ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΟΦΩΝΕΙΟ (1)

Στον όρο, στην λέξη Λειβαδιά, η λήγουσα συλλαβή
γράφεται και δ ι ά, αλλά και δ ε ι ά.
Η διαφορετική διατύπωση µε ‘’ι’’ γιώτα ή ‘’ει’’ έψιλον γιώτα,
είναι θέµα παιδείας. Εκείνο που απαράβατα πρέπει να προσέξει
κάποιος, είναι το’’ α’’. Το ‘’α’’ γράφεται πάντοτε µε ΄΄άλφα.’’
Στο κείµενο του Περιηγητή, τόσο η µορφή και το σχήµα, όσο και τα µέχρι σπιθαµής
µέτρα του µαντείου-αδύτου του Τροφωνίου δίνονται σε απλή και χωρίς δυσκολίες
κατανοητή γλώσσα.
∆υστυχώς υπάρχουν ακόµη διάφοροι τύποι, ερασιτέχνες αλλά και αρκετοί
επιστήµονες, που διαβάζουν το κείµενο, και το µεταφράζουν όπως αυτοί το εννοούν
ή και όπως συµφέρει.
Απαράβατα λοιπόν, και µε δεδοµένα τα λεπτοµερή µέτρα του όλου οικοδοµήµατος,
που έντονα υπογραµµίζεται ότι είναι χ ά σ µ α γ η ς κατασκευασµένο,
σ υ ν τ έ χ ν η κ α ι α ρ µ ο ν ί α,1 πρέπει στο προκείµενο να γίνει κατανοητό το
εξής.
’’Κάθε άλλη κατασκευή, κάθε άλλη φυσική ιδιοµορφία, πλεονασµατική ή
προϋπάρχουσα, αποκλείεται κατηγορηµατικά. Η περιγραφή είναι σαφέστατη.
Όχι αυτόµατο, αλλά κάτι κατασκευασµένο µε αρµονία. Κάτι κατασκευασµένο από
αρχής έως τέλους, µε τέχνη και αρµονία, µε συναρµογή. Μ’ αυτές τις προϋποθέσεις,
που ασφαλώς παρέχουν αναµφισβήτητη επιστηµονική απόδειξη, η οποιαδήποτε
σχηµατική απόδοση, η οποιαδήποτε εικασία, λεκτική ή σχεδιαστική, ενός µαντείου του
συγκεκριµένου δηλ. χ ά σ µ α τ ο ς , σε σύνδεση µε ένα φυσικό
σπήλαιο, θεωρείται πραγµατική ‘Υβρις.’’ 2
Η πολύ σηµαντική λεπτοµέρεια τονίζεται γιατί ακόµη υπάρχουν µερικοί, προφανώς
αναλφάβητοι, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ‘’τη σπηλιά του Τροφώνιου.’’
Μια άγνωστη σπηλιά, από τις τόσες που υπάρχουν γύρω από τον πετρόλοφο όπου
υψώνεται το µεσαιωνικό Κάστρο της Λειβαδιάς.
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Εφόσον η συµπεριφορά των κατοίκων της σύγχρονης Λειβαδιάς,
δεν παρουσιάζει αισθητές διαφορές, από κατοίκους άλλων περιοχών
του Ελλαδικού χώρου, µάλλον η Πόλη - παρά την άποψη των
∆ηµοτικών Αρχών – δεν υδρεύεται από τις πηγές της Λήθης και της
Μνηµοσύνης…
Οι πηγές της Λήθης και της Μνηµοσύνης αναφέρονται στην παράγραφο ΙΧ,39,8.
Πηγές µε σηµαντική σύµπραξη στο ∆ρώµενο της Κατάβασης, στο άδυτο του
Τροφώνιου.
Σήµερα αναφέρονται ως ‘’πηγές της Κρύας,’’ από τις οποίες µάλιστα ‘’υδρεύεται η
σύγχρονη Πόλη.’’ ∆ύο αναλήθειες σε µιαν ενότητα.
Όχι οι πηγές δεν είναι της Κρύας, αλλά της Έρκυνας.
Κρύα, ονοµάζεται η περιοχή εξ αιτίας του κρύου νερού, αφού όσο παγωµένο
εξακριβωνόταν το νάµα ενός ποταµού, τόσο αποτελεσµατικότερα λειτουργούσε µε
άριστη επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, µέσω βεβαίως κάποιου Ασκληπιείου3 που
ιδρυόταν σ’ ένα τέτοιον χώρο.
Και πράγµατι στην Λειβαδιά υπήρχε ένα εν δυνάµει και ενεργεία Ασκληπιείο, αφού
ο Τροφώνιος φέρεται ως αδελφός του Ασκληπιού, όντας ένας από τους τέσσερις
Ερµίες,4 προς τον οποίο ταυτίζεται και µορφολογικά. Σ’ ένα γνωστό
άγαλµα του Πραξιτέλη, µέσα στον ναό του Τροφώνιου, ήταν αδύνατη η αναγνώριση
για το ποιος από τους δύο στην πραγµατικότητα εικονιζόταν. 5
Όχι, η Πόλη της Λειβαδιάς, δεν υδρεύεται από τις µυθικές πηγές..!
Απλούστατα γιατί οι πηγές της Έρκυνας δεν είναι της Λήθης και της Μνηµοσύνης.
Αυτές βρίσκονται µακριά από εκείνον τον χώρο. Στο κείµενο υπάρχει σαφής
διατύπωση η οποία όµως δεν προσέχθηκε όσο θα έπρεπε.6

‘’δυστυχισµένοι ραγιάδες….. στον τόπο σας φυτρώνουν κυπαρίσσια,
πουθενά δεν είδα µυρτιές που να κρύβουν τα δολοφονικά εγχειρίδια ‘’
Λόρδος ΒΥΡΩΝ
Άλλη πάγια αναληθής αναφορά.
‘’Το µαντείο του Τροφωνίου ήταν προποµπός του µαντείου των ∆ελφών.’’
Στο σηµείο αυτό η απορία γίνεται έκδηλη. Τί ακριβώς σηµαίνει προποµπός;
Μήπως ένα είδος υποστήριξης στην παιδαριώδη αντίληψη, ότι στην Λειβαδιά οι
ιερείς του Τροφώνιου, ’’µάθαιναν, εκµαίευαν’’ την αιτία για την οποία κάποιος
επισκεπτόταν τους ∆ελφούς και έσπευδαν να την γνωστοποιήσουν, έτσι ώστε η
Πυθία να αποβαίνει πρόσωπο ‘’αληθινά’’ θεόπνευστο;
Αλλά κάτι τέτοιο εκτός από το ότι αποτελεί πρόξενο θυµηδίας, καταλήγει προσβολή
κατάφωρη και εναντίον των ∆ελφών, αλλά και κατά του τοπικού Ιερού.
Τί ήταν τελικά το µαντείο του Τροφωνίου, ένα πρακτορείο των ∆ελφών;

3

ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ, Αθήνα 2000
Κικέρων,DE NATURA DEORUM,3,22,56
5
Παυσ. ΙΧ,39,3
6
Παυσ.ΙΧ,39,7
4

Ο Οµηρικός Ύµνος Απόλλωνος, άλλα πράγµατα εξιστορεί. 7
Ώστε αυτή είναι λοιπόν η διαµορφωµένη επίσηµη σηµερινή αντίληψη;
Τα µαντεία εξαπατούσαν όσους προσέφευγαν σ’ αυτά είτε για µύηση, όπως στο
Τροφώνειο, είτε για χρησµό όπως στους ∆ελφούς; Αν ναι τότε αληθινά ελέγχεται η
αξιοπιστία και του Αριστοτέλη, αλλά και του Θαλή, που απεκάλεσαν αυτούς τους
τόπους..

‘’πλήρεις θεού καί θειότητος.’’ 8
Αν πράγµατι αυτή είναι η εκφρασµένη γνώµη ένιων διανοουµένων της Λειβαδιάς,
την χαραυγή έστω, της τρίτης χιλιετίας, τότε το λάθος είναι και µεγάλο και επώδυνο.

Εάν ο ∆ίας δικαζόταν σύµφωνα µε τον ποινικό κώδικα του
Αννόβερου, η πιο επιεικής ποινή θα ήταν, η ισόβια κάθειρξη.
Ερρίκος Χάινε. ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΘΕΟΙ
Προκειµένου να αποδώσουν κάποια επίπλαστη σπουδαιότητα προφανώς, µερικοί
µιλούν και γράφουν για ‘’µαντείο του Τροφωνίου ∆ιός.’’
Λάθος. Το µαντείο είναι επώνυµο του τοπικού ήρωα – θεού Τροφώνιου.
Έτσι ήταν γνωστό σε όλη τη διάρκεια του αρχαίου Κόσµου. Ένας µόνον συγγραφέας,
ο Στράβων στα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ9 του αναφερόµενος στην Λειβαδιά των
αυτοκρατορικών χρόνων κάνει λόγο για ‘’µαντείο-Τροφωνίου ∆ιός.’’
Ασφαλώς συνεπαρµένος από τον ακριβολόγο όµως Πλούταρχο, που πολύ
διαφωτιστικά παραθέτει, ότι εκείνοι που πήραν χρησµό από το µαντείο, για
λογαριασµό του Σύλλα..
’’Είπαν πως είδαν τον Τροφώνιο κατά το κάλος και την θεϊκή φωνή,
παραπλήσιον του Ολυµπίου ∆ιός.’’10
Τέτοιου είδους προτάσεις γίνονται πολύ επικίνδυνες. Ήδη τα πρώτα κρούσµατα παρερµηνείας παρατηρήθηκαν. Πολλοί νοµίζουν ότι στην Λειβαδιά κάποτε λατρευόταν ο
∆ίας, µε την επωνυµία Τροφώνιος. Κακό προηγούµενο, που µελλοντικά σε µια
χαλαρής συνείδησης Ευρωπαική Ένωση, έχει πολλές πιθανότητες να επικρατήσει..

Μη παιδί µάχαιραν µή απαιδεύτω εξουσίαν.
ή
Ότι λάµπει δεν είναι χρυσός.
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Στην φιλότιµη ενέργεια της τοποθέτησης πινακίδων που οδηγούν στον χώρο του
µεγάλου ναού του ∆ιός, στην κορυφή του γήλοφου ‘’Προφήτης Ηλίας,’’
ο επισκέπτης διαβάζει το εξής.
ΠΡΟΣ ΙΕΡΟ ∆ΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.
Το ορθότερο, αλλά και πληρέστερο θα ήταν,
ΠΡΟΣ ΙΕΡΟΝ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΝ ∆ΙΟΣ.
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ο ∆ίας στο κείµενο δεν αναφέρεται µε Ιερό, αλλά µε ναό.
Η παρεκτροπή δείχνει ότι οφείλεται στην αντίθεση απόψεων, που ακόµη επικρατεί
σχετικά µε την θέση του µαντείου του Τροφωνίου.
Αντίθεση απόψεων που διατυπώνονται από ηµεδαπούς και αλλοδαπούς.
Αντίθεση κατανοητή, αλλά όχι αποδεκτή βεβαίως.
Ως µία ηµεδαπή αναφέρεται και η στάση της τοπικής Θ΄ ΕΦΟΡΕΊΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, '5BΘΗΒΑ, στην οποία έχει υποβληθεί
ερώτηµα, σχετικό µε την λειτουργία του ναού του ∆ιός, ήδη από το 1997, στο οποίο
οι κατ’ επάγγελµα εντεταλµένοι λόγω άγνοιας και έλλειψης κριτηρίων δεν απάντησαν
ποτέ.
Από τους επιφανείς αλλοδαπούς ενδεικτικά αναφέρεται ο Pierre Bonnechere,
καθηγητής, διευθυντής του Κέντρου Κλασσικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Μοντρεάλ.
Στις 19 Φεβρουαρίου 2004,στην σειρά ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΜΑΝΤΕΙΑ, που
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, αναφερόµενος στο Τροφώνειο
γράφει.

‘’Λόγω έλλειψης ανασκαφών ο χώρος του µαντείου είναι ελάχιστα
γνωστός.’’
(Οι προσωπικές ανασκαφές διενεργήθηκαν ήδη από το 1968, µε την διεύθυνση της
Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, και είναι καταγεγραµµένες στο επίσηµο όργανο του ΥΠ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ [ΑΑΑ,1969,Τ.2 228], κάτι που ο κ. Καθηγητής όφειλε να
Γνωρίζει)
Κάπου αλλού, στην σελ.43 σηµειώνει.

‘’Και η Λιβαδειά δεν µπορεί να υπερηφανεύεται για κάποιον τάφο του
Τροφώνιου, στοιχείο ουσιώδες της λατρείας των ηρώων.’’
Εδώ η ανεπάρκεια του κ. Bonnechere, δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική. Προφανώς
αγνοεί την βασική αρχή λειτουργίας όλων των Ελληνικών µαντείων. Κανένα
µαντείο δεν λειτουργούσε έξω από τάφο, αλλιώς γνήσιος χρησµός δεν δινόταν. Στους
∆ελφούς όπου η Πυθία χρησµοδοτούσα, υπήρχε κάτω από το άδυτο τάφος του
∆ιόνυσου. Στην Λειβαδιά το ίδιο το άδυτο, αναφέρεται από περισσότερους των δέκα
Συγγραφέων και Σχολιαστών ότι ήταν ο τάφος, το µνήµα του Τροφώνιου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν στην Λειβαδιά ένα µαντείο,
που έµπαιναν µέσα οι άνθρωποι και έβγαιναν στους ∆ελφούς.
Το βιβλίο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, µε υπότιτλο,
‘’Το άντρον του Τροφωνίου,’’ τέθηκε σε κυκλοφορία, το 2006.
Ένα χρόνο αργότερα, σ’ ένα άλλο βιβλίο που κυκλοφόρησε στην Λειβαδιά, και παρά
το ότι ο συγγραφέας του το επιγράφει ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, δίνονται νέες ερµηνείες στα
παραδοσιακά κείµενα, και η θέση του µαντείου αλλάζει χώρο.
Επιστρέφει στις πηγές. Μόλις 20 µέτρα πάνω από τις πηγές της Έρκυνας.
Ως ακριβής τοποθεσία υποδείχτηκε ένας κοίλος βράχος, και προτάθηκε ότι
αποτελούσε το σωζόµενο µισό του κατεστραµµένου αδύτου. Το άλλο µισό υποτίθεται
ότι καταστράφηκε και εξαφανίστηκε από σεισµό του 6ου ή 7ου µ.Χ. αιώνα.
Εδώ, ένας συνεπής µε το αντικείµενο ερευνητής θα έπρεπε πρώτα απ’ όλα να
εξετάσει το κοκκινωπό χρώµα του βράχου. ∆εν χωράει αµφιβολία ότι η
παρατηρούµενη απόχρωση, είναι αποτέλεσµα οξειδώσεων που διαµορφώθηκε µε το
πέρασµα εκατοµµυρίων ετών.
Εάν λοιπόν το συγκεκριµένο κοίλωµα είναι το µισό µαντείο, που απέµεινε από τον 6ο
αιώνα, το χρώµα του έπρεπε να είναι σχεδόν ανέπαφο, ή έστω ανεπαίσθητα
διαβρωµένο.
Άλλη µια περίπτωση που µάλιστα επαναλαµβάνεται στο εν λόγω µυθιστόρηµα είναι
η πιθανότητα ύπαρξης του µαντείου, στον υπόγειο ναΐσκο της Αγίας Βαρβάρας, κάτω
από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του
πετρόλοφου, όπου υψώνεται το µεσαιωνικό Κάστρο της Λειβαδιάς.
Ο Περιηγητής όµως όπως άλλωστε και ο Φιλόστρατος άλλα δεδοµένα µεταφέρουν.
Ο πρώτος κάνει λόγο για όρος,11 και ο δεύτερος µε επίταση δηλώνει ότι το άδυτο
βρίσκεται πάνω σ’ έναν γήλοφο. Έναν λόφο αµιγώς χωµάτινο.12
Όταν λοιπόν κάποιος προσβάλει την Ιστορία, διαστρεβλώνοντας τις ίδιες πηγές που
επικαλείται, απλώς και µόνο συσσωρεύει στην Πόλη κακό.

ΚΟΤΡΩΝΙΑ ΤΡΟΦΩΝΙΑ ΚΟΘΩΝΙΑ

Ας τελειώσουµε αυτόν τον πρώτο λόγο µε γιορτές.
Η ∆ηµοτική Αρχή κάθε χρόνο εορτάζει τα ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ. Γιορτές επώνυµες που
ετελούντο την εποχή λειτουργίας του τοπικού Ιερού. Προς το τέλος της κλασσικής
περιόδου συναντιέται και ο διαζευκτικός τύπος Βασίλεια, µε τα οποία εν πολλοίς
ταυτίζονται, ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ ή ΒΑΣΙΛΕΙΑ.
Ένα σηµερινό λάθος εντοπίζεται στην αναγραφή του όρου. Στις ∆ηµοτικές πινακίδες
προβάλλονται ως ΤΡΟΦΩΝΙΑ.
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Έ λοιπόν αν ένας κάτοικος της αρχαίας Λειβαδιάς διάβαζε αυτόν ακριβώς τον όρο µε
κεφαλαίους χαρακτήρες το πιθανότερο ήταν να πιστέψει ότι πρόκειται για κάποια
διευκρινιστική επωνυµία, δηλαδή Τροφωνία, οδός, πηγή κρήνη, περιοχή, οικία, κλπ.
Ο όρος Τροφώνια συναντιέται όντως σε δύο µάλιστα κείµενα, αλλά αποκλειστικά µε
µικρούς χαρακτήρες, και πάντα µε σηµείο στίξεως.
Βεβαίως προς αποφυγή πιθανής παρεξηγήσεως. 13
Μεταξύ των πολλών Επιγραφών δεν θα έβλαπτε και µία µε την ορθή γραφή.
Κι επειδή σε µια Συζήτηση, θετικό θα είναι να προτείνονται, όχι µόνο σχόλια και
επισηµάνσεις, αλλά και εποικοδοµητικά έργα, έχω να προσθέσω το εξής.
Εκείνο που έχει άµεση ανάγκη η σηµερινή Λειβαδιά, είναι οι δυνατότητες που
παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας.
Καλό θα είναι οι αρµόδιοι φορείς της Πόλης να ενδιαφερθούν για την δηµιουργία
ενός είδους ντοκυµαντέρ, όπου εκτός από µια αρχαιολογική ξενάγηση, να
περιλαµβάνεται και σε εικονική πραγµατικότητα, το ∆ρώµενο της Κατάβασης, που
συνέβαινε κάποτε, σ’ αυτό το προϊστορικό Άδυτο.
Σ’ αυτό το µνηµείο της ένδοξης κληρονοµιάς, προς την οποία όλοι έχουµε ένα πολύ
βαρύ χρέος.

Στάθης Βαλλάς
4/6/2008
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