματος, έπειδη στον 
σπληνα κα'ι το fιπαρ έλαττώνοντο οί αίματαποθηκες. 

4) ή καρδιακη λειτουργία στρεφόταν σε ρυθμους ταχύτε
ρους κα'ι έντονώτερους. 

5) ή ό.ρτηριακη πίεση παρουσίαζε αiJξηση. 

6) ή ό.γγείωση τών ίστών του σώματος, Ε'δειχνε δείκτη 
ύψηλότερο, κα'ι ή αίμόσταση δυσχεραινόταν. 

7) Τέλος, το νευρικο σύστημα, βρισκόταν σε ύπερευαι
σθητοποίηση, κα'ι ή ό.ναπνοή, το πνεύμα, βαθύτερο. 

'Όλα ω)τa συνέβαιναν, κα'ι συμβαίνουν σε κάθε οργα-

νισμο που βρίσκεται σε ϋψος πάνω ό.πο 500 μέτρα, «έξ αί
τίας της ό.ντισταθμιστικης προσπάθειας του οργανισμού, 

νa προσλάβη την ποσότητα του οξυγόνου που χρειάζεται, 

λόγω της έλαττωμένης περιεκτικότητας του οξυγόνου στο 

βουνό», (Ήρ. Γιαννακόπουλου, Δρος Παν. Άθηνών, Ή Θά
λασσα ... , σελ. 43-44). 
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5 «Ό δε Μάvτις VΟφις ήv» 

«Χαίρετε δαίμοvες οί Λ.εβάδειαv 

Βοιώτιοv οvθαρ aρούρης», 
Κρατίνος 

~, ,. , , ~ , Υ , -

«εισηρχοvτο ovv εvτος οι χρησομεvοι, εχοvτες εv ταιv χε-
ροlv πόπαvα, ϊvα τοίς έκεί έμφιλοχωρούσιv οφεσι διδόv

τες, μηδεv ύπ' αvτώv δυσχερες πάσχωσιv» 

(Σχ. Λουκιανού 1,191,2.). 

το πρώτο που επρεπε νa πράξη στην συνέχεια ό κατιών, 

πρ'ιν ύποβληθf1 στην διαδικασία, έvτος της όπης γενέσθαι προ

θυμούμεvος, i]ταν νa ρίξη τ'ις μελόπιττες263 στα φίδια. VΕτσι έρμη
νεύεται έκείνο το πολυ περίεργο, κα'ι άνεξήγητο άλλοιώς: «ύπερ 

τού μη aδικηθήvαι ύπο τώv συvαvτώvτωv οφεωV>>.264 Ύπηρχε 

263. <<μελιττοfίτα· έδίδοτο τοίς νεκροίς, ώς είς τον Κέρβεροv και 6βολος 
μισθος τψ πορθμεί· και στέφανος, ώς τον βίον διηyωνισμένοις» (Ή σ.). 
<<μελιττοfίτα μεν Τροφωνίφ ώςάρεστήρ, και ύyίεφ 6μοίως και yaρ 

ύyίεια μάζης τι εlδος», (Πολυδεύκης, VI,76). 
OL προσφορες μελιττούτας στο Τροφώνειο, κάλυπταν δλες τΊ.ς ανάγ

κες, ι'.tπο τ'ην έπίσκεψη για λόγους ύγιείας, εως τ'ην Κατάβαση στο aντρο. 

264. Το στάδιο με τα φίδια, είναι προφανες δτι έμποιοϋσε τον μ ε γ ά
λο πρώτο όρατο κίνδυνο. νΕτσι ή πλειονότητα τών κεψένων, 

ακολουθεί ώς σχετικ'η αναφαίρετη αναφορά: 

<<Τροφώνιος ήν πάνυ φιλόδοξος. ποιήσας οt3ν έν λ.εβαδείι;χ της Βοι
ωτίας ύπόyειον οίκημα είσελθiιJν έμαντεύετο, και λιμαyχονηθεις 

άπέθανεν. έyκαταστησαν δε δαιμόνιόν τι τaς μαντείας έτέλει. είσήρ

χοντο οόν έντος οί χρησόμενοι, Ξχοντες έν ταίν χερσιν π6πανα, ϊνα 
τοίς έκεί έμφιλοχωρούσιν 6φεσι διδόντες μηδεν ύπ' αύτών δυσχερες 

πάσχωσιν». (Σχολ. Λουκιανού, Jacobitz 1,191,2) 
«ές τψ χείρε νfίν: το ζοφερον της οίκίας της τοfί φροντιστηρίου ό 

Στρεψιάδης ίδiιJν πτοίι;t κατέχεται, και δηθεν ζητεί μελιττούταν λα

βείν είς τaς χείρας, ώς οί καταβαίνοντες είς το έν λ.εβαδείι;t χάσμα 

τού Τροφωνίου . ... ό δε Τροφώνιος ( άφίκνειται) περι λ.εβάδειαν της 
Βοιωτίας, είς 6ρυyμα yης καταδύεται κακεί τελευτ('i. λιμού δε κα

τασχόντος χρησμος έδ6θη παύσιν λιμοfί yεyονέναι εί ώς fίρωα τού 
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άρατος κίνδυνος καθως θa εiσερχόταν στην αίμάσσουσα όπή, 

τa φίδια νa τού προκαλέσουν δικαιολογημένα aδικο δηγμα.265 

Στην συνέχεια ακολουθώντας τον καθοδηγητικο τρόπο, τa 

λοιπού τιμwσιν Τροφώνιον, ιΊπορούμενοι δέ που aν εt'η το μνήμα 

αύτού, έντυχόντες μελισσων σμήνει άνιόντι άπο τού χάσματος, Ιfγνω

σαν τούτον εlναι το τόπον τού μνήματος. και πρωτος πάντων Ά.ρμά
τιος ές Τροφωνίου κατέδυ. Ιfκτοτε δε οί είς Τροφωνίου μαντεύεσθαι 

κατερχόμενοι έκ μελισσείου κηρία και πλακούντας κατείχαν δια τaς 

aς Ι!φην μελίσσας, έξ ών έγνωρίσθη το μνήμα τού fίρωος. οί έκείσε 
δε κατερχόμενοι άγέλαστοι τού λοιπού διετέλουν. δθεν έπι σκυθρω

παζόντων και κατηφιόντων παροιμία τις φέρεται λέγουσα· "ές Τρο

φωνίου μεμάντευται". τούτω τφ Τροφωνίφ τότε θανόντι Ά.λκανδρος 

κλήσιν υίος κατελήφθη ... >>. (Σχολ . Άριστφν. Νεφ.503-6) 

«άμφότεραις ταίς χερσι μελιττούτας λαβόντες ... τaς δε μελιττούτας, 

δ Ι!στι μάζας, έλάμβανον ύπερ τού μη άδικηθήναι ύπο των συναντών

των δφεων». (Άποστόλιος Παροιμιογράφος, <<Εiς Τροφωνίου μεμάν

τευται») 

<<τaς δε μάζας έλάμβαvον ύπο τού μη άδικηθήναι ύπο των συναντών

τωv δφεων, άλλ' έκείνας αύτοίς παραβάλλειν τροφήν». 

(Σούδα. Τροφωνίου κατa γης παίγνια). 

Ό Κρατίνος ονομάζει τα φίδια τού Τροφώνειου i'iντρου παρείαι 

δφεις. Ό Ήσύχιος με αυτην την <'χφορμη διευκρινίζει: «δφεων εt'δη μεyά

λας παρειaς έχόντων, ταύτα δε ήκιστα δάκνει άνθρώπους>>.'Ο Φώτιος έκ

φράζει διάφορη i'iποψη κα'ι μδ:λλον δικαιώνεται: << τοiις έπηρμένους Ι!χοντας 

τaς πμελιτούτταςαρειaς δοκούσι δε fίπιοι εlvαι και μη άδικείv άvθρώπους, 
έσθίειν δε τοiις Ιfχεις (;) και εlναι μυστηρίων ίεροί>>.'Ο Άριστοφάνης έπιβε
βαιώνει την χρήση τών φιδιών αύτών στα Άσκληπιεία. <<ώς παρείας ων 

δφφ>. Ό Πλούταρχος 690, έπίσης: <<και έaν t'δn δφιν έν τfί οlκίι;χ έaν(μέv) 
παρείαν, Σαβάζιον καλείν, έaν δε ίερόv ... ». 

παρείας, κα'ι παρ(ί)ας, διευκρινίζεται οτι ε1να'ι ό καστανόχρους. ό με
ταξυ πυρρού κα'ι τεφρού. 

265. τα φίδια εσπευδαν προς το αίμα κινούμενα άπο βέβαιο ενστι
κτο. 'Εκείνος που κατέβαινε, κα'ι προσπαθούσε να άναστραφfι μέσα στην 

μικρη όπή, μέσα στο μικρο κοίλωμα, διέτρεχε i'iμεσο κίνδυνο <'χπο i'iδικο 

δηγμα. Προφανώς λοιπον ερριχνε τ'ις μελόπιττες σε κάποιο i'iκρο, ετσι 

ωστε τα φίδια να άπομακρυνθούν άπο την όπή, μέσα στην όποία συνή

θως έμφιλοχωρούσαν: <<τ6Jν έμφιλοχωρούντων έκεί δφεων>> . 

Ή μελιττούτα, ενα σύμφυρμα άπο <'χλεύρι, γάλα κα'ι μέλι, λόγφ τού 

ευοσμου ασφαλώς aποτελούσε ίδεωδέστερη τροφη άπο το αlμα. 
Δεν πρέπει συγχρόνως να διαφεύγη δτι τα φίδια, πιθανώτατα στο 

είδος παρείαι δφεις -έθεωρούντο ώς ή i'iλλη ύπόσταση της λατρευομένης 
έκεί θεότητας: <<ό δε μάντις δφις iίν>>. 
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γόνατά του λύνονταν, κι επεφτε μέσα στην όπή. Ή πράξη τοϋ 

aναστρέψαι δε οπίσω προεκθεόντων τών ποδών, καθως βρισκό

ταν σε στάση συνεσταλμένου νεκροϋ, με τα χέρια 

κα'ι τα πόδια λυγισμένα πάνω στο στήθος, είχε ώς aποτέλεσμα 
μιαν Άναγέννηση, μια δεύτερη γέννηση, άφοϋ την Ίδια στάση, 

την Ίδια σωματικη κάμψη, παρουσιάζει κα'ι το εμβρυο κατα την 

κυοφορία. Είναι φανερο δτι μέσφ της εμπειρίας ένος μυητικοϋ 
θανάτου, άποζητοϋσε μιαν επαναγέννηση, μια Παλιγγενεσία. 

Κατα την κυλίνδυαη, την εlσέρπυση - aνέρπυαη, εiJλογο εί
ναι να ύποτεθfl δτι το λινο νεκρικο ενδυμα, με το κύλισμα πάνω 

στα αΊματα, πάνω στην μικρη λίμνη αψατος, γινόταν κόκκινο. 

ερυθρος κα'ι φοινικοϋς γινόταν κα'ι ό Ίδιος ό μυούμενος. Πρότυ

πο κα'ι εt'κελον συγχρόνως, όργανισμοϋ με διττο tδίωμα. 'Εκεί

νου που μόλις πεθαίνει, κα'ι εκείνου τοϋ λέχους στην όπή, την 

φωλιά, που μόλις γεννιέται βουτηγμένο στα α'ίματα. 266 Μετ α την 
εlαέρπυαιν, κα'ι την άναστροφη μέσα στην όπή, θα νόμιζε κανε'ις 

δτι ή Μύηση τέλειωσε. Ή άλήθεια δμως είναι δτι μόλις σ' εκείνο 
το Στάδιο aρχιζε. 

266. Ύπερρεαλιστικη εtκόνα aποκομίζει κάποιος, στην σκέψη της θέ
ας τού μυούμενου στα Μιθρα'ίκα Μυστήρια. 'Εκεί που μεγάλες ποσότητες 

α'ίματος καλύπτουν τον μύστη, κα'ι τον μετατρέπουν σ' ενα αίμοσταyες 

είκελον. Πολλο'ι διαβάζοντας τον αίματηρο τρόπο Γέννησης - Βάπτισης, 

rσως κάπου ένοχληθούν, με τ'ις <<βάρβαρες κα'ι ειδωλολατρικές>> πράξεις 

κα'ι πρακτικές. Άλλα στο βάθος τα θρησκευτικα πράγματα, διαχρονικα 

δεν φαίνεται να Ε'χουν διαφορές. 

Μόλις έπαναγνωστοποιήθηκε, η Ε'στω aποσυμβολίσθηκε, ή θυσία δύο 

ζq)ων· τού Κριού, κριόμορφος θεός, κα'ι τού Ταύρου, ταυρόμορφος θεός. 

'Ένας τρίτος θεος θυσιάζεται με την ύπόσταση τού Άρνίου. δ Ά.μvός, δ 

αί'ρωv τrzv άμαρτίαv τού Κόσμου. 'Ένας νεωστ'ι ένσαρκωθε'ις θεός, λόγος, μ!:: 

ύπόσταση aμωμου, aκακου άμνού. Ή διαφορα Ε'γκειται στο δτι στον σημερινο 

θρησκευτικο χρόνο, για πολλους λόγους, μια aμεση βάπτιση με αίμα ζώου, στο 
όποίο να Ε'χη ένσαρκωθη ό σύγχρονος θεός, θα ήταν κα'ι έν πολλοίς άνεδαφική. 
(Πάτρια συνήθεια θυσίας κα'ι Μετάληψης τού θεού, ένσαρκωθέντος σε ζ@ο, 

aποτελεί ό Πασχαλινος Άμνός. Στην ούσία, <<το aρν'Ί. τού Πάσχα>> εlναι μία θε
'ίκη ύπόσταση). VΕτσι ό σύγχρονος θεός, με την ζωομορφική του ύπόσταση ώς 

δ ι':t.μvος δ αί'ρωv τaς άμαρτ{ας τού Κόσμου, θυσιάζεται πάνω στον τάφο τού 

Γενάρχη τού Κόσμου, κατα την οίκεία θρησκευτικη άντίληψη. Μια θρησκευ

τικη άντίληψη που ύπακούει κα'ι εναρμονίζεται, με την δμοια σε παγκόσμια 

κλίμακα, aρχη της θυσίας, της Μεταληπτικης θυσίας τού θεού. 
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6 

Γεύση άπο ·Άδη 

'Ήταν ηδη τα μέσα του δεκάτου ενατου αiωνα, οταν κά
ποιος Μ. Faraday με τον περισπούδαστο νόμο της i]λεκτρο
μαγνητικης έπαγωγης ούσιαστικα στάθηκε ό iθύνων έπιστη

μονικος νους στα θεμελιώδη έπιτεύγματα, Κα 'ι την σύγχρονη 
έξέλιξη της ηλεκτροτεχνίας καθόλου. Το κατόρθωμά του, με 

συνέπειες μέχρι σήμερα ανεξερεύνητες, που σπουδάζονται 

«δια την αiτίαν»,είναι ό περίφημος Κλωβός. Ό Κλωβος Far
aday οπως ωνομάσθηκε. 

Στο σημείο αύτό, είναι κάτι πάρα πάνω aπο εκπληκτικό, 
οταν με aπολυτη σύγκριση διαπιστώνεται οτι το λεγόμενο 
μαντείο του Τροφωνίου, το aδυτον, στον ούσιαστικό του 

τύπο i]ταν f'νας πραγματικος κλωβός, σαν κι αύτον του Far
aday. «Σαν κι αύτόν». Γιατί ό κλωβος στο Τροφώνειο, i]ταν 
σπουδαιότερος267 άπο τον σημερινό. 

267. Ή πρόταση δικαιολογείται και άποκτά την προσήκουσα άξία, 

άπο την rδια την γεωδαιτικη θέση τού προ'ίστορικού μνημείου. 

Το ήφαιστειογενες μάγμα και δ πυρ~τόλιθος της κορυφης, με έκρηκτι
κη παρουσία καταδείχνουν τον συντομώτερο δρόμο πρόσφυσης στην 

Κεντρικη Πυρa της γης. Στην θεοποιημένη και άποκαλούμενη 'Εστία. 

Και μάλιστα ίiναν δρόμο περιβεβλημμένο με μόνωση. Ό καλος δρόμος 

προς το κέντρο, ενα άληθινο καλώδιον, άναγνωρίζεται ώς μονωμένο, μf: 

την παρατήρηση δτι, άπο τίς, άμέσως μετa την κορυφη κλιτύες, εως τ'ις 

χαμηλότερες ύπώρειες, δπου ρέει δ ποταμος 'Έρκυνα, παρουσιάζει την 

έξης ιδιομορφία. Εlναι καλυμμένος άπο <<Καμμένο σχιστόλιθο», κοινώς 
θράμμη, ύπόφαιης η ύπέρυθρης άπόχρωσης. Στην έπιφάνεια της γης δεν 

φαίνεται πυριτόλιθος.'Ο διάγαιος λοιπον γεωμεταλλικος άγωγος άπο πυ

ριτολιθικη μάζα, που φθάνει με φυσικη rκταση, εως την κεντρικη aβυσσο, 

είναι πρόδηλο δτι οχι μόνον είναι σπουδαιότερος τού λιλλιπούτειου σε 
σvγκριση, έργαστηριακης κατασκευης, άλλα λόγφ τού τεράστιου μεγέ

θους, εχει και την άνάλογη άνάγκη σπουδης, της σπουδαιότητάς του. Σf: 

συνδυασμο μάλιστα με την σταθερη διέλευση, πάνω άπο το κέντρο τού 

ήπειρωτικού 'Ελλαδικού κορμού, ισχυρότατου κα'ι άμετατόπιστου Μα

γνητικού Μεσημβρινού, άναμένεται νa άποδώση παρατηρήσεις με παγκό

σμια σημασία κα'ι βαρύτητα. 
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Μια επανάληψη της περιγραφης. 'Ένα κυκλικο άλώνι 

που περιβάλλεται aπο όβελους -κιονίσκους χάλκινους. Οί 

ζώνες έπιμαρτυρείται δτι iiταν έπίσης χάλκινες, σε τέτοια δι
άταξη, οοστε να διευκολύνουν την aσφαλη γείωση. Μια γεί

ωση με aποτέλεσμα την αυτοαναίρεση τών ηλεκτρομαγνη

τικών κυμάτων. δηλ. σε σχημα Χ, χιαστί. 'Όπως διαμορφώ

θηκαν τα κοινότερα συρματοπλέγματα σήμερα. Κα'ι δπως 

aπαραίτητα συναρμόζονται τα προστατευτικά, έξωτερικα 

τού κυρίως aγωγού, περιβλήματα γείωσης τών καλωδίων 

που χρησιμοποιούνται σε Ύ]λεκτρικες κα'ι Ύ]λεκτρονικες συ

σκευές. Ή κυκλικη διάταξη τού χάλκινου περιφράγματος 

- Κλωβού, προστάτευε τον χώρο τού γήινου, καλυμμένου 

aπο λευκόπετρα ϋψους δύο πήχεων, τάφου, aπο όποιαδήπο-

"Άν λάβη κάποιος ύπ' δψη του οτι άπο την έργαστηριακη κατασκευη 

Κλωβοϋ, προηλθε το μεγάλο έπίτευγμα τοϋ νόμου της ήλεκτρομαγνητι

κης έπαγωγης, ( «Εκφράζεται με τέσσερις έξισώσεις που καθορίζουν το 
ήλεκτρομαγνητικο πεδίο σε ενα χώρο>> Περιοδ. ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ τεϋχ.255, 

σελ.72 κ.έ . ) καΊ. συγχρόνως ή έφιαλτικη άπειλή, της παραγωγης ένος τε

ράστιας Ε'ντασης ήλεκτρομαγνητικοϋ παλμοϋ, που έκπεμπόμενος εΊναι 
δυνατον να άχρηστεύση τον όποιονδήποτε ήλεκτρονικο έξοπλισμό, εt'τε 

στρατιωτικο εt'τε πολιτειακό, ή σπουδαιότητα τοϋ Μεγάλου Φυσικοϋ 

Κλωβοϋ στο Τροφώνειο, γίνεται άντικείμενο ύψίστης σπουδαιότητος καΊ. 

προτεραιότητος. Ή προστασία σήμερα τών ήλεκτρονικών συσκευών, κα

τα τών ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων, βασίζεται στην παλια θεώρηση τοϋ 

ήλεκτρομαγνητισμοϋ: 

<< ... σ' εναν χώρο που περικλείεται άπο εναν άγωγό, δεν εΊναι δυνατη 
ή διείσδυση ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Έφαρμογη τών άνωτέρω άπα

τελεί ό ήλεκτρομαγνητικος κλωβος Faraday. Ό ύπο πρσστασία ήλεκτρο
νικος έξοπλισμος τίθεται έντος κοίλου μεταλλικοϋ κλωβοϋ με κατάλληλα 

χαρακτηριστικά, οπως άγωγιμότητα, πάχος, κ.λπ., ετσι ωστε να άποτρέ

πεται ή διείσδυση τών ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων χαμηλης η ύψηλης 

συχνότητας. Δυστυχώς για τΊ.ς περισσότερες ήλεκτρονικες συσκευες εΊναι 
άπαραίτητη ή σύνδεσή τους με τον εξω κόσμο, εt'τε λόγφ τροφοδοσίας, 

εt'τε λόγφ τηλεπικοίνωνιών π.χ. διαδίκτυο. ΥΕτσι οί ήλεκτρομαγνητικο'ι 

παλμοΊ. εΊναι δυνατον να φθάσουν στΊ.ς συσκευες μέσφ της άπροστάτευ
της συνδεσμολογίας τους. Μία λύση, οχι άπόλυτα άσφαλ'ης, εΊναι ή π ε
ρ ί φ ρ α ξ η της τροφοδοσίας στο σημείο που είσέρχεται στον κλωβό, με 

κατάλληλα συντονισμένο ήλεκτρομαγνητικο κύκλωμα για την άπορρόφη

ση τοϋ άπειλητικοϋ ήλεκτρομαγνητικοϋ παλμοϋ μεγάλης tσχύος. Με τον 

τρόπο αino θα βρίσκεται ύπο την προστασία τοϋ κλωβοϋ όλόκληρος ό 

ήλεκτρονικος έξοπλισμός>>, (Γεώργιος Λειβαδιώτης, Φυσικός). 
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τε επίδραση ηλεκτρομαγνητικης άκτινοβολίας. Ε'ίτε άπ' ευ

θείας άπο τον 'Ήλιο, 268 εt'τε εμμεσα άπο την άνάκλαση των 

ίονισμένων η ύπεριονισμένων άκτίνων, 269 που εφθαναν εκεί, 

μέσφ της Πανσελήνου. Δεν θα πρέπει να διαφεύγη οτι ή Κα

τάβαση ήταν μία τελετουργία Νυκτέλιος, άλλα σε μερικες 

268. Ήλιακοι liνεμοι aποτελούμενοι άπο φορτισμένα tόντα, πνέουν 

στην aτμόσφαιρα τού 'Ήλιου με ταχύτητα 3 mach, τρείς φορες την ταχύ
τητα τού tjχου. Περίπου 1.000 μέτρα το δευτ/πτο. Σύμφωνα με παρατηρή

σεις με τα το 2000 παρατηρήθηκε δτι σε περιόδους έξάρσεων τών ήλιακών 
άνέμων σχηματίζονται τεράσιες <<γλώσσες>> σταθερης μάζας που φτάνουν 

σε υψος πάνω άπο 1.000.000 έκατομ. χιλιόμετρα. τα ύποπαράγωγα δια

σκορπίζονται σε ολο το ήλιακο σύστημα. Ό εντονος ίονισμος που παρά

γεται σε τέτοιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε δτι έπηρεάζει δλες τις μορφες 

τού γήινου κόσμου aποφασιστικά. Κάθε ζωντανος όργανισμος της Γης, 

ύπόκειται σε δοκιμασία, που μπορεί σε έξαιρετικες φάσεις- κυρίως κατα 

τον ένδεκαετη κύκλο- να προκληθούν εως και τερατογενέσεις, η γενέσεις 

με όργανικες δυσλειτουργίες. (ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 264,14). 
Ή περιοδικες πιθανες βλάβες έπεκτείνονται και στa ύψη λ ης τεχνολογί

ας i]λεκτρονικα συστήματα. Κυρίως στον i]λεκτρονικο Ελεγχο τών πυρηνι

κών δπλων. Χρειάσθηκε -:ι;Ο'uλάχιστον σε μια περίπτωση να aπενεργοποιη

θούν πυρηνικες κεφαλες άπο τον κίνδυνο άνεξέλεγκτης πυροδότησης. 

<<Άκόμη και στις πιο i]ρεμες περιόδους του, ό 'Ήλιος έκτοξεύει μια 

φορα περίπου την έβδομάδα ενα νέφος φορτισμένων σωματιδίων μάζας 

ένος έκατομμυρίου τόνων, καθοος και μαγνητικών πεδίων>>, (Περισκόπιο, 

305, 7, 'Ιούνιος 2006). 

269. Ό 'Ήλιος, στην άρχαιότερή του όνομασία aποκαλείται και άπο 
τον 'Όμηρο, Ύπερίωv, Ύπεριοvίδης. Δόθηκε μία έτυμολογικη παραγωγη 

άπο το ϋπερος, που ώστόσο δείχνει τελείως άσχετη. Οί aρχαιότεροι είχαν 
παρατηρήσει και μελετήσει το φαινόμενο τού ήλιακού ίονισμού. Αύτος 

λοιπον κατα πάσα πιθανότητα είναι ό λόγος και ή αίτία, που ώνόμασαν 
το αστρο Ύπερίονα, και Ύπεριονίδη. Άκριβώς γιατί είναι πηγη ύ π Ε ρ ι
ο ν ι σ μ ο ύ . Άργότερα ώνομάσθηκε 'Ήλιος, και τελευταίως σε άνθρω

πομορφικη ύπόσταση Άπόλλων. 'Η σημασία τού όποίου είδικώτερα θα 

παρατεθfi στον Τόπο Δελφών. 'Εντύπωση δμως δεν παύει να προκαλfi, 

ή liγνοια που διαμεσολάβησε άπο την άρχικη Γνώση, Ε'ως την σημερινη 

καθεστηκυία κατάσταση, aποτέλεσμα ένος σκοταδισμού με προεξέχον

τα, πρέπει να τονισθfi, τον θρησκευτικό. Ποιός lχραγε θα ήταν σε θέση να 
ύποστηρίξη πριν 200 μόλις χρόνια μίαν έκδοχη 'Ιονισμού, και Ύπεριονι
σμού, και μάλιστα με καθοριστικη έπέμβαση και νομοτελειακο aποτέλε

σμα πάνω σε δλα τα rμβια κα'ι Ciβια δντα τού Πλανήτη. Ή Ίερα 'Εξέταση 

ήταν δχι μόνον 'Έρκος άλλα κα'ι Φάσγανο. 
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περιπτώσεις επεκτεινόταν σε όλόκληρα ήμερονύκτια. 270 Ή 

επηρεαστικη εκθεση τού τάφου κατa συνέπειαν, iΊταν ύπαρ
κτη κα'ι συνεχης ήμέρα κα'ι νύχτα. Μ' ω)την την προϋπόθε

ση, μέσα στον τάφο εξασφαλιζόταν ενα aπολύτως α ν ε π η

ρ έ α σ τ ο κ ε ν ό . 271 

270. <<'Ο Υίμαρχος εμμείνας δύο νύκτας κάτω και μίαν ημεραν ... » 

(Πλούταρχος Περι τού Σωκράτους Δαιμονίου, 21 Β) 
<<άνέσχε yaρ δι' ήμερών έπτά, (Ό Άπολλώνιος Τυανεύς) δσων μήπω 

τις τών ύπελθόντων το μαντείο ... >> ( Φιλόστρ. 363 ΧΙΧ). 

271. 'Όσοι ναοι άναφέρονται ώς κατασκευασμένοι, η έστεγασμένοι 
άπο χαλκό, μέσφ της Lδιας διαδικασίας, βρίσκονταν σε κατάσταση σχε

δον άπόλυτου κενού. Δύο άπο τους γνωστότερους fΊταν εκείνος της χαλ
κιοίκου Ά.θηνάς στην Σπάρτη, και ό τρίτος στην χρονολογικη σειρά, τού 

Άπόλλωνα στους Δελφούς. Για πολυ είδικες άνάγκες !fνα χάλκινο όστε

ροφυλάκιο, χαλκείον, φερόταν οτι περιέκλεινε τα όστά τού Πελασγού, η 

τού Ταντάλου. (Παυσανίας, 2,24,2). Ό κάθε ναος εlναι τάφος και συγχρό
νως κατοικία τού θεού. Ό θεος ναίει μέσα στον ναό. Ή ευόδωση ομως της 

νέωσης, εχει άνάγκη τού κενού. Ένος κενού, που σηματοδοτεί το ζωτικής 

σημασίας Ούδέτερον τού θεού. 

Ό Άριστοτέλης fΊταν είiγλωττος και έπιτυχής: <<διαφερουσών δε τών 
ενεργειών τών μεν αίρετών ούσών, τών δε φευκτών τών δ' ούδετέρων>>, 

(Ήθ. Νικ.1175β,26). Έκτος ομως άπο το ενδεχόμενο μιάς ούδέτερης ένέρ

γειας, ύπάρχει άντίστοιχη κατάσταση στο γένος, την διάθεση, άλλα 

και την σωματικη ταξινόμηση: <<ούδέτερον σώμα>> (Ήρόδ.π. Γαλ.6,338, 

Γαλ.l, 307). 
Σήμερα, οσοι τρούλλοι εκκλησιών εlναι καλυμμένοι με χαλκό, έξασφα

λίζουν στον θεο που ύποκρύβουν, το ίδίωμα, την θέση, και την δύναμη 

τού ούδετέρου. Το φάσμα, το μίμημα, ή είκόνα τού θεού, που εικονίζεται 

στο έσωτερικο μέρος τού -χάλκινου- τρούλλου, σε άνθρώπινη είδή, μέτρα 

και άντίληψη ε ύ- χ έ ε τ α ι στον κάθε έπισκέπτη με τον καρπο και τα δά

κτυλα σε σχήμα εύ-χοης. 

'Άν ό χαλκος έπινοήθηκε ώς περίφραγμα, κάλυψη, και όντολογία ού

δετέρου, σ' αύτο συνέτειναν μερικες άπο τις έξαιρετικες ίδιότητές του, 

ετσι δπως προηγουμένως άναφέρθηκε. 

Συμβολίζεται με το σύμβολο Χ ένφ άπο την πρώιμη άρχαιότητα σε 

χρήση έξεικόνισαν το άντιμαγνητικο φράγμα, σαφέστερα την έφαρμογη 

τού άντιμαγνητικού φράγματος, με το άναπαραγόμενο σχήμα τού γράμ

ματος Χ, χιαστι που πιστα χρησιμοποιείται !fως σήμερα άπο την βιομηχα

νία κατα την κατασκευη τών συρμάτινων περιφράξεων. Το χιαστι σχήμα 

και σύμπλεξη που παρατηρείται στην σύνθεση και κατασκευη τών περι

φραγμάτων, εχει την ίδιότητα της αύτοαναίρεσης τού ηλεκτρομαγνητι

κού ίονισμού που με φυσικο τρόπο δέχεται ή γήινη επιφάνεια. 'Ώστε ή 
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μαρτυρία τού Παυσανία <<εφεστήκασι δ' επ'ι τfι κρηπίδι δβελο'ι κα'ι αύτο'ι 

χαλκο'ι κα'ι αί συνέχουσι σφάς ζώναι>> , δεν εlναι παρa !::να άντιηλεκτρο
μαγνητικο Φράγμα, σχεδον συμπαγούς πυκνότητας, που σχημάτιζε fjδη 

!::να ν άληθινο Κλωβο 2-3.000 χρόνια πρ'ιν ό Faraday επινοήσει !::να τεχνητο 
τέτοιον μέσα στο πειραματικο εργαστήριο. Γιa το δτι ό χαλκος στο Τρο

φώνειο ήταν σχεδον συμπαγες περίβλημα, συμπεραίνεται άπο την λεπτο
μέρεια τού Φιλόστρατου. <<κα'ι τέτταρας τών δβελίσκων ι'ινασπάσας ... », 

που καταδείχνει την πολυ πυκνη ζεύξη κα'ι πλέξη τών ζωνών, άφού ό 

Άπολλώνιος δεν κατάφερε νa λυγίση, κα'ι f:τσι άναγκάσθηκε νCι ξεπαρα

στιάση τους όβελούς. 

Παράλληλα, κα'ι για να μην ύπερτονισθfι μία έφαρμογη καΙ. είδικη 

χρήση τού χαλκού, μόνον στο Τροφώνειο, ύπενθυμίζεται δτι, ή εξεζητημέ

νη χρήση χαλκού δείχνει κα'ι την άληθινη άξία του, που άπο πολu νωρίς, 

δπως aλλωστε θα άποδειχθfι κα'ι στον λόγο περ'ι τών Δελφών, εlχε άνακα
λυφθη, κα'ι τεθη στ'ις παντοειδείς άνάγκες τού άνθρώπου. 

Στην Κόρινθο για παράδειγμα, ύπftρχαν τρία τούλάχιστον μείγματα 

χαλκού. 'Ένα aσπρο, άπο την μείξη χαλκού - άσημιού, !::να χρυσίζον ώς 

προ'ίον μείξης χαλκού -χρυσού, κα'ι ενα τρίτο φαιό, άπο το λυώσιμο χαλ

κού μαζι με aλλα διάφορα μέταλλα. Ή παντοειδης χρήση χαλκού κατα 

την όποιαδήποτε Τελετή, εlναι άναμφισβήτητη. Άναγνωρίζεται άκόμη 
κα'ι σε όργανισμοuς παράγωγους η εμπεριέχοντες χαλκο με όποιονδήποτε 

τρόπο. Έπίκουρο ένδεικτικο ενα μικρο άπόσπασμα άπο τα ΑΡΓΟΝΑΥτΙ

ΚΑ: <<αϊματι δ' α-δ χάλκανθον ... {μιξα, άγχουσάν τ' ερυθρήν, ίδε χάλκι
μον ... κα'ι aπεχθέα χαλκον κρούων ελισάμην». (Όρφέως Άργοναυτικά, 

στ.964 κ.έ.) θα διηγηθfι δτι επραξε κατα τtιν ίερουργία, Εξω άπο το τέμε

νος της Κολχίδας ό Όρφέας. 

Άξίζει να σημειωθfι δτι το χάλκιμον εlναι ενα φυτο aγνωστο μ' αύ
την την όνομασία σήμερα. Με το t'διο ονομα μία διάλυση θε'ίκού χαλκού, 

που ό Γαληνος (13,424) ύπογραμμίζει δτι καταδείχνει το Ούδέτερον τού 
μετάλλου. «το καλούμενο χάλκανθον, ούδετέρως η ώς {νιοι χάλκανθος 

άρσενικώς η θηλυκώς>>. 

Ό χαλκος δεν έπηρεάζεται, aπο τον μαγνητισμό, ένψ εχει μεγάλη ήλε

κτρικη αγωγιμότητα . 'Άρα ή χιαστ'ι έφαρμογή του, σε φράχτες καΙ. περι

βλήματα καλωδίων εκμηδενίζει τον ήλεκτρισμο στο έσωτερικό, έπειδη το 

!::να άπο τα δύο προστατευτικα σκέλη άναιρεί το aλλο. 'Ώστε στο χιαστ'ι 

σχήμα της κάθε περίφραξης, το κάθε δεύτερο άγώγιμο, ό κάθε δ ε ύ

τ ε ρ ο ς άγω γ ο ς άναιρεί την φόρτιση τού προηγούμενου. Στο κάθε Χ 

χ ι α σ τ ί, το ενα άπο τα δύο άναιρεί την δποια φόρτιση f:χει το προηγού

μενο. Οί χάλκινες λοιπον ταινίες στο Τροφώνειο που ένδιαφέρουν aμεσα, 

έπα να τονίζεται δτι, δεν μπορεί να ε1χαν aλλη συναρμογή, άπο ενα πλέγ
μα σε ζεύξη χ, χιαστί. ~ετσι δλη ή περίφραξη εναρμονιζόταν σε συνθή

κες αύτοαναίρεσης. ΣΈ δλο το έσωτερικο πεδίο έπικρατούσε, κατάσταση 

aπόλυτης, σαφέστερα, σχεδον aπόλυτης, ήρεμίας. Άφού Ε'χει παρατηρηθη 
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Πολυ πρόσφατα διαπιστώθηκε κάτι που aφήνει τον 

έρευνητη τού Τροφώνειου 'Άντρου έμβρόντητο! «Το πυρί

τιο οταν βρίσκεται στην μορφη νανοκρυστάλλων, είναι 
δυνατον νa έξαναγκασθfι νa έκπέμψη Φώς. Μάλιστα σ' 

αυτο το ετσι έκπεμπόμενο φώς, είναι δυνατη ή έπιλογή, 
χρώματος. Ανάλογα με το μέγεθος τού κρυστάλλου. Οί 

μικρότεροι κρύσταλλοι έκπέμπουν μπλέ, ένφ οί μεγαλύ

τεροι πράσινο, η ακόμα κα'ι κόκκινο Φώς! Άραγε συνέ
βαινε τέτοιο φαινόμενο, ύπηρχε τέτοια έκδοχη η πιθανό

τητα κατa την οορα της λειτουργίας τού πυριτολιθικού 

ι':tδύτου; 'Όλα δείχνουν οτι μέσα στο aδυτο διαχεόταν 

αt'σθηση «περιαυγούς έμφάσεως φωτός», ι':tπο την δημι

ουργία έκεί τών aντιδράσεων της όξείδωσης τού πυριτί

ου ι':tπο το αίμα ... 
'Ένα κείμενο που διασώθηκε είναι εiJγλωττο. Δείγμα 

«τυπικής» Κατάβασης στο 'Άντρο, aποτελεί κα'ι ή έμπει

ρία κάποιου Τίμαρχου, 272 έν<ί) στο περιστατικο f'χει κανε'ις 

την ευκαιρία νa σπουδάση κα'ι την ίερατικη γνώση του 

Πλούταρχου. 

«Καταβaς εlς το μαντείον περιτυχείν σκότφ ΠΟλλψ το 

πρώτον, εlτ' έπευξάμενος κείσθαι πολiιν χρόνον, ού 
μάλα συμφρονών έναρyώς εt'τ' έyρήyορεν εt'τ' ώνειροπό

λει· πΜzν δόξα ι yε, τής κεφαλής tiμα ψόφφ προσπεσόντι 

σχηματισμος μικρής ίσχύος αύτεπαγωγικοϋ έπιρρεύματος. 

υ περικλειόμενος χώρος τοϋ Τάφου - μαντείου, ό rδιος ό τάφος-χρη

στήριο, ήταν σε θέση και κατάσταση Ο ύ δ έτερη . Ή διαδραματιζόμενη 
Λειτουργία, το παρεχόμενο VΕργο, και ή Τελείωση, έκτυλίσσονται συμ

μορφούμενα μέσα σ' (να κλίμα και συνθήκη, άπόλυτης φυσικής συμ-φωνί

ας. Ή άναζητούμενη κα'ι επιδιωκόμενη Τελετουργία (το τέλος τοϋ έ'ργου) 

γινόταν μ' αύτες τ'ις προϋποθέσεις, ενα γνήσιο κα'ι άγνο προ'ίον μιάς άρμο

νίας, με έπ'ι μέρους πρότυπα στοιχεία, που ύπάκουαν σε κανόνες φυσικής 

έντελέχειας. 

Άλλωστε ή άρχαία Τελετουργία δεν ήταν παρa μία άνεπηρέαστη άπο 
τον άνθρωπο Τελείωση τοϋ VΕργου. Γινόταν, άλλα κα'ι ήταν άναμφισβή
τητα Ίερή. Άποκρυβόταν αύτοδίκαια ώς άρρητη, άνείπωτη. 

272. υ Τίμαρχος πραγματοποίησε την Κατάβαση, με έπιδίωξη την συλ

λογη πληροφοριών, «ΠερΊ. τοϋ Σωκράτους Δαιμονίου>>. 'Όλο το περιστατι

κο άφηγείται ό Πλούταρχος στην όμώνυμη Πραγματεία. Ή θ. 590 κ.έ. 
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πληγείσης, τaς ραφaς διαστάσας μεθιέvαι τrzv ψυχήv. 

Ώς δ' άvαχωρούσα κατεμίγvυτο προς άέρα διαυγή και 

καθαροv άσμέvη, πρώτοv μt:v άvαπvεύσαι τότε δοκείv 

διa χρόvου συχvού στειvομέvηv τέως, καΙ. πλείοvα γί

γvεσθαι τής πρότεροv ώσπερ ίστίοv έκπεταvvύμεvοv 

{πει τα κατακούειv άμαυρώς {}οίζου τιvος ύπt:ρ κεφαλής 

περιελαυvομέvου φωvrzv ήδείαv ίέvτος. Ά.vαβλέψας δε 

τrzv μt:v γήv ούδαμού καθοράv, vήσους δε λαμπομέvας 

μαλακ(j) πυρί, κατ' άλλήλωv έξαμειβούσας aλληv aλλο

τε χρόαv, ώσπερ βαφ1zv aγειv τφ φωτ'i ποικιλλομέvψ κα

τα τaς μεταβολάς. Φαίvεσθαι δε πλήθει μf:v άvαρίθμους 

μεγέθει δ' ύπερφυείς». 

['Όταν κατf)λθεν είς το μαντείον συνήντησε πολv σκό

τος κατ' αρχας ακολούθως δε εύχηθε'ις δτι παρέμεινε έξη

πλωμένος έπ'ι πολ'uν χρόνον, χωρ'ις να εχη σαφή αντίλη

ψιν εrτε έαν έγρηγόρει ητο, εrτε έαν ιbνειρεύετο· αλλ' δτι 
τφ έφάνη δτι έδέχθη πλήγμα κατα της κεφαλης του, συνο

δευόμενον απο κρότον, όπότε αί ραφα'ι τοϋ κρανίου τοϋ 

διαστaσαι αφηκαν έλευθέραν την ψυχήν. 

Καθοος δε αναχωροϋσα έκ τοϋ σώματος είσηλθεν εiς 

αέρα διαυγή κα'ι καθαρον πλήρης χαράς, της έφάνη δτι 

τότε πρώτον ανέπνεεν, αφοϋ μέχρι της στιγμης έκείνης εl
χε παραμείνει ασφυκτιώσα έντος τοϋ σώματος (σώμα-δε

σμωτήριον) κα'ι δτι καθίστατο μεγαλυτέρα, ως συμβαίνει 

με ίστίον που φουσκώνει· κατόπιν δτι ηκουσε να περι

φέρεται ύπεράνω της κεφαλης κάποιος ύπόκωφος θόρυ

βος, δστις αφήνη γλυκείαν φωνήν. Παρατηρήσας δε ού

δαμοϋ μεν Ε'βλεπε την γην, το βλέμμα του δ'Ε συνήντησε 

νήσους, αί όποιαι ελαμπον με Ύjρεμον πυρ, κα'ι ένήλλασ

σον τα χρώματά των, κατα δε τας μεταβολας ταύτας το 

φώς προσελάμβανε διαφόρους χρωματισμούς. Τού έφαί

νοντο δε αναρίθμητοι κατα το πλήθος, κα'ι ύπερφυσικου 

μεγέθους]. 

Άπόδοση, Ά. Κόντου, ΥΕκδ. ΠΑΠΥΡΟΣ. 

τα δσα στην συνέχεια του κειμένου ακολουθούν, εlναι 
ε'να παρά-δειγμα περαίωσης «στην aλλη πλευρά». Στην 

Χώρα του Θανάτου. Ό μυητικος ετσι «έκστατικός» θάνα-
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τος, πολυ λίγο διαφέρει άπο το φαινόμενο που tατρικa 

ιbνομάσθηκε σήμερα Προθανάτια Έμπειρία.273 

Ό «Θάνατος» στο Τροφώνειο, δεν ήταν aφηρημένη εν
νοια, άλλa εΎα άληθινο πρότυπο κάθε φορa Δρώμενο, που 

επιτυγχανόταν με στοιχετα, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙ

ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ζωντανά, κα'ι έπενεργά. Γι' 

ω)το ό φόβος έκεί γινόταν συνοδοιπόρος. Κανε'ις δεν γνώρι

ζε την εκβαση. Καμμίαεκβαση δεν ήταν ομοια με aλλη που 
εt'τε εlχε γίνει, εt'τε εμελλε νa πραγματωθfl. Ό πηγαίος φό
βος, κα'ι ή με το αυτόματο συμπαθητικο λειτουργούσα κρά-

273. Οί aνάγκες μιάς δύσκολης επέμβασης, για την aφαίρεση aγγεια
κού ανευρύσματος aπο τον εγκέφαλο άσθενούς, ύπέβαλαν την διακοπη 

της καρδιακής λειτουργίας, κα'ι τών εγκεφαλικών κυμάτων, σε δλη την 

διάρκεια τής έγχείρησης. Κατα τον χρόνο τής έπέμβασης, ή aσθενης βί

ωσε την λεγόμενη Προθανάτια 'Εμπειρία. Ή aφήγηση τής ίδίας, δείχνει 

με ενάργεια, τί περίπου συνέβαινε κάποτε κα'ι στο λεγόμενο μαντείο τού 

'tροφωνίου. Μοιάζει σε πολλα μe την άφήγηση τού Τίμαρχου. 
Πο έπόμενο πράγμα που θυμάμαι ήταν ό ήχος: 'Ένας ήχος σαν Ιξνας 

συνεχης βόμβος. ΥΕνοιωσα σανό ήχος να με τραβούσε Εξω aπο το σώμα 
μου, aπο την κορυφη τού κεφαλιού μου. 'Όσο πιΟ πολυ aποσπόμουν aπο 

το σώμα μου, τόσο πιο καθαρος γινόταν ό ήχος. Είχα την έντύπωση δτι 
aποτελούσε ενα είδος δρόμου, μια συχνότητα πάνω στην δποια μπορού
σα να βαδίσω .. . Θυμάμαι δτι μπορούσα να δώ, τί άκριβώς γινόταν στο 
χειρουργείο, κοιτάζοντας προς τα κάτω ( .. . ) Ή δρασή μου ήταν πιο όξυ
μένη κα'ι καθαρή, aπ' δτι φυσιολογικά ... Είχαν την αrσθηση δτι κάτι μe 
τραβούσε ... ενοιωθα σαν να ανέβαινε προς τα πάνω, παρα πολυ γρήγορα. 
ΥΕμοιαζε με σήραγγα ( ... ). Ή σήραγγα ήταν σκοτεινή , άλλα στο τέρμα της 
ύπf]ρχε αύτο το aπειροελάχιστο φώς, που δλο κα'ι μεγάλωνε. τ ο φ ώ ς 

η τ α ν ά π ί σ τ ε υ τ α λ α μ π ρ ό, σαν να βρισκόμουν στο έσωτερικο ένος 
ήλεκτρ ικού λαμπτήρα. Ήταν τόσο δυνατό, που εφερα τα χέρια μου μπρο
στα στο πρόσωπό μου ... 'Άρχισα να διακρίνω διάφορες φιγούρες μέσα 
στο φώς - ήταν δλες καλυμμένες με φώς, άποτελούντο ι'tπο φώς, κα'ι το 
φώς τ'ις διαπερνούσε κα'ι τ'ις διαπότιζε. Σιγα σιγα aρχισαν να παίρνουν 

σχήμα που μπορούσα να αναγνωρίσω κα'ι να κατανοήσω ... 
Είδα πολλους άνθρώπους, τους όποίους γνώριζα κάποτε κα'ι που εl

χαν πεθάνει ... ΥΗθελα να προχωρήσω στο φώς, άλλα fίθελα κα'ι να έπι
στρέψω ... Οί νεκρο'ι συγγενείς μου μe τά"ίζαν. Όχι μέσφ τού στόματός μου 

άλλα μe τά"ίζαν μe κάτι. Ό μόνος τρόπος για να το περιγράψω, είναι aν 
πώ, δτι ήταν κάτι λαμπερό. Ή λάμψη εlναι ή είκόνα που Ε'χω ... >> 

('Άρθρο τής Άναστασίας Μάντεση, Ψυχολόγου, M.Sc. Σχολικη Ψυχολο
γία, που δημοσιεύθηκε στο Περιοδικο ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, τεύχ. 275, σελ.32 κ.έ. ) 
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ση τού καθενός, εφερνε μερικες φορες έκείνο το άπευκταίο 

άποτέλεσμα. «ενιοι ώχρο'ι διετέλουν τον {iπαντα της ζωής 

χρ6νον». Μέσα στο Άδυτο, μέσα στον άποτελεσματικώτε

ρο Κλωβο της Γης ολων τών έποχών, κατα της ισχυρότερης 

λόγω χρόνιου ιονισμού i}λεκτρομαγνητικης άκτινοβολίας, ό 

aνθρωπος εμενε μετέωρος. Ό χρόνος μπορεί να προταθfl οτι 

έκεί κα'ι τότε, διέκοπτε την φυσικη ροή, κα'ι στιγμιαία έ π ι

β ρ α δυνόταν' 274 οπως σε σύγχρονη προβολη μιάς εlκονι

κης πραγματικότητας. τί άκριβώς συνέβαινε έκεί τότε l'σως 

να παραμείνη aγνωστο για πάντα ... 
'Ωστόσο κάτι σε μεγέθυνση είναι το έξης: Ή Κ ατά β α σ η 

σ' έκείνο το θρυλικΌ Άδυτο , τού όποίου τα μέτρα, το σχημα 

κα'ι ή μορφη είχαν κοσμικα πρότυπα, παρουσίαζε μια χαμέ
νη άλλα άληθινα έκπληκτικη άρμονία. 

Ή κατάκλιση μέσα σ' Ε'ναν έλάχιστο κυκλικΌ χώρο, κα'ι 

άκριβέστερα πάνω σ' Ε'να έ π ί π ε δ ο, που παρείχε την δυνα

τότητα καταδύσεως- άναδύσεως στην Όπή, άναγνωρίζεται 

ώς ή 'Επανάληψη τού Μεγάκοσμου, έλαχιστοποιημένη στον 

Μικρόκοσμο. Άναγνωρίζεται ώς μία Άντίληψη, Πράξη κα'ι 

Μυητικη Έφαρμογη στο Τροφώνειο, ή όποία ώς πιθανη Άρ: 

χη προτάθηκε άπο τους άστροφυσικους επιστήμονες, μόλις 

το 2000. 
Τελευταίες έκτιμήσεις πρεσβεύουν, οχι Ε'να Σύμπαν συνε

χώς διαστελλόμενο, με σχημα άκαθόριστο, άλλα ί::Ύα Σύμπαν 
'Επίπεδο. 'Ένα Σύμπαν έπίπεδο, οπου μόλις το 4% (!!) της 
άτομικης ϋλης, άπο την όποία «είναι φτιαγμένος ό 'Ήλιος, 

274. ΥΗδη ή Άστροφυσικη άνιχνεύει τρείς τουλάχιστον τάξεις ταχύτη
τος. Ή γνωστότερη είναι έκείνη τών 300.000 km/s τοϋ φωτος. Παρατηρή
θηκαν ομως τόσο μία άκόμη ταχύτερη κίνηση οσο και μία βραδύτερη. Ή 

βραδύτερη που ένδιαφέρει aμεσα θεωρείται οτι έκδηλώνεται κατα την 

λεγόμενη στρέβλωση τοϋ χώρου και τοϋ χρόνου. Το φαινόμενο συμβαίνει 

οταν ό χώρος ύπόκειται σε ίσχυρότερη βαρυτικη έπίδραση έξ αίτίας συγ

κέντρωσης μεγάλης ποσότητας μάζας σε συγκεκριμμένο τόπο. Σε μια τέ

τοια περίπτωση δ χρόνος έ π ι βραδύ ν ε τ α ι . 'Ένας ίδεώδης τόπος τοϋ 

εύρύτερου χώρου, ό γνωστος θολωτος τάφος με το σχήμα του που είναι 
μίμηση τοϋ ΣΦΑΙΡΟΥ, αύτόματα πληρούμενος άπο το άποτέλεσμα αύτης 

της διεργασίας Στρέβλωσης, παρέχει στον ζώντα η νεκρο κάτοικο κάτι 

που θa μποροϋσε να όνομασθf1 Έπιμηκυνόμενη Μακαριότητα. 
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οί πλανητες κι εμείς», ύποχρεώνεται σύμφωνα με την Βαρύ

τητα, σε περιοδικη κατάδυση κα'ι άνάδυση. Προφανώς είναι 
ή t'δια κίνηση την όποία ό Άριστοτέλης άποκαλεί ά ν α π ν ο

ή ν' που πραγματώνεται μέσα στον αiθέρα. 

Ή εν σμικρφ κατοίκησις - κατάκλισις στο Τροφώνειο, 

μέσα στον Μικρόκοσμο, χώρο που liρχιζε άπο το κεφάλι 

κα'ι τελείωνε στην liκρη τών ποδιών -άφου ή διάμετρος ηταν 
μόλις 4 πήχεις- γινόταν ετσι μιa μικρογραφία 'Επανάληψης 

του 'Όλου. 'Εκείνος που βρισκόταν στον ελάχιστο χώρο, 

ε ν α ρ μ ο ν ι ζό τ α ν ιbς ύποπολλαπλάσιο τμημα, με τ'ις άλη

θινες διαστάσεις του Σύμπαντος, σε δποιες τιμες κα'ι μεγέθη 

εκτείνονται αυτές. 

τα πάντα εν, κα'ι εξ ένος τa πάντα, είχε ηδη διατυπώσει ό 
'Ηράκλειτος. Ρήση ή όποία συμφωνεί δτι με την liπειρη άνα

παραγωγη του μικρού οικοδομήματος, του σvν τέχνn κ α 'ι άρ

μονίςι προς το aκριβέστατον Φκοδομημένου, προσυπάρχει 

εν Δυνάμει ή Συμπαντικη άναπαραγωγή. 

. Περισσότερο εκπληκτικο είναι το Φαινόμενο της λει
τουργικης συνόδου τών τεσσάρων Πρώτων Αίτίων, στους 

τέσσερεις πήχεις της διαμέτρου, κατa τον χρόνο Μύησης, 

σ' ω)το το ύπερκόσμιο 'Ιερό. Το Ύλικόν, το Ποιητικόν, το 

Είδικόν, κα'ι το Τελικον Αt'τιον, συμμόρφωναν την Τέλεια 

Λειτουργία ... 
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7 

Ή 'l1fίδραση της ήλεκτqομαγvητικfις Ιικτιvοβολίας 

«Η άναπαραγφγη aποcη:l;qσμάτων τού παρόν

τος βιβλίου μΕ: ο:π;οιοδψ~οτε μέσο (φωτοτυπία, 
μικροφΊ.λμ η aλf,.ημηχανικη ~ fιλεκτρονικη μέθο
δο), επιτρέπεται χωρ'ις την eγγραφη aδεια τού 

εκδότη η τού συγγραφέα μΕ: την προϋπόθεση οτι 

eα aναφέρετφ ή «πηγή» κα'ι δΕ:ν eα εντάσσεται 

στο πλαίσιο των διατάξεων τού Νόμου 2121/93 
για κλοπη πνευματικής ίδιοκτησίας» . 

Κ.Θ. ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ, 

Έ:ιτίκ. Καθηγητης 'Ηλεκτρονι

κής Φuσικf]ς του Πανεπιστημίου 

Άθηνων. 275 

Ό ύπότιτλος είναι μία εντιμη συνέπεια στην ρήση τού Ro
bert King Merton «Ή έπιστήμη είναι δημόσια κα'ι οχι iδιωτι~ 
κ η γνώση», που επίσης αναφέρει στο βιβλίο του ό κ. Λιολιού

σης, οπως κα'ι τα aποσπάσματα τα όποία ακολουθούν: 

«Πατέρας τού Βιοηλεκτρομαγνητισμού πρέπει να θεω

ρεiται ό 'Ιπποκράτης, που πρwτος επιχείρησε να θεραπεύση 

τον καρκίνο τού στήθους με f'κθεση στην fιλεκτρομαγνητικη 
ακτινοβολία ( ήλιοθεραπεία)>>276• . 

Κάτι που eα έρμήνευεικανοποιητικα ενα στάδιο της Κα
τάβ(φης, aνιχνεύεται στ'ις Β;ης επισημάνσεις: «Κάτω aπο 
ώQισμένες συνθήκες, είν{tι δiινατον να δημιουργηθfl στον 
aνθρωπο ή (παρ)αίσθηστ]aκουστικωνσημάτων, οταν ή κε

φC(λή του δεχθfl μικροκυfl.αψ:eη δέσμη διαμορφωμένη κατα 

275. Είναι σημείωση στο βιβλίο l:οϋ κ. Κα~ηγητη: <<Βιολογικες 'Επι
δράσεις της Ήλεκτρομαγνητικης Ά:Κτινοβολίας>>. Άν μη τί aλλο, τέτοιες 
δηλώσεις δηλώνουν προσφορCι liξια μίμησης. 

".76. δ. α. σελ. 19. 
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παλμούς. Ή α'ίσθηση αύτη φαίνεται νa προέρχεται aπο το 

πίσω μέρος της κεφαλης, η aπο το εσωτερικό της κα'ι περι

γράφεται, aπο οσους την Ε'χουν βιώσει, σαν κρότος, βόμβος 

η κελά'ίδημα ... ». 277 

(Μ' ω'Jτες τ'ις προϋποθέσεις, εκείνοι που aκόμα επιδίδον

ται η aποδέχονται καταστάσεις κα'ι πρακτικές, «πνευματι

κου θανάτου κα'ι επισκέψεις στο 'Υπερπέραν», θα πρέπει 

να βελτιώσουν τ'ις aπόψεις τους. 'Όσοι - κα'ι δυστυχώς εί
ναι ή συντριπτικη πλειοψηφία- Ε'χουν aκόμη την εντύπω

ση, οτι οί aρχαίοι ίερείς, «εμποιουσαν» φόβο κα'ι τρόμο στο 

Τροφώνειο, κα'ι aλλου, οτι Ε'φθαναν στο σημείο να δολοφο

νουν ίερόσυλους, θα πρέπει να επανεξετάσουν τ'ις επιδερ

μικες προσεγγίσεις τέτοιων θεμάτων. τα aρχαία Έλληνικα 

Θρησκευτικα Κέντρα, περιλαμβανομένων aσφαλώς κα'ι 

τών Άσκληπιείων, στ'ις συνισταμένες τών ωφελιμιστικών 

προϋποθέσεων κα'ι παροχών, προς τον aνθρωπο, λειτουρ

γουσαν με aμιγη Φυσικα Στοιχεία, με τον συνδυασμο «της 

φύσεως κα'ι της τέχνης» κατα τον Άριστοτέλη, κα'ι οχι στη

ριζόμενα σε μεθόδους aπάτης. 278 Ή επικοινωνία με το θεί

ον, εΊναι ύπαγορευμένη, κα'ι συντελείται μέσα σ' ενα κλίμα, 
τόσο σωματικης, οσο κα'ι πνευματικης εύεξίας. «άγvεία δ' 

εστιv φροvείv δσια». Ό προσωκρατικος Πυθαγόρας ισχυ

ριζόταν οτι: «δ aνθρωπος γίνεται βέλτιστος οταν βαδίζει 

προς τους θεούς»). 

277. <<'Η επικρατέστερη έρμηνεία για τα μικροκυματικα άκούσματα, 
είναι ποος οί μικροκυματικο'ι παλμο'ι δημιουργούν πολυ μικρή, άλλα 
άπότομη αίiξηση της θερμοκρασίας τού έγκεφάλου, που διαστέλλεται 

άπότομα, κα'ι δημιουργεί ενα κύμα πίεσης, το όποίο διεγείρει τον κοχλία 

τού <bτος κα'ι δημιουργεί την αϊ:σθηση της άκουστότητας. 'Η συχνότητα 

τού άκουστικού σήματος είναι ϊ:δια με έκείνη των μικροκυματικών 
παλμών... Στην περίπτωση που ή μικροκυματικη δέσμη είναι πολυ 
ίσχυρή, ή διαστολη τού έγκεφάλου (που άπορροφά έκλεκτικα την 

ήλεκτρομαγνητικη άκτινοβολία), είναι τόσο μεγάλη κα'ι άπότομη, που 
Ε'χει ως συνέπεια την σύγκρουσή του με τα έσωτερικα τοιχώματα τού 

κρανίου, (μικροκυματικη γροθιά). δ. ά. σελ.55, κ.έ. 

278. Ό καιρος που οί ίερείς θα ξεπέσουν στο έπίπεδό της ίδιοτέλειας, 
άπο τέτοια χρονικα δρια, φαντάζει έφιαλτικο μέλλον. 
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Μιa τέτοια πληροφορία, προ'ίον έπιστημονικης Ε'ρευνας, 

που Ε'ρχεται άπο το τελειότερο πειραματικο έργαστήριο πά

νω στην ά>ρα, είναι έφόδιο, περισσότερο άνεκτίμητο παρa 
άναπάντεχο. 

Ύπενθυμίζεται δτι είδικa ή 'Οπή, σχηματίζεται άπ' εύθεί

ας πάνω στο πέτρωμα πυριτίου. Πάνω στον φυσικο βράχο. 

Άπο τ'ις κύριες ίδιότητες τού πυρίτιου, είναι κα'ι έκείνη της 
όξειδώσεως. Σε ύψηλες θερμοκρασίες όξειδώνεται. 'Όταν 

συμβαίνει αύτό, άπελευθερώνει ένέργεια, με μορφη θερμό

τητας κα'ι Φωτός.279 

279. <<Ένα κύκλωμα πυριτίου που μετατρέπει τα δεδομένα σε παλ
μους φωτός, παρουσιάσθτηκε άπο τον γίγαντα της βιομηχανίας ήμιαγω

γών INTEL Ή νέα τεχνολογία πιστεύεται οτι θα όδηγήσn σε ταχύτερα 
δίκτυα όπτικών ίνών, καθοος το πυρίτιο είναι πολυ φθηνότερο, aπο τα 
έξωτικα ύλικα που χρησιμοποιοuνται σήμερα, οπως το άρσενικοuχο Γάλ

λιο>>. "Πρόκειται για ~να σημαντικο βημα μπροστά, για την ανάπτυξη 

όπτικών συσκευών που μεταφέρουν δεδομένα μέσα στους ύπολογιστες 

με την ταχύτητα τού φωτός ... ", οπως δήλωσε έκπρόσωπος της έταιρείας». 
(Κεντρικη σελίδα τού in.gr της 18/2/2004). 

Άξιο σημείωσης είναι οτι οί ερευνες στο πυρίτιο, ώς προς την παρα: 
γωγη ένέργειας και φωτός, Ciρχισαν μετα το 1980. Και aσφαλώς aκόμη 
σπουδάζονται <<δια την αiτίαν». Ή αίτία της σπουδης aφορά την μελέτη 

τών σφαιρικών κεραυνών. Με την ευκαιρία liς γίνει και ~νας άκόμη συ

σχετισμός, aπότοκος έπήρειας, καί, ίσως οχ ι liσφαλτος. Ή πρόκληση δμως 

τών δεδομένων είναι κάτι πάρα πάνω, aπο άπλώς γοητευτική. 
'Όταν σε αίχμηρα σχετικώς ύψώματα, οπως δ Άρχέγονος Λόφος, 

και μάλιστα ό συγκεκριμένος τού Τροφώνιου, που παρουσιάζει μικρη 

διάμετρο, aλλα λόγφ υψους, μεγάλη καμπυλότητα, συγκεντρωθούν 

ίκανα ηλεκτρικα φορτία αυτόματα αύξάνεται και ή ενταση τού ηλε

κτρικού πεδίου. Το φαινόμενο εχει ώς συνέπεια, μια σειρα άπο εντονες 

έκκενώσεις ηλεκτρικών φορτίων πάνω στην κορυφή. Άπ' οτι δμως γί

νεται γνωστο μΕ την άναπαραγωγή, βάσει της περιγραφης τού Παυσα

νία, το ύψηλότερο σημείο του tντονα φορτιζόμενου Λόφου, με το πυ

ριτολιθικο μέταλλο, ήταν οί άκίδες τών χάλκινων όβελών, και βέβαια 
ύπερέχουσα ή Στήλη τού Άγαμήδη. Σε περιπτώσεις λοιπον που aπέναν

τι άπο την Ciκρη τών όβελών, έμφανίζονται θετικα ήλεκτρικα φορτία, 

με πηγη προέλευσης ενα σύννεφο, τότε ή Ciκρη, ή άκίδα τών όβελών 

φορτιζόταν άρνητικά, ύπακούοντας στις άρχ(ς της Έπαγωγης. Τότε 

ήταν δυνατο να παραχθfl ~να άσθενικο Φώς. 'Όπως περίπου ή λάμ
ψη που παρατηρείται μεταξυ τού ρευματολήπτη και τού ρευματοδότη 

μιας συνηθισμένης ήλεκτρικής συσκευής ευρείας χρήσεως σήμερα. Με 
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Ή πυριτολιθικη Όπη στο Τροφώνειο, ε1ναι ειJλογο, δτι 
με την επαφη τοϋ α'ίματος, aρχιζε να όξειδώνεται. 'Ένα μι

κρο θάμβος εκείνη την στιγμή, ισως να μην ήταν άποτέλεσμα 
aφύσικων παραγωγικών ενεργειών. 

Ώς θάμβος πρέπει να εννοείται ή οί5τως η aλλως μορφη 

τοϋ θεού. 'Όλο το Σύμπαν ε1ναι ενα τεράστιο Θάμβος. 280 

'Ένας χαμηλος tονισμος aρχιζε να εκπέμπεται άπο την 

Όπη. 281 Άπο αυτο το aληθινο αlδοίοv τής Γής282 που ουσι
αστικα ήταν διαμορφωμένο σε σχf]μα δίχειλου μαγνήτη, 

την διαφορa δτι το φώς στους χάλκινους οβελούς, θa ήταν συνεχες και 
δρατο στο σκοτάδι. 

Έπανατονίζεται δτι το φαινόμενο θa ήταν δυνατον νa συμβαίνη 
στους οβελίσκους, μόνον σε ώρισμένες συγκυρίες κατάλληλων μετεωρολο

γικών συνθηκών. Το φαινόμενο α'ότο παρατηρείται σήμερα πάνω σε αtχ

μηρa aντικείμενα, που έξέχουν κάπως, η aρκετά, aπο ενα δ.λλο, χαμηλότε

ρα εύρισκόμενο πεδίο εντασης, λόγου χάριν την θάλασσα. Συνηθέστατα 

λοιπον δημιουργείται πάνω στα κατάρτια τών πλοίων, ενα aσθενικό, 

δρατο ώστόσο φώς. Λέγεται δτι είναι ή Φωτιa ένος Άγίου. Οί ναυτικοΊ, 
την όνομάζουν <<ή Φωτιa τού Άγίου ΥΕλμο>> . 

280. Δf:ν ύπάρχει σημείο τού Σύμπαντος κενο <<ϋλης» , με την εύρύτερη 

έννοια τού δρου. Ή ϋλη περιέχει, ό.λλa και έκπέμπει θερμότητα. Είδος α υ
της της θερμότητας είναι και το καλούμενο έδώ Θάμβος. 

281. 'Όλοι οί οργανισμοΊ, παράγουν κάποιες μορφες i]λεκτρομαγνητι

κης ό.κτινοβολ ίας. Πρόκειται γιΟ. έξαιρετικa μικρη ό.κτινοβολία. Έκπομ

πη φωτος συνοδεύει την λειτουργία της ό.νθρώπινης aναπνοης. τα κύττα

ρα τού α'ίματος έπίσης, έκπέμπουν Βιοφωτόνια. 

Ή Πυρηνικη Φυσικη ό.πέδειξε την άκτινοβολία τών διαφόρων ορυ

κτών στοιχείων. Σε πολλ"Ες περιπτώσεις μία έπιλεκτικη χρήση αύτών τών 

άκτινοβολιών, ό.ποβαίνει ε'όεργετικη και ίαματικη γιa τον aνθρωπο. Ένφ, 

δπως είναι ευνόητο, σε aλλες συγκυρίες τa ό.ποτελέσματα, λειτουργούν 
aντίστροφα. Ή ακτινοβολία πολλών μετάλλων aπεδε ίχθη θανατηφόρα, 

ένφ μερικών φυτών, δπως το πεύκο η το κυπαρίσσι, είναι δυνατον νa 
έπιδράσn ίαματικά. 'Όλες οί μορφf:ς της χλωρίδας και της πανίδας, παρου

σιάζουν έκπομπη ραδιοβολίας. Το έκπληκτικο είναι ή aνιχνευόμενη έδώ , 
aρχαιότερη Γνώση, τέτοιων παρατηρήσεων, που έπιβεβαιώνονται μόλις 

σήμερα, και μόνον με εtδικες πειραματικες μεθόδους, aλλa και τελειότα

τα έπιστημονικa μηχανήματα. 

282. Το ετερο δηλ. aπαραίτητο ημισυ, γιa την άρμονικη έπίτευξη της 

γονιμικης Άναγεννητικης Λειτουργίας, που σηματοδοτούσε δ Φαλλος τού 

Άγαμήδη, πάνω στο Σημα - Σηκό. 
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βάθους μιας, κα'ι πλάτους δύο σπιθαμών. Το άκριβες σχημα 

σε άναλογία οχι μόνον θυμίζει, άλλΟ. κα'ι εύθυγραμμίζεται, 

με τους άντίστοιχους νευρώνες τού άνθρώπινου εγκέφαλου, 

που ώς γνωστον λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητισμό. 283 Το 

άναμφισβήτητο ώστόσο είναι ή άναστροφη τού σώματος, 
κα'ι κατa συνέπειαν κα'ι τού έγκεφάλου, μέσα στην tονίζου

σα δίνη ένος μαγνητικού πεδίου. 284 Σ' αύτην την κατάστα-

283. τα δισεκατομμύρια τών νευρώνων τού aνθρώπινου εγκεφάλου, 

για την τελειότερη άπόδοση της εiδικης μαγνητικης λειτουργίας, είναι 
σχηματοποιημένα σε μορφ1] C, δίπολου μαγνήτη. Ή διεκπεραίωση ετσι 

της κάθε εrδους πληροφορίας επιτυγχάνεται τέλεια, άφού ή άρχ:η τού ήλε

κτρομαγνητισμού στηρίζει την λειτουργία της aπαραίτητα σε σχημα δί

πολου 

284. 'Επισημάνθηκε Jίδη, οτι ή Πυρηνικη Φυσικη aπέδειξε την ακτινο

βολία τών διαφόρων ορυκτών στοιχείων. Ή έν λόγψ ακτινοβολία έπιδρa 

στο aνθρώπινο σώμα κατα περίσταση. Ποικιλότροπα κα'ι διαφορότροπα. 

Οί συνιστώσες διευρύνονται, έπηρεαζόμενες άπο έξωτερικους παράγον

τες, δπως εlναι δ χώρος κα'ι δ χρόνος. δηλ. το είδος τού όρυκτού, σ' !fναν 
συγκεκριμένο τόπο , κα'ι ή διάφορη επίδραση ή όποία εlναι aποτέλεσμα 
τού κλίματος, της θερμοκρασίας, της έποχης κα'ι άλλων παραγόντων που 

εlναι δυνατον να συντείνουν στην εκβαση. λ. χ. της κράσης, της γνωστότε

ρης ιδιοσυγ-κρασίας τού κάθε οργανισμού, που άσφαλώς σε aτομικότη

τα παρουσιάζει κα'ι διάφορη aντίδραση. 

Εlναι aρκετα συχνο το φαινόμενο: Το ιδιο φάρμακο, να μ1]ν ένδείκνυ
ται για δύο aσθενείς, που πάσχουν aπο τ1]ν rδια νόσο. 

'Επιβάλλεται ό ύπερτονισμος της ιδιαιτερότητας τού Τροφώνειου, 

οπου ή fιλεκτρομαγνητικ'η ενταση τού χώρου, εlναι περίπου aπεριόρι
στη, ακόμα κι δταν δ εύρύτερος χώρος, δεν ιονίζεται άπο κοσμικ'η ακτι

νοβολία. Μεγάλα μεγέθη τέτοιας ακτινοβολίας παρατηρούνται κατα τ'ην 

Εξαρση τών ήλιακών άνέμων, που γεννούν τ'ις λεγόμενες fιλιομαγνητικες 

καταιγίδες. 

Άπόσπασμα aπο την έφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 17/11/03: 

<<'Άλλη μιa έντυπωσιακη εκρηξη στην επιφάνεια τοϋ 'Ήλιου 

μπορεί νa δημιουργήσn σοβαρα προβλήματα στ'ις τηλεπικοινωνί

ες τοϋ πλανήτη μας αύτη την έβδομάδα, aν προκληθfl γεωμαγνη

τικ1] καταιγίδα, ένψ είναι πιθανον νa έπηρεασθfl άκόμη κα'ι το 
Εργο της πυρόσβεσης στην Καλιφόρνια. 

Άνάλογες ήλιακες έκρήξεις τa τελευταία χρόνια προκάλεσαν 

σοβαρες διακοπες σε τηλεοπτικες άναμεταδόσεις, στη λειτουρ

γία τών συστημάτων πλοήγησης GPS, στον 0-εγχο της λειτουργί
ας τών aγωγών πετρελαίου, aκόμη κα'ι στη ροη fιλεκτρικης ένέρ-
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ση, το κρανίο και οί κυτταρικες μεμβράνες που προφυλάσ

σουν τον έγκέφαλο, δέχονται i]δη μιa αναμφισβήτητη δέσμη, 

aγνωστης aκόμη α κ τ ι ν ο β ο λ ία ς.285 

Το παρατηρούμενο γίνεται τόσο aναμφίβολο, δσο πράγ

ματι ε1ναι και φυσικό. τα πολύπλοκα κατa συνέπειαν, aντί
στοιχα ηλεκτομαγνητικa πεδία της έγκεφαλικης δραστηρι

ότητας, δπως παράλληλα στην σύγχρονη μέθοδο της χημει-

γειας σε διάφορα συστήματα . 
... Τελικa το πρω'ι της Τρίτης οί έπιστήμονες παρατήρησαν την 

μεγαλύτερη ~κρηξη στο Διάστημα τa τελευταία 30 Ε"τη. Αύτη προ
κάλεσε ενα νέφος φορτισμένων σωματιδίων, με μέγεθος 13 φορες 
μεγαλύτερο aπο την Γη, το όποίο κινήθηκε μέσα στο ήλιακό μας 

σύστημα με ταχύτητα μεγαλύτερη τών 1,6 έκατομμυρίων χιλιομέ
τρων την wρα» . 

Στο σημείο αuτο γεννιέται μία αuθόρμητη aπορία. Είναι aπο
δεδειγμένο δτι aποτελεσματικη προστασία σε τέτοιου είδους φαι

νόμενα παρέχει δ Κλωβος Φάραντεϋ. Το συν τέχνη κα'ι άρμονίι;ι. 

προς το άκριβέστατον ψκοδομημένον aδυτον τοϋ Τροφωνίου 

lιραγε πόσο aποτελεσματικώτερο θa ?;ταν σε σύγκριση μΕ: τον πε
ριωρισμένης δυναμικότητας σύγχρονο Κλωβό . Το Τροφώνειο είχε 
γείωση στο Κέντρο της Γης, κα'ι ικανότητα λήψης aπο δποιοδήπο

τε σημείο τοϋ aχανούς Διαστήματος που έπηρεάζει την γήινη έπι

φάνεια μf: δποιοδήποτε τρόπο , κα'ι δποιαδήποτε 'Ώ ρ α . (Ό δρος 
ω ρ α, εlναι εuστοχώτερος τοϋ δρου χρόνο ς γιa την περιγραφη 
τοϋ διαστήματος, που πέρασε, είναι, η Ε"ρχεται). 

285. Άγνωστης, γιατί οί aκριβείς χημικες aντιδράσειςμεταξυ πυ
ριτίου κα'ι αϊματος, δf:ν Ε"χουν βεβαίως μελετηθη. Κα'ι οί δποίες θa 

είναι πολυειδείς, έξ αίτίας της διάφορης κατa τόπους κρυσταλλικης 
δομης τοϋ πυρίτη. Κα 'ι aσφαλώς πολυποίκιλες, έξ αίτίας της σύνθε

σης, κα'ι διαφορετικότητας τών δμάδων αϊματος. 'Ωστόσο θa πρέπει 

νa λογίζεται ώς δεδομένο το έξης: Καμμία Κατάβαση δεν?;ταν δμοια 
με προηγούμενη. Mf: δποιαδήποτε προηγούμενη. Καμμία Μύηση, εrτε 
στο Τροφώνειο, εrτε σε aλλο άρχαιοελληνικο θρησκευtικο Κέντρο, 

δεν ?;ταν δμοια με κάποια προηγούμενη . 'Όλες είχαν κάτι μοναδικό. 
'Όλες είχαν ανεπανάληπτη ίδιομορφία, δχι μόνον aπο ,;t)νδιαφορa 
της aνθρώπινης Κράσης, aλλa κα'ι aπο τ'ις διαφορετιΚότητες του 
χώρου, τοϋ χρόνου, ('Ώρας) κα'ι τοϋ ίονισμου. Ή Γη Π()tε δεν επα

ναλαμβάνει μίαν aκριβώς rδια τροχιά, σ' εναν rδιο χ(i)Q<ι, Ό χώρος 
συνεχώς άλλάζει, έπειδt) δλο το Ήλιακο Σύστημα, «ταξιδεύει» μέσα 
στο Σύμπαν σε κοχλιωτη φορά, κα'ι μάλιστα μΕ: ταχύτητα 200 χιλ. το 
δευτερόλεπτο. 
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οθεραπείας, έπηρρεάζονταν άπο την δημιουργούμενη έκεί, 

aγνωστης κατα την ενταση, την ποιότητα, κα'ι το εύεργετικο 

άποτέλεσμα, άκτινοβολίας. Μια άκτινοβολία που ή εντασή 

της, παρ' οτι με την προστασία του Κλωβού δείχνει να έξα

σφαλίζη σταθερο' πεδίο έπαγωγης- έλλείψει της έξωτερικης 

μετεωρολογικης έπίδρασης - κάπου ώστόσο άποδεικνύεται 

οτι ποικίλλει, κατα την εκφραση του rδιου του άποτελέσμα

τος: «άποθανείν δε οvδένα τών καταβάντων λέγουσι». 

Το άποτέλεσμα (ή έπήρεια) έξαρτaται άπο την πυκνό
τητα κα'ι διάθεση της ϋλης, έπ'ι τού προκειμένου το πυ

ρίτιο, σε ύγρασία η θερμότητα. Άπο την μεταβλητη σε 

ποσα περιεκτικότητα τών στοιχείων του αϊματος, άπο 

το ε1δος της έπαγωγης τών δύο ύλικών, κατα την δρά
ση κα'ι άντίδραση μεταξυ του ζωντανού σώματος, κα'ι 

του aβιου όρυκτου. 'Επίσης άπο την πιθανη μικρότερη 

η μεγαλύτερη ενταση του έπιρρεύματος, δηλ. του έπιρ

ρέοντος με άπρόβλεπτες συνέπειες ηλεκτρικού αύτεπα

γωγικου ρεύματος, οπως αύτο εχει καταγραφη, σε κάθε 

μεταβολη της λεγόμενης «μετατόπισης ηλεκτρονίων». 

Κα'ι αύτο γιατί, ε'νας κλωβός, ποτε δεν γίνεται να έγγυ

ηθfl tονοστεγη χώρο. Το φαινόμενο της έπαγωγης ε1ναι 
αiιτοδημιουργούμενο. 

Ή σημαντικη ιδιομορφία δείχνει οτι ήταν γνωστη στην 
πρακτικη της Κατάβασης στο Τροφώνειο. Για την άποφυγη 

λοιπον τών άνεπιθύμητων έπιδράσεων του αύτεπαγωγικου 

έπιρρεύμaτος, ε1χαν έπινοηθη τα περίεργα άλλοιώς ύποδή
ματα ύψηλa έχόντων τa καττύματα. Ή χρήση κοθώρνων, 

παπουτσιών με ψηλες σόλες, παρείχε οσο το δυνατον άπο

τελεσματικώτερη προστασία. Δερμάτινα προστατευτικα 

φέρουν σήμερα ολοι οσοι καταγίνονται σε δραστηριότητες 

τέτοιου ιονισμού. Άναφέρθηκε t]δη οτι μια rδια προστασία 

επιτυγχάνεται με την ειδικη μόνωση τών καταστρωμάτων 

στα πλοία. 

Κα τα συνέπειαν ό κίνδυνος άπο τέτοιου εrδους «'Επανά

ληψη του Δρώμενου» σήμερα, ύποκρύβει πλείστους οσους 

aγνωστους έπώδυνους παράγοντες. 

Κανε'ις δεν ε1ναι σε θέση να γνωρίζη, την ενταση του ιο
νισμού, το ε1δος, την ποιότητα, την ούσία, τον τρόπο έφαρ-
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μογης, κα'ι βεβαίως το aπρόσμενα ρευστο aποτέλεσμα. Μια 

πιθανη εκθεση σε tονισμο αuτου του εrδους, σήμερα είναι 
χειρότερη σε κίνδυνο, aπο την αναπόφευκτα εφαρμοζόμενη 

σύγχρονη χημειοθεραπεία. 'Όπως παρατηρείται ήταν ηδη 
ανεξέλεγκτη στα χρόνια του Παυσανία. 

Ή aρχική, η εστω aρχαιότερη γνώση μιaς έφαρμογης της 

Φύσεως κα'ι της Τέχνης, εσβυνε σταδιακα με εκπτωση κα'ι εκ

φυλισμό, παρακολούθημα άπλο τών χαλεπών καιρών. Θλι

βερος συνοδοιπόρος στο κύκνειο άσμα της aρχαιότητας. 
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«Οί έκείσαι δε κατερχόμεvοι αγέλαστοι τού 

λοιπού διετέλουv. δθεv ιΞπίσκυθρωπαζόvτωv 

και κατηφιόvτωv παροιμία τις φέρεται λέγου

σα· Ές Τροφωvίου μεμάvτευται». 

«(τοv καταβάvτα) aράμεvοι κομί
ζουσι κατοχόv τε {τι τφ δείματι, 

και όμοίως aγvώτα αvτού τε και 

τώv πέλας». 286 

286. Άν αύτες οί μαρτυρίες σημειώνονται στα τέλη τού δευτέρου μ.Χ. 
αί. δηλ. σε μίαν έποχη που ή θρησκευτικη Συνείδηση, βρίσκεται σε πλήρη 

διαταραχή, κα'ι παρακμή, δση ποτε aλλοτε στην ίστορία τού aνθρώπου, 

δπου κα'ι το κάθε ίερατείο έ'χει χάσει την aξιοπιστία του, έξ αίτίας της μι

σαλλοδοξίας, οίδε τελετουργικες πρακτικες- δπως αύτη στο Τροφώνειο 

- μοιάζουν ηδη γραφικές, τότε αναρωτιέται κανείς, ποια ήταν ή aρχικη 
Μεγάλη Γνώση έκκίνησης aποδοχης κα'ι καθιέρωσης, αύτων των θρη

σκευτικων καταβολων. Αύτων των θρησκευτικων πρότυπων δεδομένων. 

Των Τελετουργιων, έ'τσι δπως έμπεδόθηκαν, που έ'γιναν Πάτριες, μέσα 

aπο την συνεργασία της Φύσεως κα'ι της τέχνης. Κα'ι aκόμη όρθώτερα 

δχι άπλα της τέχνης, aλλα της Φύσεως κα'ι της 'Επιστήμης. Άραγε aπο τί 

εl:δους έπιστημονικη Γνώση έμφορούντο έκείνοι που τ ο π ο θετού σ α ν 

στοιχεία ήλεκτρομαγνητικης έπίδρασης μέσα σε τά

φ ο υ ς ; Κα 'ι ποιο στ' aλήθεια ήταν το έπιδιωκόμενο aλλα κα'ι αναμενό
μενο aποτέλεσμα. Άκόμη κι aν έξαιρεθfl το Τροφώνειο , ώς μια μοναδικη 

περίπτωση ύπερβολικης προβολης, σε θέση άπόρροιας μιας προσωπικης 

έπήρειας, οί διαπιστούμενες σε εύρεία κλίμακα aλλες περιπτώσεις, γίνον

ται περίπου έφιαλτικές. Είδικα σε δσους τυχον aντιπαρατεθούν σε θέση 

αμφισβήτησης. 

Στοιχεία ήλεκτρομαγνητικης ακτινοβολίας μέσα 

σ ε τ ά φ ο υ ς , ηδη aπο την πρώιμη έποχη τού χαλκού, την μυκηνα'ίκη 

περίοδο, κα'ι ώς το τέλος τού άρχαίου Κόσμου, είναι τα aπαράβλεπτα 
περιδέραια aπο κεχριμπάρι. Άπο ζωντανο i)λεκτρον. Γιατίλοιπον 

έναπόθεση ένεργού i)λεκτρου μέσα σε τάφο; Τί έ'ργο - προφανως εύεργε
τικο - παρείχε ενα περιδέραιο aπο κεχριμπάρι στον λαιμο ένος μυκηναί

ου; (παρατηρήθηκε ηδη στον μυκηναίο θυρσοτινάκτη) Ποιά, πόση, καΙ. 

τί ειδους εύεργεσία παρείχε στους νευρωνες τού έγκεφάλου το i)λεκτρο; 

(Πολυ πρόσφατα σε περιπτώσεις τραυματικων <<aσυνεχειων>> των έγκε

φαλικων κυττάρων, εφαρμόζεται μία πρωτοποριακη μέθοδος θεραπείας. 

Τοποθετούν έκεί μικροτσ'ιπς παραγωγης ήλεκτρομαγνητικων κυμάτων, 

δμοια με έκείνα που ύποτίθεται δτι λειτουργούν τα τρισεκατομμύρια των 

νεQωνικων έπαγωγων του άνθρώπινου έγκεφάλου. Ή φιλοσοφία της νεω-
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Οί παρόμοιες μαρτυρίες κατέληξαν άπο τους Άλεξανδρι

νους της έποχης παροιμιώδεις. 287 

Σ' ενα άκόμη έπίπεδο έπιδερμικης ερευνας, κα'ι μάλιστα 

έρασιτεχνικης, τών ιδιοτήτων του πυρίτη, άναγνωρίζεται 

στ'ι θεραπείας, είναι ή έξης, δια στόματος τοϋ ρηξικέλευθου επιστήμονα: 
"καλλίτερα να ύπάρχη κάτι έκεί, παρα απολύτως τίποτα") . 

'Όσο δε για την παρουσία κα'ι χρήση τοϋ fjλεκτρου στους aρχαίους τά

φους, μια κάποια aπάντηση, είναι μάλλον rργο μελλοντικό. Μοιάζει όξύ
μωρο, ό.λλα ή γνώση της έναπόθεσης fjλεκτρου σε μυκηνα'ίκους κυρίως τά

φους, είναι ενα προ·ίον πολλών σε σύνοδο Έπιστημών. Άπο την μοριακη 
Βιολογία, !Εως την Άστροφυσική. Έκείνο πάντως που πρέπει τελεσίδικα 

να 6.ναθεωρηθf1 είναι δ tσχυρισμος οτι τα περιδέραια ό.πο fjλεκτρο, είναι 
άπλα <<κτερίσματα>> στολίδια τοϋ νεκρού. Πόσο άραγε ύπόλοιπο γνώσης 
χαρακτηρίζει τους σημερινους έρευνητές, στην θέα της χρυσης <<μάσκας 

τοϋ Άγαμέμνωνα;>> Πόσο ύπέρτερος τών σημερινών aντιλήψεων fιταν εκεί
νος που την τοποθέτησε, εκεί που την τοποθέτησε; Εlναι μάλλον ποιητικο 
κα'ι μελίρρητο, το να προτείνεται οτι ενα χρυσούν προσωπείο, πάνω στο 

πρόσωπο ένος επιφανούς μυκηναίου , aποτελεί άπλο κόσμημα κα'ι κτέρι

σμα της έξέχουσας κοινωνικης του θέσης. Κάτι aλλο, κάτι διαφορετικα 

aλλο, κα'ι aφάνταστο τώρα, εκρυβε το Ε'θος, κα'ι βέβαια ή έπακόλουθη 

προσδοκία τοϋ έγχειρήματος. 

287. «Εlς Τροφωνίου μεμάντευται· επι τών αγελάστων και συνοφρυ
ομένων. φασί γaρ τοiις εlς Τροφωνίου καταβαίνοντας, αφαιρείσθαι 

τον γέλωτα», (Ζηνόβιος). 

<<Έν Τροφωνίφ μεμάντευται· επι τών σκυθρωπών και αγελάστων. οί 

γaρ καταβαίνοντες εlς Τροφωνίου, λέγουσι τον έξης χρόνον αγέλα

στοι εlναι», (Πλούτ. Παροιμίαι αίς Άλεξανδρείς έχρώντο). 
<<νΕστι δε τις παροιμία, η λέγουσα: "fς Τροφωνίου μεμάντευται" γaρ δ 

καταβαίνων εlς το μαντείον εκείνο, αγέλαστος ανήει και ώχριών διηνε

κώς. ελεγχος δε ήν οδτος αύτών τούτων, δτι ώχριάσαντες και μηδέποτε 
fν τφ ύποβρυχίφ γελάσαντες τεθνήκασιν. (Κοσμ. Ίεροσολυμ. <<ΠΑΤΡ. 

38,514) Τροφωνίου κατa γής παίγνια· και μαντεύματα· εποίουν δε τελε
τάς τινας οί κατιόντες έν τφ Τροφωνίφ σπηλαίω μαντεύεσθαι, και ώς 

χρησμοδηθέντες ανήεσαν ώχροι και αγέλαστοι», (Γρηγ. Ναζ.). 
«Οί δε fν τφ τοιούτφ σπηλαίω μαντείας χάριν fσιόντες, fξήρχοντο 

απηγριωμένοι τaς 6ψεις και αμειδείς διετέλουν και ώχροι και δύσκο

λοι, τον ίiπαντα τής ζωής χρόνον. αφ' ο δ fπεκράτησεν ή παροιμία κα
τα τών τραχiι το ήθος έχόντων, και δυσεντεύκτων και δυσπροσιτών. 
"είς Τρ. μεμάντευται"», (Σχ. Λουκιαν. 1,191,2). 
'Όπου ώς ώχριώντες και αγέλαστοι, aσφαλώς είχαν την ό.νάγκη της 

Άντίκυρας. Τόσο για τ'ις κλψατολογικες συνθηκες ό.λλαγης τοϋ ό.έρα, δσο 

και της rασης έκεί, ό.πο κα'ι με τον έλλέβορον τον γελαστικόv. 
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δτι το στοιχε'ίο αύτο χρησιμοποιε'ίται κατα κόρον στην σύγ

χρονη πληροφορικη ηλεκτροτεχνία. 

Ή μνήμη τού 'Ηλεκτρονικού Ύπολογιστη είναι κατασκευ
ασμένη aπο πυρίτιο. Το γεγονος πολυ άπλα σημαίνει δτι 

το πυρίτιο μεταφέρει πληροφορία. Ή πληροφορία 

με την σειρά της -κα'ι δπως θα γίνη κατανοητο στον Τόπο 

περ'ι Δελφων, κατα την γνωριμία της διαδικασίας φωτοσύν

θεσης- μεταφέρει το Κατασκευαστικο Σχέδιο, τού οντος που 

όνομάζεται aνθρωπος.288 

'Ώστε με την άπλούστερη προσέγγιση γνωριμίας της Τελε

τουργίας στο «μαντε'ίο τοϋ Τροφωνίου» , έκεί δπου το «Πάν, 

χωρίον και χρηστήριον και ανάκτορον», συμπεραίνεται, 

σαφέστερα παρατηρε'ίται, - aφού τα συμπεράσματα μέλλει 
να είναι καρπος εtδικων έπιστημονικων ερευνων- το έξης: 
2.300 μελικες κα'ι όργανικες λειτουργίες τού aνθρώπινου 
σώματος, 8 τετράκις έκατομμύρια κύτταρα, 200 δισεκατομ
μύρια νευρωνες, κα'ι μερικα τρισεκατομμύρια δενδρίτες, με 

100.000 τουλάχιστον συνάψεις το δευτερόλεπτο, τού έγκεφά
λου, υποβάλλονται σε ενα είδος άκτινοβολίας, κατα την διά
ρκεια της όποίας, μερικα σπάνια περιστατικά, καταλήγουν 

σε βεβαιωμένες f:κρυθμες καταστάσεις. Παρατηρούνται δε 

στην αλλοπρόσαλλη κα'ι αλλόφρονα συμπεριφορα μερικων 

aνθρώπων, που ύποβλήθηκαν στην εμπειρία της Μύησης 

Θανάτου - Άναγέννησης, μέσα σ' αύτον τον προ"ίστορικο 

Κλωβο -'Άδυτο, που ούσιαστικα βρίσκεται σκαμμένος μέσα 

σε συμπαγη Πυρίτη. Τέτοιου εt'δους εκρυθμες καταστάσεις 

παρατηρούνται κα'ι σήμερα προσομοιαζόμενες με τ'ις aντί

στοιχες που παρουσιάζει ή «μνήμη» ένος Η/Υ. 'Έχει παρα

τηρηθη δτι σε μερικες έξαιρετικες περιπτώσεις, ή με πυρίτιο 

λειτουργούσα μνήμη του Η/Υ δ ε ν ε π α ν έρχεται (non re
trieνable). Ή λογικώτερη λοιπον έρμηνεία δσον aφορά την 

κατάσταση εκείνων που εχαναν πρόσκαιρα το γέλιο τους, 

τους κατηφείς, δυσπρόσιτους κα'ι δυσέντευκτους, (δπως ό 
Η/Υ) είναι δτι μερικο'ι aνθρωποι έκεί πάθαιναν κάτι σαν δ ι-

288. «"Ο aνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας>>, Πλάτ. Πρωτ. 322. «έξ aν
θρώπων γίνονται θεοl δι' aρετής vπερβολήν>> , Άριστλ. Ηθ.η' 1145 a 28. 
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ά λ ε ι ψ η της Μνήμης. ΥΟχι βέβαια άπο την δποια μεσολάβη

ση τών ίερέων, δπως άφελώς πιστεύεται, άλλα πιθανώτατα, 

άπο μία ένίοτε ισχυρότερη η χαμηλότερη τοϋ προ

βλεπομένου, κα'ι του δέοντος, ύποβολη στην άκτινοβολία.289 

Το Ε"σχατο σε aξιολόγηση έπίτευγμα της όδυνηρης Κατά

βασης, 290 άπο την θέση που προηγήθηκε, παρα το δ τι εχει έπί

σης μεγαλειώδη σημασία, φαίνεται συγχρόνως κα'ι το τελευ

ταίο, άπο την έκπληκτικη θεώρηση, που μόλις προηγήθηκε. 

Ποιο είναι αύτο το έπίτευγμα. Ύπογραμμίσθηκαν δεόντως 
οί όνομαστικf:ς περιγραφf:ς έκείνου που κατέβαινε: άνήρ, κα

τιών, καταβαίνων, κατελθών. Το aξιοπερίεργο διακρίνεται 

στο γεγονός, το δτι άμέσως μετα την ΥΕξοδο άπο την 'Οπή, 

ό διαφόρως πως aποκαλούμενος άνήρ, κατιών, ονομάζεται 

Ε"κτοτε aνθρωπος. Αύτη ή έπίκληση κάτι θυμίζει. 

Στην διαδικασία της θυρσοτίναξης, προτάθηκε ijδη δ τι με

τα την τελετουργία, ό Τινάκτης, είναι δυνατον να όνομασθfι 
a-ν-θ-ρ-όπός. Σ' αύτο συνάδει το έξακριβούμενο έ'ργον κα'ι 

wφέλεια του Όπου. Ή σύμπραξη κα'ι συνέργεια του όποίου 

δεν γίνεται να διαφοροποιηθfι, δεν γίνεται να μην λογισθfι 

κα'ι ώς άποτέλεσμα άνθρωποποίησης. 

Στον «ΠΡΟΛΟΓΟ» προτάθηκε ijδη δτι το περιγραφικο 

έπίθετο: ό, ή aνθρωπος, είναι βαθμος της μυητικης 
τελετουργίας. Κα'ι οχι άπλο ονομα κλίσης. 

'Εκείνος λοιπον που άναστρε φ όταν στήν, κα'ι οχι 

εξερχόταν άπο τήν, 'Οπή, ώνομαζόταν aνθρωπος. Υlσως οχι 

aδικα. ΥΙσως στην προκειμένη Τελετή, λίγο πρ'ιν άποκληθfι, 

λίγο πρ'ιν γίνη, λίγο πρ'ιν άναγορευθfι βασιλεύς, στον παρα

κείμενο όμώνυμο ναο του Διος Βασιλέως, να κέρδιζε μυη

τικα τον βαθμο aνθρωπος. Κάποιο δηλ. tδίωμα που παρεί-

289. Ό tδιος κίνδυνος θa ύπηρχε κα'ι σήμερα κατa τ'ις θεραπευτικες 
aγωγες χημειοακτινοβολίας, αν αύτες δεν ύπολογίζονταν κα'ι δεν έλέγχον

ταν, με τa ύπερακριβη μηχανήματα έκπομπης ραδιο"ίσοτόπων. και πάντα 

βέβαια με ι:να ποσοστο ένδεχόμενης παρέκκλισης, ακόμη κα'ι σε αύστη

ρώς τηρούμενες διαδικασίες. 

290. Περιγράφεται βεβαίως ώς άβροv πάθος, aπο τον εναν Πίνδαρο, 

και χαρίεv πάθος aπο τον aλλο Πίνδαρο (Ρωμανό), aλλa δεν διαφεύγει 
δτι συγχρόνως έπιμαρτυρείται ώς μυστήριον φρικτόν. 
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χε «το πέρασμα aπο την όπή>>, κάτι κυριολεκτικό, aφού ή 

'Οπή, δεν είναι τίποτε περισσότερο aπο το δίδυμο θηλυκΌ 
τού Όπός. 

VΕτσι τελειούμενος aναφαινόταν ενας όπός- aνθρωπο

ποιημένος. 'Ένας όπος σε aναγεννητικη aνθρωποποίηση. 

'Ένας όπος σε επαναπροσδιορισμό~ 'Ένας όπος σε έπανά

πλαση κα'ι aρα σε θέση Άναγέννησης, μέσα aπο την iδεωδέ

στερη προέλευση. Μέσα aπο μία φυσικη Όπή, φυσικη Μή

τρα κα'ι αίδοίοv της Γης. 291 

291. Στο σύγχρονο περιοδικο Θείον Δράμα, δ Σωτήρας, σε ε'να παρε
ξηγημένο Στάδιο, έμφαντικa δείχνεται και τονίζεται άποκαλούμενος: ϊδε 

ό ι'ivθρωπος. Γιατί άραγε. Ή ύπερβολικ'η fμφαση, τί άκριβώς σκοπεί νa 
καταδείξn. Ό μυητικος βαθμός, και ή σύμμετρη άλληλουχία με το δρώμε

νο στο Τροφώνειο, σχεδον έπιβεβαιώνεται, άπο το άμέσως μετa -και ποτε 

πρίν- την Σταύρωση, άξίωμα, τίτλο, και ϋψιστο προσηγορικό: Βασιλεύς. 
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9 «Τον άναβάντα ... καθίζουσιν επι θρόνου». 

«δαίμονας επισκόπους θείων ίερών 

και μυστηρίων όργιαστάς. τοvς δαί

μονας Ήσίοδος «άγνούς» προείπεν 

«πλουτοδότας και τούτο βασίλειον 

γέρας {χοντας», ώς βασιλικού του 

εδ ποιείν όντος».292 Πλούταρχος 

292. Περίπου 25 αίώνες αργότερα, οί αντιλήψεις ύποκείμενες στην 
φυσικη διάβρωση της πολιτικής, και οχι στην φυσικη πολιτικη της διά

βρωσης, c'iλλαξαν τόσο πολύ, &στε και λαμπροΊ, έπιστήμονες, δπως ή Τζέ

ιν Χάρισσον, νa δηλώνουν: «είναι αλήθεια δτι οί νεκροΊ, και οί χθόνιες 
δυνάμεις, ήταν αντικείμενα φόβου μάλλον, παρa αγάπης. Ή λατρεία τους 
ήταν περισσότερο λατρεία «αποτροπής» παρa «ύπηρεσίας>>. (Άρχαίες 
Έλληνικες Έορτές, σελ. 24, ΥΕκδ. ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ). Ή ακόλουθη μαρτυρία 
παρ' δτι μοιάζει ώς συνήγορη της c'iποψης, δτι «οί χθόνιες δυνάμεις -και 

οχι μόνον- ήταν αντικείμενα φόβου». 
<<Έρεχθεvς δε ό Αττικός, και Μάριος ό Ρωμαίος τaς αύτώv έθυσάτηv 

θυγατέρας, dΊv ό μεv τfι Φεραφάττn, ό δε τοίς Αποτροπαίοις>> ούσιαστι
κa Ε'ρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχαιότερη <Ελληνικη θρησκευτικη 

συνείδηση. (Κλήμης, 111,37). 
Έaν ή έκούσια θυσία της θυγατέρας Άποτρόπαιον, Ε'γινε γιa νa άπο

τρέψη την διάθεση τοϋ δαίμονα, τότε τί περισσότερη βλάβη θa lβλαπτε ό 

δαίμονας τοϋ πατέρα. Τον κάθε πατέρα. 

Βέβαια στην άπλη αύτη παρατήρηση, άντιπαρατίθεται ή c'iποψη δτι 

<<ή θυσία τοϋ ίδιου του βασιλιά, τοϋ γυιοϋ, η της κόρης του» συνέβαινε με 

το αίτιολογικό, δτι ό Βασιλ.ιaς ήταν ύπεύθυνος και ύπόλογος δλων τών 
θετικών, η άρνητικών στοιχείων που άφοροϋσαν την Πόλη. Τέτοια στοι

χεία, ήταν πόλεμοι, σεισμοί, λιμοί, καταποντισμοί, έπιδημικες άρρώστιες, 
κ.c'i. Άλλ' αύτο δεν δικαιολογεί την άνθρώπινη θυσιαστικη άντιπροσφο

ρά, ώς παράγοντα τιμωρ(α.ς. Οί λόγοι, είδικa τών άνθρωποθυσιών θa 

πρέπει νa άναζητηθοϋν Q.λ,λο\i. Ή αίματηρη θυσία, και μάλιστα με αίμα 
γ αλά ζ ι ο (ή ίδιότητα έξηγείται στην συνέχεια) γινόταν μεν ώς άποτρο
πή, άλλa οχι δίκην τιμωρίας. 

Th αίμα ώς αύταξία, σε μιa τέτοια περίπτωση χυνόταν με είδικο προ
ορισμό, σε νομοτελειακη άκρίβεια, και γιa πολu συγκεκριμένο έπιθυμητο 

άποτέλεσμα. Αριστομέvης ό Μεσσήνιος τφ Διι τφ Ιθωμήτn τριακοσίους 

άπέσφαξεv, έv οlς και Θεόπομπος, ό Αακεδαιμοvίωv βασιλεύς. (Κλ.3,37). 

325 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΤΟ IEPON ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ 

Στην Πέλλη της Θεσσαλίας, Άχαιον liνθρωπον Πηλεί κα'ι Χείρωνι 

καταθύεσθαι. Οί Κρητικο'ι Λύκτιοι, άνθρώπους άοσφάττειν τψ Διί. Το 

ίδιο κα'ι στην Λέσβο. 'Επίσης στην Φωκίδα, τfι Ταυρσπόλφ Ά.ρτέμιδι άv

θρωπσv όλσκαυτείv. Πενηντα Μεσσήνιοι θυσιάζονται με λιθοβολισμο 

στον τάφο τού Φιλοποίμενα. Προφανώς οχι για να άποτραπfι κάποιο 

έπικρεμάμενο η εστω μελλοντικο κα'ι liρα άσαφες κα'ι liγνωστο άκόμη , 

κακο που θα άπειλούσε έκείνους, οί όποίοι τον τίμησαν με την αίματη

ρη θυσία. Ή περίπτωση της Άρτέμιδος στην Ταυρίδα είναι περισσότερο 
ένδεικτική. Τί θα πρέπει να γίνn άποδεκτό. 'Ότι οί κάτοικοι έκεί περί

μεναν δποιον ξένο φθάσει στην γη τους, για να τον θυσιάσουν ώς άπο

τροπη στην θεά, ωστε να άποφύγουν την πιθανη έκδικητική της μανία. 

Μήπως ζούσαν κάτω άπο ενα συνεχες καθεστως ύπόδουλης όμηρείας, 

στ'ις ορέξεις, στ'ις άπάνθρωπες ορέξεις, της θεάς. Της Πολιούχου θεάς. 

Μήπως ή θυσία ήταν μία τιμωρία τού κάθε ξένου που εφθανε στον τόπο 
τους. Άλλα κα'ι στ'ις δυό, περιπτώσεις, ή Ταυρικη Χώρα, άσφαλώς θα 

χρεωνόταν με ενα οδυνηρο liγος. 

οι λόγοι λοιπον της αίματηρης θυσίας, με προεξέχουσα αύτην της άν

θρώπινης είχαν διαφορετικη αίτία. Είχαν διαφορετικη επιδίωξη. Είχαν 
κατα συνέπεια, κα'ι διαφορετικο άποτέλεσμα. 

'Όλοι οί μυημένοι Βασιλείς κα'ι 'Ιερείς εφεραν αύτοδίκαια τον χαρα

κτηρισμό, τού φωτισμένου. Ή Γνώση κα'ι ή Φώτιση πολλf:ς φορf:ς συν

δέονται liμεσα. Ή θεία φώτιση κα'ι ό φωτισμένος νούς, είναι εννοιες οί 
όποίες δχι liδικα , ταυτίζονται μ€ πρόσωπα που είτε διαχέουν, είτε δια

χέονται άπο φώς. Το φώς βέβαια δεν είναι άπαραίτητο να προέρχεται 
άπο φωτιά. ΠολλΕς φορες είναι προ·ίον φωτιάς, άλλα είναι δυνατον να 
προέρχεται κα'ι άπο liλλες πηγες ή αίτίες. Συνήθως θερμες πηγf:ς παρά

γουν η εκπέμπουν φώς. 

Παράλληλα ύπάρχει φώς, το όποίο δεν προέρχεται άπαραίτητα άπο 

θερμη πηγή. Σαφέστερα, ύπάρχει φώς το όποίο είναι ψ υ χ ρ ό, κα'ι σε μερι
κf:ς περιπτώσεις ύ π έ ρ ψ υ χ ρ ο . 

Σήμερα είναι έφικτο μέσφ της λεγόμενης Όπτικης Υlνας, να μετα
φερθfι π λ η ρ ο φ ο ρ ία' έν είδει φωτός, το όποίο δεν προέρχεται οίiτε 

άπο φωτιά, οίiτε εκπέμπει θερμότητα. Άναγνωρίζεται ώς πλήρης Πλη

ροφορία συγκεντρωμένη, ή όποία μ€ κατάλληλους χειρισμους άποκωδι

κοποιείται. 

Ό άνθρώπινος έγκέφαλος λειτουργεί μ€ μία παραπλήσια ίκανότητα, 

κα'ι διαθέτει κατάλληλο μηχανισμο επεξεργασίας, κωδικοποίησης άλλα 

κα'ι άποκωδικοποίησης φωτεινών σημάτων τα όποία μεταφέρουν την 

όποιαδήποτε πληροφορία. 'Όσο λοιπον ίκανώτερος είναι ό Νούς, στην δι
εκπεραίωση της συγκεκριμένης αύτης έπεξεργασίας, τόσο φωτεινότερος 

χαρακτηρίζεται!! 

Το ίδιο το Φώς, ώστόσο δεν είναι διαφανές. Ή σε συμπυκνωμένη μορ
φή, έκπομπη φωτός, δίνει βέβαια την αίσθηση τού λευκού, η τού χρυσίζον-
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Ή επιβεβαίωση του ιονισμένου έγκέφαλου, με την οχι 

άφύσικη μερικες φορες παραπαίουσα συμπεριφορa της 

Μνήμης, Ε'ρχεται άπο την συνέχεια τού Δρώμενου. Κάθιζαν 

τον μυημένο πια aνθρωπο, πάνω σ' εναν θρόνο, που λεγό

ταν της Μνημοσύνης. 

Το κάθισμα στον έπώνυμο θρόνο, που οπως έπιμαρτυ

ρείται, βρισκόταν πολυ κοντά, ού πόρρω τού άδύτου,293 

έκτος άπο μία πρώτη εκτίμηση, της όργανικης, κα'ι κυρίως 

της πνευματικης κατάστασης τού άνθρώπου, συγχρόνως 

κα'ι πάνω άπ' ολα ήταν μία άληθινη Πράξη 'Ενθρονίσεως. 

τος, aλλα στην ούσία το λευκο aπο μόνο του εχει διάφορες τάξεις ποιότη

τας. Το καθαρότερο κα'ι λευκότερο πλησιάζει πολυ το γ αλά ζ ι ο. 

Ό δικός μας 'Ήλιος, παράδειγμα, παρ' δλη την εντονη φωτεινότητα 

που έκπέμπει, το χρώμα του είναι κοντα στους κίτρινους lιστέρες. 
Τώρα ίσως γίνονται lιντιληπτο'ι και κατανοητοι οί λόγοι της έπίκλη

σης τών 'Εστεμμένων Βασιλέων και 'Ιερέων, με το ίδίωμα τοϋ Φωτισμένου 

και κυρίως τοϋ γ α λ α ζ ο αίμα τ ο υ. Δηλαδη το αίμα τους λόγφ της έξαι
ρετικης ίδιότητάς τους, ίιταν τόσο καθαρο ωστε να θεωρηται lιληθινα 
Γαλάζιο. 

Το γαλάζιο αlμα τοϋ Κόδρου -βασιλιά τών Άθηνών, σε έθελούσια θυ
σία, μετα ltπo Δελφικο χρησμό- κάτι ίδιαίτερο μετέφερε, και σε κάποιον 

ίδιαίτερο lιποδέκτη προσφερόταν ... 

293. <<Το κείμενο μaς πληροφορεί πως ό θρόνος ήταν κοντα στο 'Άδυ· 
το. Το γεγονος δεν έμπόδισε μερικους να εχουν μιαν είκόνα ένος μαντεί

ου και μιας καρέκλας κάπου στο ϋπαιθρο. Θεωρώ πως θα Jιταν καθαρη 
άπερισκεψία να άναζητηθfι ~νας θρόνος, οχι άπλώς μακρυά, άλλα όπου

δήποτε άλλοϋ , έκτος άπο το έσωτερικο τοϋ μεγάλου ναοϋ τοϋ Διος Βασι

λέως. Δεν θα πρέπει οiJτε στιγμη να διαφεύγn πως ό μεγάλος ναος φέρει 

Άψίδα. Αύτη ή Άψίδα, lισφαλώς δεν εχει περιωρισμένο άρχιτεκτονικο 

διάκοσμο. Δεν είναι διακοσμητικο στοιχείο τοϋ ναοϋ, άλλ' άπεναντίας 
είναι στενα δεμένη μi:: το Δρώμενο. 

Στο προκείμενο στάδιο μi:: τον θρόνο. Είναι στενα δεμένη μi:: το στά
διο που είναι ijδη γνωστό, και όνομάζεται θρόνωσις - 'Ενθρόνισις. Μια 
τέτοια πράξη, δi::ν μπορεί παρα lιναμφισβήτητα να συμβαίνη μέσα στον 

ναο που έπιμαρτυρείται κα'ι έπιβεβαιώνεται aπο την ίδια την έπωνυμία 

του. Είναι ό ναος τοϋ Διος Βασιλέως. Ή μνημειακη άρχιτεκτονικη στην 
Λειβαδια γίνεται και εύδιάκριτη και εiJγλωτη. Δυστυχώς για ώρισμένους 

το τοπίο έξακολουθεί να παραμένn όμιχλώδες». (Άπόσπασμα aπο την 

ΕLσήγηση: «Περι της Σημασίας τοϋ Μαντείου τοϋ Τροφωνίου>> στο Συ

νέδριο της 'Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών τοϋ 2000, της θρησκειολόγου 
Γιώτας Βαλλa). 

327 Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ



ΤΟ IEPON ΤΟΥ ΙΡΟΦΩΝΙΟΥ 

Μιa Ένθρ6νιση, ή όποία συνέβαινε μέσα στον ναο τού 

Διος Βασιλέως. Ό μυούμενος άναγορευ6ταν βασιλεύς. 294 

Το μυητικο ετσι άποκτηθεν άξίωμα δεν σήμαινε δτι γιν6-

ταν Βασιλευς «βασιλεύων έπ'ι VΕθνους» δπως έσφαλμένα 

'ίσως έννοείται σήμερα. Αuτος ό μυημένος βασιλεύς, δεν 

fΊταν άπαραίτητο νa εχη, «ύπήκοο λα6».295 Άποκτούσε 
τον τίτλο, άκριβώς έπειδη πάνω στο Ίερο VΟρος, είχε μυ
ητικa διασπάσει επιτυχώς, τa τρία κοσμικa Έπίπεδα. Το 

ύπ6γαιο, ('Άδης), το γήινο (aνθρωπος), κα'ι το ύπέργαιο 
(βασιλεύς). 296 

VΕτσι ίσχυροποιείται ή fίδη διατυπωθείσα πρ6ταση, 297 

δτι βασιλεύς, ετυμολογικa σημαίνει: «ό την βάσιν έλών εiι». 
Έκείνος που aλωσε την βάση με επιτυχία. 

294. Πρακτικα Συμποσίου: <<Η Λειβαδια Χθες Σήμερα Αιiριο>> Δημος 
Λεβαδέων 1997. Γιώτας Βαλλδ:: Ή θρησκευτικη μύηση κα'ι στέψη τών Μα
κεδόνων Βασιλέων στο 'Ιερό του Τροφώνιου. σελ. 56 κ.έ. 

295. Ό ΙΝΒΙ, δεν είναι Βασιλε\ις βασιλεύων έπ'ι Λαοϋ. Είναι fνας μυη
μένος βασιλεύς. Μ' αuτην την προϋπόθεση πάρα πολλο'ι θα ήταν δυνατον 
να aποκτήσουν τον τίτλο τοϋ βασιλέως. Στην aρχαία Άθήνα ύπηρχε ενας 

αίρετος Άρχων Βασιλεύς. Αuτος ό βασιλε\ις κατα κάποιο τρόπο βασί

λευε. Το συμπέρασμα συνάγεται aπο τον προσδιορισμο Άρχων. Σημαίνει 

δτι είχε aρχή. Είχε έξουσία. 

296. Ή iδέα τοϋ πρότυπου Ίεροϋ 'Όρους, με τα τρία κοσμικα έπίπεδα, 
είναι διάχυτη σε ολα τα θρησκευτικα Τυπικα της Γης. Περιοριστικά· στο 
προ'ίστορικο Μεξικο για παράδειγμα, μια κατασκευη τύμβου aπο φυσικη 

λάβα, στην πυραμίδα τοϋ Ή λ ίου, ανακαλύφθηκε μόλις το 1971. Π ο λ \ι κον
τα βρίσκεται κα'ι ή πυραμίδα της Σελήνης. Έκεί πραγματοποιείται ή έπι

κοινωνία τών νεκρών κα'ι τών ζωντανών>>. Ό βασιλιας έκεί ταυτίζει τον 

έαυτό του, με το κέντρο τού Σύμπαντος. Άπο τα έξαιρετικα άξιοπερίεργα, 

δπως είναι ή έξακρίβωση τάφων τύπου Φρέατος, το άκόλουθο έπιφέρει 
άληθινο πλήγμα. 

Για την κατασκευη τών πυραμίδων χρησιμοποιούσαν μαρμαρυγία, ενα 

είδος πυριτόλιθου, τον όποίο μετέφεραν άπο την μακρυνη Βραζιλία. Το 
ύλικο αuτο κατα την έφαρμογη γίνεται πολυ ειiθραυστο, και συναντάται 

σε μορφη νιφάδων. (ΠΕΡΙΣΚΌΠΙΟ 261,49). 
Σήμερα το χρησιμοποιούν στην i]λεκτρονικη κα'ι την ηλεκτρολογία, 

άφοϋ εξακριβώθηκε ώς δύστηκτο, κα'ι εuηλεκτροφόρο. (διηλεκτρικό). 

Πολ\ι πρίν, οί Αίγύπτιοι, κατασκεύαζαν άπο πυρίτη τ"ις σαρκοφάγους 

τών βασιλέων. Μια άπο αuτες είναι κα"ι έκείνη τού Τουταγχαμών. 

297. ΜινωΜυκηνα'ίκος Διόνυσος, σελ.371, κ.έ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕτ ΑΡΊ"Ο 

Ή συνέχεια τού Μυητικού Κύκλου , οπως ηδη περιγρά

φηκε με την διαμονη τού Άγαθού Δαίμονα κα'ι της Τύχης 

Άγαθης η την άναπομπη στ'ις παραθαλάσσιες περιοχες 

οπου εύδοκιμούσε ό έλλέβορος ό γελαστικός, fιταν μία 
έπιβεβλημένη τυπικη έξάντληση της διαδικασίας, μέχρις 

οτου επελθει το έπιθυμητο aποiέλεσμα: «και γέλως fπά
νεισιν οί». Μέχρις οτου ξαναβρεί το γέλιο του κα'ι έπι

στρέψει οrκαδε. 

Όχρησμος 

Πολuν χρόνον μετα την τέλεση της τελευταίας καθεστη

κυίας ίερουργίας, κα'ι της έπακόλουθης έκλείψεως τών 

χρηστηρίων, συμβατικα στα τέλη τού 4ου μ.Χ. αtώνα, επι

χειρήθηκε μία δοκιμασία σύγχρονης Κατάβασης στο κατε

στραμμένο aδυτο τού Τροφώνιου. Μια δοκιμασία, aπενερ

γοποιημένων για πολλους αtώνες δεδομένων, με την προσ

δοκία κυρίως της έξακρίβωσης. 'Ωστόσο ή άπλη περιέργεια 

δεν γινόταν να είναι άμέτοχη, της όφειλόμενης προσήνειας, 
ένος τέτοιου έγχειρήματος. 'Υπήρχε έρώτηση προς το θείον. 

Το έκπληκτικο είναι πως καταγράφηκε, κα'ι aποδόθηκε 
aπάντηση. Μια σύγχρονη aπάντηση, μέσα άπο μία συγκυ

ρία aξιοπερίεργης συμμετρίας κα'ι χρόνου, κα'ι γραμμάτων. 

2772 κα'ι 101. 
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ΤΟ IEPON ΤΟΥΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ---
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ τπ ΑΡΤΟ 

Ό τελευταίος δρος, που aποτελεί κα'ι την πεμπτουσία 

τού σύγχρονου θε"ίκού λόγου, εχει ενεργητικη παρουσία, 

κα'ι στον 'Όμηρο κα'ι στον Άριστοτέλη. Στον εσχατο σημε

ρινο θρησκευτικο χρόνο, ό θαλερος αύτος δρος ε1ναι ούσια
στικός. Το παρατηρούμενο rσως να μην ε1ναι ασχετο με τον 
τελευταίο κάτοικο τού aρχαιοελληνικού αντρου. 'Εκεί aσκή

τεψε ε'νας χριστιανος Άναχωρητής, που δπως προειπώθηκε, 

μάλλον γνώριζε τί κα'ι πού το πράττει. 'Άλλωστε ή αγά π η' 

εrτε ώς ρf]μα, εrτε ώς ούσιαστικο ε1ναι πάντα ε'νας θεοφιλής, 
aλλα κα'ι aνθρωποφιλης λόγος. Λόγος διαχρονικός ... 

Στο σημείο αύτό, ή f"ρευνα στο Τροφώνειο στην πραγμα

τικότητα δεν τελειώνει. Στο σημείο αύτό, σημειώνεται ε'νας 

άπλος σταθμός, ενα Στάδιο της ερευνας. ΥΕτσι, πολυ άπλα 

aντ'ι για το Τέλος τού Πρώτου Τόπου, προτείνεται έδώ ή 

Άρχή. Μια νέα Άρχη f"ρευνας, που ομως αύτην την φορα θα 

ε1ναι κυριολεκτικα συνισταμένη πολλών 'Επιστημών. Άπο 
την Άστροφυσικη εως την Γεωλογία κα'ι aπο την Πυρηνικη 

Φuσικη εως την Μοριακη Βιολογία. 
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EYPETHPIO 

Α.Α.Α.ΙΙ 218 
aβαξ 27, 49, 54 
Άγαμήδης 122 
αγάπη 331 
Άγία Τράπεζα 232 
'Άδης 131 
'Άδυτο 13, 201 
aήρ 227 
Άθηνά 160, 161, 291 
Άθήναιος 40, 196, 240 
Ά"ίδωνευς 131 
αlκία 159 
Ά"ίνστάιν 205 
aλσος 14 
aλσος τού Τροφωνίου 85 
Άλώα 30, 31 
aλως 183 
Άμμώνιος 209 
Άμνός 301 
Άμύντας 114 
Άμφιάραος 138 
Άμφορέας 40 
Άναγέννηση 129 
ανάκτορον 201 
Άνάληψη 224 
Άναστροφή 260 
aνέρπυση 252 
aνήρ 249 
aνθρ-ωπός 32 
aνθρακας 138 
aνθρωποθυσία 169, 195, 241 
aνθρωπος 57, 207, 249 
Άντίκυρα 269 
Άντίοχος Δ' ό 'Επιφανής 114 
aντρον 201 
Άνυψωτικος Μηχανισμός 273, 

275 

aποθέωση 162 
Άπόλλων 123 
Άπολλώνιος Τυανεύς 135, 305 
Άργηγέτης 122 
Άρισταίος 230 
Άριστοτέλης 158, 161, 204, 

214, 227, 282, 305, 311 
Άριστοφάνης 210 
aρμονία 47, 92, 152, 184, 201 
aρρενόθηλυς 55 
aρρωστος 138 
Άρτεμις 291 
ΑΡΧΑΝΕΣ 58 
aρχηγέτης 235 
aσθενής 138 
Άσκληπιείο 99, 107 
Άσκληπιός 99, 109 
aτροφείν 227 
αvξηση 28, 29 
Άφροδίτη 133, 170 
Άχέρων 96 
Άψίδα 187 
Βαβυλώνα 195 
βάκ-χεύμα 54 
ΒΑΚΧΕΙΑ 48 
βασιλεύς 113 
ΒΑΦΕΙΟ 33, 38 
Βιτρούβιος 136 
βλασφήμια 163 
βόθρος 121, 125, 201 
ΒόθροςτούΆγαμηδη 129 
Βοιωτία 203, 230 
ΒΟΙΩτΙΚΆ ΑΝΆΛΕΚΤΑ 145, 

263 
βότρυς 131 
Βούδδας 155 
βροχή 101 
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βροχοποιος flρωας- θεός 272 
βωμολόχευμα· 156 
βωμολοχία 156 
βωμολόχος 157 
βωμός 172, 233, 288 
γαλάζιο 327 
Γενάρχης 228, 235 
Γη 117 
γήινο 113 
γήλοφος 182 
Γιαννακόπουλος 266, 298 
Γιώτα Βαλλά 145, 250 
γύνις 291 
Δαίμονός τε aγαθού 115 
δαίμων 152, 253 
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ 72 
Δάφνη η Άλεξανδρεία 66 
δενδρϊτες 322 
Δήμητρα 99 
Δημήτριος ό Πολιορκητής 160 
Διθύραμβος 47 
Δίκηλον 39 
Διόνυσος 23, 47, 50, 291 
Διός, βασιλέως 111 
εtσέρπυση 252 
έκατηβόλος 123 
VΕλγιν 179 
'Ελιάντε Μ. 61, 138, 217 
έλλέβορος 269 
Έμπεδότιμος 217 
έν-κέ-φαλλος 47 
έπιστύλιο 27 
έπιφάνεια 103 
'Ερεχθεύς 148 
έρινεος 155 
έρινεος η έρινεώς 155 
'Έρκυνα 14, 95, 195, 201, 265 
Έρμάς 133 
Έρμης 134 
'Ερρίκος 180 
ές Τροφωνίου μεμάντευται 
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263 
ΕΤ ΒΟΙΩΠΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

112, 145 
ε\Jθάλεια 29, 31, 49, 57 
Ευριπίδης 209 
Ευστάθιος 209, 233 
Ε\Jφράτης 96 
Ζαλεία 162 
Ζεύς 203 
Ζε'ΙJς Βασιλε'ΙJς 113 
Ζε'ΙJς Ύ έτιος 100 
Ζ~κουράτ 235, 248 
ζώναι· 197 
ηλεκτρο 53, 237, 320 
Ήρακλης 134, 150 
'Ηρόδοτος 204 
flρωας 235 
'Ησύχιος 155, 156 
Θαλης 282 
Θαλύσια 30 
θάμβος 315 
θάνατος,υμνος 196 
Θαργήλια 30 
Θεοδαίσια· 62 
θεο'ι τών λόφων 235 
θεός 122 
θεοφάνεια 73, 103 
Θεόφραστος 204 
θεραπεία 155, 156 
Θεσμοφόρια· 229 
θήκη 173 
Θήρα της Κόρης 110, 203 
θρίαμβος 54, 162 
θρόνωσις 261 
θυήλημα 30, 55 
θυρσοτινάκτης 34 
θυρσοτίναξη 46 
θυσία 168 
'Ιάσονας 133 
Ίδαϊο aντρο 236 
Ίερη Σιωπή 116 
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'Ιεροδουλία 169 
Ίερο ΥΟρος 279 
Ίερος Τόπος 147 
Ίερο Δένδρο 23 
Ίεροφάνεια 103 
'Ιπποκράτης 312 
~Ιρις 188 
'Ισαάκ 168 
'Ισχυοφάνεια 103 
'Ιφιγένεια 168 
καμπύλη 186 
καρ-οπός 32 
Κατάβαση 117, 130 
Καταβάσιον 201 
κατάδεση 224 
Κατάκλιση 13 
καταρροή 36, 43 
κατιών 249 
Καυλός 50 
Κέλσος 248, 283 
Κηφισός 95 
κισσός 31, 37, 45, 193 
Κλήμης 104, 161, 285, 296, 325 
κλίμαξ 247 
κλωβός 302, 31 7 
Κοσμάς Ίεροσολυμίτης 222 
ΚΟΥΖΟΥΛΟΣ 162 
Κούκουνας 38, 46 
Κρατίνος 300 
κρηπίς 183 
κρίβανος 245 
κριός 112, 245, 290 
κυψέλη 236 
Κωμφδία 37 
Κωπα·ίδα 102 
Λάππας 180 
Λειβαδιά 104 
Λεκατσάς 131, 134, 191 
Λεξικον Σούδας 209 
Λήθη -Μνημοσύνη 137 
Λήθη 14, 140 

ΛΙΒΑΔΕΙΆ 262 
λίθος 153, 217 
ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ 312 
Λουκιανός 117, 121, 175, 195 
Λόφος 314 
Λωτός 193 
μαλάκας 161 
μαλακία 158 
μαντείον 179, 185, 201 
Μάντις 299 
Μάξιμος Τύριος 173, 256 
μαρτύριον 226 
μέγαρον 229 
μέλι 215 
μέλισσα 234, 237 
μελιττοϋτα· 215 
μελόπιττες 299 
Μένανδρος 145, 158 
Μετάληψη 129 
Μίθρας 130, 17 5 
μίμησις 78 
Μινύες 192 
ΜΙΝΩΑΣ 72 
μνημα 201, 277 
Μνημοσύνη 14, 137, 140, 286 
Μόχλος 76 
Μύηση 129 
ΜΥΚΗΝΕΣ 23 
Μωάμεθ 248 
ναός 64, 110 
ναϋς 64 
Νέα Νικομήδεια 225 
Νεκρομαντείο τοϋ Άχέροντα 

148 
νεκρός 239 
νεκρός - νέκταρ - νέκυς 239 
νέκταρ 238, 239 
Νέκυια 194 
Νεκυομαντεία 121, 287 
νέκυς 239 
νέος 64 
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νεφεληγερέτης 275 
νεώς 64 
Νίτσε 203 
νυμφαγωγός 56 
Νύμφη 36, 54, 160 
ΞΟΑΝΟ 157 
όβελίσκος 199 
όβελός 197, 200 
'Οδυσσέας 131 
όθόνη 175 
Οίνος 131 
Οίτη 134 
ολισβος 36, 163, 169 
Όμ-φαλλός 4 7 
'Όμηρος 171, 223, 256 
όπή 14,249 
Όρθάνης 50 
ορυγμα 201 
ορχηση 196 
ορχησις 65, 159 
'Ορχομενός 77, 180, 192 
Ουδέτερος 241, 295 
οvρά 35,80,194 
0\Jράνιο Τόξο 188 
οφις 96, 148, 173, 215, 283, 300 
παιδοποιία 44, 170 
παιδοποιία παιδ-ουργία 79 
Πανσέληνος 296 
Παπαχατζης 105, 135, 180, 259 
Παρθενών 97 
Παρνασσός 238, 269 
Παυσανίας 98 
πεντοζάλι 66 
Πέπλο της Άθηνάς 161 
περίβολος 199 
Περιηγητής 98 
περιλαίμιον 53 
Περιοδ. ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 303 
Περσεφόνη 203,229,286 
Πετέλια 287 
Πίνδαρος 115, 122, 123, 209 
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Πλάτων 46,156,163,204 
πληροφορία 326 
Πλούταρχος 189, 211, 226, 

230, 256, 279, 300, 307 
Πλυντήρια 161 
Πνεύμα 227, 266 
Πολυδεύκης 105, 183, 201 
Πορεία 135 
Πόρος 'Ηρακλείου 76 
Προβασίη 95 
Προφήτης 'Ηλίας 105 
Πυθαγόρας 313 
Πυθία 234 
πυραμίδες 235 
πυρίτιο 127 
πυριτόλιθος 139, 218, 235, 302 
Πυριφλεγέθων 96 
Ραδάμανθυς 59 
σείσις 50 
Σελήνη 116, 117, 297 
σηκός 29, 50, 201, 219 
σθένος 138, 235 
Σκάλα 247 
Σκάμανδρος 138 
Σκηνοπηγία 64 
σκήτης 226 
Σούδα 30, 42, 157 
Σοφοκλης 23, 112, 134, 209 
σπήλαιον 201 
στατικος ήλεκτρισμός 237 
Στήλη 185, 290 
Στόμιο 174, 195, 201, 203 
Στράβων 269, 270 
στύραξ 76 
Συγγένεια 129, 292 
Συγγενfις 173 
Σύμπαν 186, 310 
Σωσίπολις 122, 228, 235 
τάφος 96, 185, 187 
Τέμενος 172 
τέρας 194 
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τέχνη 184 
Τfινος 281 
τίμαρχος 305 
το περ'ι την Λεβάδειαν Ίερόν 

14, 16 
Τραγφδία 45, 78 
Τροία 90, 136 
Τροφώνειο 114, 117, 144, 155, 

169, 176, 181, 195, 213, 
217,245,276,302, 311 

Τροφώνιος 85, 90, 91, 97, 99, 
101, 103, 107 

Τύμβος 170 
ΤύχηΆγαθή 115,219 
Ύγιεία 97 
'Ύλη 186 
ύπέργαιο 113 
ύποβρύχιος τόπος 201 
ύπόγαιο 113 
ύψίπεδο 235 
Φαλλός 47, 65, 289 
Φαράκλας 180 
φιάλη 41 
φίδια 213, 216 
Φίλιππος 114 
Φιλόστρατος 108, 131, 177, 

254, 258 
Φράχθι 225 
Φύλαρχος 122,228,235 
φυτό 57 
Φωκίδα 267 
Φώς 186 
φωσφόρος 237 
Φώτιος 300 
χαλκός 197, 305 
Χάρισσον 325 
Χάριτες 133 
χάσμα 201 
χεϋμα 157 
χιτών 173 
χρησμός 114, 234, 329 

χρηστήριον 201, 277, 307 
Χριστός 175, 258 
χρυσες μέλισσες 236 
Χωνιάτης 254 
ψυχή 31, 131, 196, 225 
'Ωριγένης 168 
Axis Mundi 280 
Faraday 302 
Ficus Religiosa 248 
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