ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΟΦΩΝΕΙΟ (2)
Ένα διαφωτιστικό κείµενο, όσο και κατάλληλο για µια δεύτερη αναγνωριστική
προσέγγιση στο Τροφώνειο, είναι και το συνεχόµενο, το οποίο απετέλεσε Εισήγηση,
της Θρησκειολόγου κ.Γιώτας Βαλλά, στο Συνέδριο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ το θέρος του 2000.

Παραθέτω το κείµενο.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ

Από τις γραπτές µαρτυρίες, που διασώθηκαν και σχετίζονται άµεσα µε το
περίφηµο µαντείο του Τροφωνίου, πολλές παρεξηγήθηκαν και άλλες δε
κατανοήθηκαν στο σηµασιολογικό τους µέγεθος.
Η ασάφεια, που επικρατεί ακόµη και σήµερα, όσον αφορά τη θέση και την
έκταση του αρχαίου άλσους, την αρχιτεκτονική δοµή του Αδύτου, αλλά και το
τελετουργικό τυπικό, είναι διάχυτη έντονα.
Το παρατηρούµενο καταλήγει γεγονός άξιο περιέργειας, αφού οι
πληροφορίες και από άλλες φιλολογικές ή επιγραφικές πηγές, αλλά κυρίως από το
πλέον γνωστό κείµενο, την περιγραφή του Παυσανία, είναι και λεπτοµερείς και
διαφωτιστικές.
Πρόθεσή µου λοιπόν και επιτρέψτε µου το λόγο σε πρώτο πρόσωπο, είναι να
επισηµάνω ορισµένες παρερµηνείες, όπως εσφαλµένα διαιωνίζονται κατά την
ανάγνωση του κειµένου του Παυσανία, επειδή αυτό αποτελεί την πλέον γνωστή και
προσιτή πηγή οπουδήποτε ασχολήθηκε µε το θέµα που λέγεται Τροφώνιος.
Ένα από τα µεγαλύτερα σφάλµατα, που παίζει καθοριστικό ρόλο τροχοπέδης
και εµποδίζει την έρευνα, στην αποκόµιση µιας διαυγούς εικόνας, που παρουσίαζε η
περιοχή του Ιερού Άλσους κατά την αρχαιότητα, εντοπίζεται στην πεποίθηση, που
έχουν διαµορφώσει πολλοί µελετητές του Τροφωνίου ότι οι πηγές της Λήθης και
Μνηµοσύνης, είναι οι πηγές της Έρκυνας (άποψη αβάσιµη…)
Ο Περιηγητής, στην αρχή κιόλας της περιγραφής, διηγείται λεπτοµερώς µε
ποιο τρόπο, κατά τον αιτιολογικό µύθο, δηµιουργήθηκε ο ποταµός και η επωνυµία
του. Αν οι µυθικές πηγές ήταν εκείνες της Έρκυνας, ο Παυσανίας ασφαλώς και θα
το σηµείωνε.
Αντίθετα όµως, όταν η περιγραφή φθάνει στο στάδιο της επίσκεψης των
πηγών, στην θέση των πηγών, γίνεται άκρως διαφωτιστικός: «πρώτα µεν εν τη νυκτί
αυτόν άγουσιν επί τον ποταµόν την Έρκυνα, αγαγόντες δε ελαίω χρίουσι και λουούσι
δύο παίδες ους Ερµάς επονοµάζουσι…το εντεύθεν υπό των ιερέων ουκ αυτίκα επί το
µαντείον επί δε ύδατος πηγάς άγεται…»
Πρώτα λοιπόν οδηγούν εκείνον, που πρόκειται να επισκεφτεί τον Τροφώνιο,
στο ποτάµι, το διευκρινίζει ονοµαστικά (στην Έρκυνα). Στη συνέχεια, όχι αµέσως
στο µαντείο, αλλά άγεται επί ύδατος πηγάς. Είναι φανερό ότι ο επισκέπτης οδηγείται
σε κάποιες πηγές νερού και όχι βεβαίως στις πηγές της Έρκυνας, όπως πολλοί έχουν
αυτή την αντίληψη. Άλλες λοιπόν οι πηγές της Έρκυνας και άλλες οι πηγές της
Λήθης και Μνηµοσύνης.

Και αφού θίγεται το θέµα της θέσης των πηγών, κρίνω ότι είναι ενδιαφέρον
να υποµνησθεί εδώ η άποψη του κ. Βαλλά, ο οποίος έχει προτείνει ότι η περίφηµη
δίδυµη πηγή, είναι εώς σήµερα ζωντανή και ρέει λίγο πριν το γραφικό ξωκλήσι του
Άη Γιάννη, που βρίσκεται στα δυτικά της Λειβαδιάς στο χωµατόδροµο προς τη
Σούρπη. Η πρόταση δε χαρακτηρίζεται άστοχη και αυθαίρετη, αν ληφθούν υπόψη:
i.
Ο Παυσανίας καταθέτει ότι «το εντεύθεν ουκ αυτίκα επί το µαντείον
επί δε ύδατος πηγάς άγεται…» Ουκ αυτίκα. Ο προσδιορισµός αυτός είναι σαφώς
γεωγραφικός, γεωµετρικός, είναι αυτό που καλείται στη γραµµατολογία, επίρρηµα
τοπικό. Σηµαίνει όχι κατ’ ευθείαν. Σηµαίνει ότι µετά το λουτρό στην Έρκυνα και
ανεξάρτητα αν το µαντείο βρίσκεται, όπου βρίσκεται, είτε στο λόφο του κάστρου είτε
στο λόφο «Προφήτης Ηλίας», θα φτάσουµε και εκεί, ο επισκέπτης λοξοδροµεί από
τη νοητή ευθεία. Από µια νοητή ευθεία, που συνδέει το ποτάµι και το µαντείο.
Εκείνοι λοιπόν, που υποστηρίζουν ότι το άδυτο βρίσκεται «κάπου κοντά στις πηγές
της Έρκυνας» ή έστω «πάνω στο λόφο του κάστρου», οφείλουν να δείξουν όχι µόνο
µια µαρτυρηµένη λοξοδρόµηση, αλλά το σπουδαιότερο, ζωντανές πηγές νερού.
Όµως τέτοια απόδειξη, τέτοιο φαινόµενο απουσιάζει. Πηγές από το ποτάµι έως την
κορυφή του κάστρου δεν υπάρχουν. Αλλά ούτε παράκαµψη από µια νοητή ευθεία
είναι δυνατόν να γίνει, ικανή µάλιστα, ώστε να µνηµονευτεί ιδιαίτερα.
ii.
Ένα νερό δεν «χάνεται» έτσι εύκολα. Αλλάζει ίσως σηµείο εκροής,
αλλά δεν εξαφανίζεται. Νερό και πηγές λοιπόν υπάρχουν.
iii.
Βαδίζοντας από το ποτάµι στην κορυφή του όρους «Προφήτη Ηλία»,
όπου ο κ. Βαλλάς υποστηρίζει πως έχει αποκαλύψει το µαντείο, η παράκαµψη προς
τις πηγές, µια παράκαµψη προς το χωµατόδροµο της Σούρπης γίνεται αντιληπτή,
υπολογίσιµη και έτσι δικαίως αναφερόµενη.
iv.
Παρατηρείται ότι η αλλαγή της κατεύθυνσης γίνεται προς τα
αριστερά. ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Εδώ παρουσιάζεται µια λεπτοµέρεια, που έχει πολύ
ενδιαφέρον: βρέθηκαν µέσα σε τάφους µερικά χρυσά ελάσµατα-πινακίδες- που
δίνουν οδηγίες χρήσιµες, στο µεγάλο και µακρύ ταξίδι της ψυχής του νεκρού προς
τον Άδη. Μια από τις πινακίδες, που προέρχεται από τάφο της Πετέλειας στη Ν.
Ιταλία, παρουσιάζει ζωηρό ενδιαφέρον, αφού σχετίζεται άµεσα µε τις πηγές του
αληθινού Άδη, που έχουν τα ίδια ονόµατα µε τις πηγές της Λειβαδιάς «ετρήσεις δ’
αϊδαο δοµών επ’ αριστερά κρήνην παρ’ δ’ αυτήν λευκήν αστηκυίαν κυπάρισσον,
ταύτης της κρίνης (της Λήθης) µηδέ σχεδόν εµπελάσειας, ευρήσεις δευτέραν
Μνηµοσύνης από λίµνης ψυχρόν ύδωρ προρρέον…» θα βρεις στου Άδη τα παλάτια
προς τ’ αριστερά µια βρύση, δίπλα σ’ ένα άσπρο κυπαρίσσι, σ’ αυτή τη βρύση ούτε
να πλησιάσεις. (Είναι η πηγή της Λήθης). Θα βρεις µια δεύτερη βρύση, της
Μνηµοσύνης, που τρέχει ψυχρό δροσερό νερό (ψυχρό νερό, από το οποίο τόσο έχει
ανάγκη η ψυχή των νεκρών). Θα νόµιζε κανείς ότι το χρυσό έλασµα περιγράφει την
τοποθεσία του Ιερού του Τροφωνίου. Και µάλιστα σε κάποια στιγµή η παρεξήγηση
αυτή έγινε. Το συγκεκριµένο έλασµα από την Πετέλεια νοµίσθηκε ανάθηµα από το
Μαντείο του Τροφωνείου.
Άλλο στοιχείο, ένα πέµπτο στοιχείο, ο λόφος «Προφήτης Ηλίας» φέρει και
εµφανώς τα περιγραφικά εξωτερικά χαρακτηριστικά του Άδη. Ο δρόµος προς τα
εκεί είναι ένας πραγµατικός ασφόδελος λειµών Αΐδου.
Ο λόφος είναι κατάφυτος από ασφοδέλους –τα κοινός λεγόµενα
σπερδούκλια.
Και κάτι ακόµα επιβαρυντικό. Στην περιοχή γύρω από το ξωκλήσι Αϊ
Γιάννη υπάρχουν άφθονα όστρακα, όστρακα όλων των περιόδων ακόµα και
µυκηναϊκά, γεγονός που καθιστά τον ευρύτερο χώρο σηµαντικό.

Και για να περάσω στην καρδιά του προβλήµατος, στην καρδιά των
παρεξηγήσεων και παρερµηνειών, επιτρέψτε µου να παραθέσω ένα ακόµη
απόσπασµα του Παυσανία. Ένα µικρό, ξεκοµµένο από τα υπόλοιπα µνηµεία
σύνολο, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε πολύ στενή συνάρτηση. «αναβάσι δε επί το
µαντείον και αυτόθεν ιούσιν εις το πρόσσω του όρους. Κόρης εστί καλουµένη Θήρα
και ∆ιός Βασιλέως ναός. Τούτον µεν δη, δια το µέγεθος η και των πολέµων το
αλλεπάλληλον αφείκασιν ηµίεργον…». Εξακριβώνεται, λοιπόν ο τάφος, το µαντείο
του ήρωα, ο ναός και τέλος η παρουσία του Πλούτωνα και της Περσεφόνης. Ένα
µνηµείο, που σηµατοδοτεί την είσοδο του Άδη, όπως σε όλα τα µεγάλα
αρχαιοελληνικά Θρησκευτικά Κέντρα. Η θήρα της κόρης, η αρπαγή της Περσεφόνης
από τον Αϊδωνέα. Εάν σ’ αυτό το σύµπλεγµα των µνηµείων πάνω στο λόφο
«Προφήτης Ηλίας» προστεθεί και η αφοπλιστική µαρτυρία του Πολυδεύκη, το τοπίο
γίνεται απολύτως λαµπρό και αειφανές.
Σύµφωνα λοιπόν µε το «Ονοµαστικόν» του Πολυδεύκη «το δε παν χωρίον
µαντείον και χρηστήριον και ανάκτορον». Όλος ο χώρος του µαντείου είναι και
χρηστήριο και ανάκτορο.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω πως υπάρχουν ακόµη ερευνητές,
που εξακολουθούν να αµφισβητούν τη θέση του µαντείου. Αυτό και µόνο το
στοιχείο, που προαναφέρθηκε, από µόνο του θα ήταν αρκετό για να καταδείξει πόσο
κοντά στον ναό ήταν το άδυτο. Πόσο κοντά στο ναό ήταν το µαντείο. Ακόµα και αν
έλλειπε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε την τοποθεσία του µαντείου, η
παρουσία του µεγάλου Ναού σηµατοδοτεί ευκρινώς τη θέση του. Εξάλλου είναι
γνωστό κάτι, που δικαιολογεί πλήρως την ορθότητα αυτής της άποψης.
Κατά την περίοδο της κατασκευής του Ναού του ∆ιός η µνηµειακή
αρχιτεκτονική έχει ως αρχή να ενσωµατώνει προγενέστερες κατασκευές, που
λειτουργούν στη συνέχεια ως ένα ενιαίο σύνολο. Αµεσότερα ενδιαφέρει το
χρηστήριο, όπου διαδραµατίζεται η καθ’ αυτό µαντεία-χρησµοδοσία. Εκτός λοιπόν
από την πλέον γνωστή περίπτωση του ∆ελφικού Αδύτου, το ίδιο φαινόµενο έχει
εξακριβωθεί στη ∆ωδώνη, στην Πέργαµο, στην Κλάρο και στα ∆ίδυµα, όπου από την
αρχή της Ελληνιστικής περιόδου, τα σηµαντικότερα, τουλάχιστο τα σηµαντικότερα,
πρότυπα στοιχεία του κάθε θρησκευτικού κέντρου περικλείονται µέσα σε µεγάλους
σηκούς ή περιστύλια-περιβόλους προσαρµοσµένα σε µνηµειώδεις, όπως
αναφέρθηκε, αρχιτεκτονικές κατασκευές.
Συνήθως το χρηστήριο, το µαντείο είναι στενά δεµένο µ’ ένα επώνυµο τάφο.
Στους ∆ελφούς, για παράδειγµα, υπήρχε η παράδοση πως στα θεµέλια του ναού του
Απόλλωνα βρισκόταν ο τάφος του ∆ιονύσου. Στην περίπτωση της Λειβαδιάς, ο
τάφος του Τροφωνίου, το µαντείο, δεν ενσωµατώθηκε απευθείας µέσα στο ναό, αλλά
απλώς µέσα σ’ ένα µεγάλο περίβολο, που περιέκλειε όλα τα µνηµεία της κορυφής του
λόφου «Προφήτης Ηλίας». Το µαντείο του Τροφώνιου, λόγω του αυτοτελούς
∆ρώµενου, δηλαδή της περίφηµης Κατάβασης, διατήρησε µια ηµιανεξάρτητη θέση
από το ναό, αλλά πάντως πολύ κοντά σε αυτόν και βεβαίως µέσα στο µεγάλο
περίβολο. Έτσι νοµίζω κατανοητό ότι θα ήταν ανεδαφικό να πραγµατοποιείται µία
Κατάβαση στον Άδη µέσα στο σηκό του ναού του ∆ιός Βασιλέως.
Ωστόσο στο σηκό του ναού γινόταν το αµέσως επόµενο βήµα.
«Τον αναβάντα παρά του Τροφωνίου οι ιερείς καθίζουσι επί θρόνου
Μνηµοσύνης καλούµενον». Το κείµενο µας πληροφορεί πως ο θρόνος ήταν κοντά
στο Άδυτο. «Κείται ου πορρώ του Αδύτου». Το γεγονός δεν εµπόδισε µερικούς να
έχουν µια εικόνα ενός µαντείου και µιας καρέκλας κάπου στο ύπαιθρο. Θεωρώ πως
θα ήταν καθαρή απερισκεψία να αναζητηθεί ένας θρόνος όχι απλώς µακριά, αλλά
οπουδήποτε αλλού, εκτός από το εσωτερικό του µεγάλου ναού του ∆ιός Βασιλέως.

∆εν θα πρέπει ούτε στιγµή να διαφεύγει πως ο µεγάλος ναός φέρει Αψίδα. Αυτή η
Αψίδα ασφαλώς δεν έχει περιορισµένο αρχιτεκτονικό διάκοσµο. ∆εν είναι
διακοσµητικό στοιχείο του ναού, αλλά απεναντίας είναι στενά δεµένη µε το
∆ρώµενο. Στο προκείµενο στάδιο µε το θρόνο. Είναι στενά δεµένη µε το στάδιο
που είναι ήδη γνωστό και ονοµάζεται Θρόνωσις-Ενθρόνισις. Μια τέτοια πράξη δεν
µπορεί παρά αναµφισβήτητα να συµβαίνει µέσα στο ναό, που επιµαρτυρείται και
επιβεβαιώνεται από την ίδια την επωνυµία του. Είναι ο ναός του ∆ιός Βασιλέως. Η
µνηµειακή αρχιτεκτονική στη Λειβαδιά γίνεται και ευδιάκριτη και εύγλωττη.
∆υστυχώς για ορισµένους το τοπίο εξακολουθεί να παραµένει οµιχλώδες.
Μια από τις µεγαλύτερες πλάνες παρερµηνείας διαπιστώνεται στην αντίληψη,
που έχουν µερικοί, σχετικά µε την περίφηµη Οπή στο µαντείο του Τροφώνιου. Όλα
όµως τα δεδοµένα πιστοποιούν πως η Οπή στο δάπεδο δεν είναι παρά η οστεοθήκη
του τάφου. Άλλωστε αυτό διευκρινίστηκε στο προηγούµενο Συµπόσιο. Στο κείµενο
του Παυσανία –όπως και σε όλα τα άλλα σχετικά κείµενα-πουθενά δεν αναφέρεται
πρόσβαση σε κάποιον άλλο χώρο. Προσωπικά δεν µπορώ να καταλάβω γιατί θα
έπρεπε ο τάφος, το µνήµα, το µαντείο του Τροφώνιου να έχει µια πανελλήνια, αλλά
και παγκόσµια αποκλειστικότητα, την ύπαρξη δηλαδή ενός χώρου κάτω απ’ τον καθ’
αυτό τάφο. Οι επιστήµονες και τουλάχιστον αυτοί, θα όφειλαν να γνωρίζουν την
µεγάλη απογοήτευση, που έλαβε χώρα κατά την ανασκαφή του ναού του Απόλλωνα
στους ∆ελφούς. Εκεί που ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης και ο Στράβων είχαν τόσο πολύ
εξάψει τη φαντασία των Γάλλων αρχαιολόγων, οι οποίοι έµειναν κυριολεκτικά
άφωνοι, όταν στο Άδυτο του ναού του Απόλλωνα αντί για βάραθρο και
µυστηριώδεις αναθυµιάσεις, δεν πιστοποίησαν παρά µια ταπεινή σχισµή.
Με τα λίγα στοιχεία, που προηγήθηκαν, ήδη κατανοήθηκε ένα είδος
σηµασίας, που περιβάλλει το Τροφώνιο. Ωστόσο η σπουδαιότερη ίσως σηµασία του
Ιερού µε διαχρονικό µάλιστα παρόν, εντοπίζεται στο ακόλουθο τελευταίο στοιχείο.
Ο ναός του ∆ιός Βασιλέως περιγράφεται ως ηµίεργος-ηµιτελής. Πιθανότατα
εννοείται πως δεν έχει στέγη. Το φαινόµενο φέρνει στο προσκήνιο δυο τουλάχιστον
Ελληνιστικούς ίδιους ναούς, στα µαντικά κέντρα του ∆ιδυµαίου Απόλλωνα στην
χώρα της Μιλήτου και του Κλαρίου Απόλλωνα στην Κολοφώνα. Ο ένας µάλιστα
έχει Αψίδες και Θρόνο. Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει το γεγονός ότι ήταν
ακαλυφείς, στερούνταν δηλαδή στέγης. Αυτός λοιπόν ο τύπος ναού, χωρίς στέγη, και
πάνω στην κορυφή ενός λόφου διαπιστώνεται ότι διεκπεραιώνει την αποστολή του
µε τρόπο ιδανικό, όσο και προσήκοντα στο ∆ρώµενο. Η Λειβαδιά είχε την
αποκλειστικότητα σε όλο τον Ελλαδικό κόσµο να εορτάζει µια σπανιότατη γιορτή
που λεγόταν Λυχνοκαϊα. Ήταν εορτή νυκτέλιος. Κατά τη διάρκεια µιας ιδιαίτερης
νύκτας έκαιγαν λύχνους. Λάµβανε χώρα, αν καλώς ερµηνεύω, κάτω από τον ήλιο
της νύκτας νυκτέλιος. Εορτάζονται δε µια µόνο φορά το χρόνο κατά τη διάρκεια
µιας συγκεκριµένης νύκτας, που είχε πανσέληνο. Επιµαρτυρείται πως ένα ιδιαίτερο
Φως διαχεόταν κατά την νυκτερινή αυτή γιορτή «Φως έλαχεν και τιµήν η νυξ αύτη».
Κατά συνέπεια ο ασκεπής, ο ακαλυφής, ο ακάλυπτος ναός, λειτουργεί µε τον πλέον
ιδεώδη τρόπο, έτσι ώστε να δέχεται, άλλα και να εκπέµπει αυτό το µυστηριώδες
φως. Μυστηριώδες, γιατί είναι προϊόν µυστηριακής τελετουργίας.
Οφείλω να τονίσω, να οµολογήσω, πως η ερµηνεία, που παραθέτω, έχει
υποθετικό χαρακτήρα. Αλλά η υπόθεση σχεδόν επιβεβαιώνεται και από την
περίπτωση του περίφηµου Τελεστηρίου της Ελευσίνας. Εκεί συµβαίνει ένα
παράλληλο9 µυητικό ∆ρώµενο. Οι αρχαιολόγοι, που µελέτησαν το Τελεστήριο,
έχουν βάσιµους λόγους να πιστεύουν ότι η οροφή του, η στέγη του ήταν συρόµενη.
Ο Σοφοκλής επίσης αναφέρει στο Φιλοκτήτη έναν ακαλυφή σηκό, που φυλάσσεται
από ένα κρύφιο φίδι. Έτσι η τελετουργία στους ακαλυφείς ναούς δείχνει ή πράγµατι

διαδραµατίζεται υπό την επήρεια του έναστρου ουρανού και εκείνου, που µε κάποια
ποιητική έκφραση ονοµάζουµε σήµερα Ήλιο του Μεσονυκτίου. Ένα ίδιο παράλληλο
θα πρέπει να αναζητηθεί και στην κορυφή ενός άλλου Ιερού Όρους. Στον
επονοµαζόµενο Ιερό Βράχο των Αθηνών. Ένα ίδιο ∆ρώµενο πρέπει να συµβαίνει
και µέσα στο Ερέχθειον.
Μέσα στο Ερέχθειον, ως γνωστόν, βρισκόταν ο τάφος- µαντείο του προστάτη
των Αθηναίων Εριχθόνιου. Τροφώνιος-Εριχθόνιος έννοιες σχεδόν ταυτόσηµες. Οι
αρχαίοι Αθηναίοι γιόρταζαν στην περιοχή του Ιερού Βράχου µια ολονύκτια παρεµφερή µε τη Λυχνοκαϊα – εορτή µε δαυλούς και λύχνους, που ονόµαζαν
Παννυχίδα. Η ταυτότητα λοιπόν του Ερέχθειου ως οµοίου τύπου χθονίου
οικοδοµήµατος, συµπεραίνεται και από τα µεγάλα διαστήµατα, που παρουσιάζουν οι
κίονες του στυλοβάτη της δυτικής πλευράς. Ο καθηγητής Κοντολέων, που µελέτησε
το Ερέχθειον, εκφράζει την απορία του γι το µεγάλο διάστηµα µεταξύ των
ανοιγµάτων πάνω στο στυλοβάτη.
Ωστόσο ο χρόνος είναι περιορισµένος. Η διαχρονική σηµασία του Μαντείου
του Τροφωνίου κορυφώνεται ως εξής: Το κυρίως ∆ρώµενο στο ενιαίο σύνολο
δράσης, δηλαδή στο µαντείο και στον εφαπτόµενο µε το µαντείο µεγάλο ναό –είναι
ένα στίγµα µιας τελετουργίας, που συνεχώς επαναλαµβάνεται και διαιωνίζεται ως
σήµερα στο σύγχρονο θρησκευτικό Τυπικό.

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

ONE MAN’S WAR

Έξη συνολικά ερωτήσεις από τις αρκετές που έλαβα, αφορούσαν την ‘’ε π ι µ ο ν ή, ‘’
όπως είπε κάποιος, ενώ ένας άλλος, περισσότερο ήπιος την απεκάλεσε Συνήθεια, να
εξακολουθώ να γράφω Λειβαδιά, αντί του ευρύτερα αποδεκτού ‘’Λιβαδειά..’’
Ένα µάλιστα από τα σχόλια είχε και δόση ειρωνείας.
Απαντώ όσο το δυνατόν σύντοµα.
Αγαπητοί φίλοι, και ιδιαίτερα κ. Κ.Λ. Γράφω Λειβαδιά, γιατί διαβάζω έτσι µια λέξη
µε τρείς συλλαβές. Λει-βα-διά. Με επίσης τρείς συλλαβές διαβάζετε και εσείς την
δική σας εκλογή, αλλά ωστόσο χρησιµοποιείτε τέσσερις. Λι-βα-δει-ά.
Αυτό δεν είναι ένα απλό λάθος.

Το φαινόµενο δείχνει έλλειψη στοιχειώδους γραµµατολογικής Ελληνικής παιδείας.
Ο τύπος Λιβαδειά, προέκυψε από τα προηγούµενα, Λι-βά-δει-α και Λι-βα-δεί-α
Συλλαβές 4.
Έχω ήδη πεί, από την δεκαετία του 80,ότι ο ανατονισµός είναι τελείως αυθαίρετος.
Αν θέλετε λοιπόν να χρησιµοποιείτε τον τύπο Λιβαδειά, πρέπει και να τον διαβάζετε
σωστά. Λιβαδει-ά.
Το όνοµα της Πόλης, από την αρχαιότητα ως πριν την σηµερινή κακοποίηση,
παρουσιάζει ‘’εξέλιξη,’’ αλλά πάντα είναι εύ-ηχο, και εύ-τακτο.
Λεβάδεια, Στρ.414,38. Λεβαδεία, Στοβ.ΧΙΙΙ. Λεβαδία,Αριστλ,κ4,395b,29.
Λεβάδια, τύπος σε χρήση κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Λεβαδιά, και Λεβαδειά, τύποι σε χρήση στα δηµοτικά τραγούδια,
Λεβαδία,Αποστ.17,30. Λιβαδία,1555 Α Παρ.κώδ. Λιβαδεία Εµ.Γεωρ.στ.979 στο
‘’Θρήνος της Κων/λεως.’’
Από τις αρχές του 17ου αιώνα σε χρήση είναι και ο ηρωικός τύπος Λειβαδιά.
Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο τύπος Λειβαδεία. Στα 1779. Αν και γράφεται µε δύο ει ο
τονισµός του είναι σε αγαστή συµφωνία µε την εθιµική πρακτική της φωνητικής
κλήσης. ∆εν παρουσιάζει κανέναν απολύτως βαρβαρισµό, παρ’ ότι εµφανώς
αναχρονιστικός, και σχετικά άχρηστος.
Στο σηµείο αυτό µπορεί ο οποιοσδήποτε να προσθέσει όλους τους γνωστούς
επιθετικούς προσδιορισµούς. Από το Λεβαδείηος, και Λεβαδείαιος, έως το
Λιβαδείτης αν προτιµάτε.
Όπου ο καθένας εύκολα µπορεί να διαπιστώσει ότι, σύµφωνα µε την αυτόµατη
λειτουργία της πάτριας φωνητικής παιδείας, κάθε συλλαβή παρουσιάζει αυτοτέλεια
µορφωποιηµένη από σύµφωνο και φωνήεν, ή απλό φωνήεν κατάληξης.
Βλέπεις λοιπόν κ.Κ.Λ. ότι δεν είµαι εγώ ο παρεκλίνων. Χρησιµοποιώ έναν τύπο που
άλλωστε διδάχτηκα, και ο οποίος έχει την ισχύ της Ιστορικής Ορθογραφίας.
Αλλά πάνω απ’ όλα δεν γίνεται να τον ξεµάθω. Μ’ αυτόν µεγάλωσα.
Πολύ δυστυχώς, τώρα τελευταία ένας πολύκροτος καθηγητής, - τιτλοφορείται
Επίτιµος Γενικός ∆ιευθυντής του Κέντρου Συντάξεως Ιστορικού Λεξικού της
Ακαδηµίας Αθηνών(!!) ή κάτι τέτοιο…
έχει βαλθεί να µας πείσει ότι ο µόνος ορθός τύπος γραφής είναι η Λιβαδειά.
Αυτόν λοιπόν τον τύπο, στον οποίο αναγράφονται τέσσερις συλλαβές, και για πρώτη
φορά στην Ιστορία της Ελληνικής Γραµµατολογίας καθόλου, προφέρονται τρείς,
αδυνατώ, εµποδίζοµαι, και ασφαλώς δεν έχω καµιά διάθεση να ασπαστώ και να
χρησιµοποιήσω.
Σέβοµαι την Πόλη. Την Ιερά Λεβαδειήων Πόλη, και θεωρώ ότι ο τύπος είναι
ανάρµοστος.
Ότι περισσότερο την προσβάλλει, παρά απλώς την αδικεί.
Ότι ασχηµονεί πάνω της.
Ότι την κακοποιεί.
Ότι τελικά είναι κάτι πέρα από απλός βαρβαρισµός.
Οφείλω µάλιστα να υπενθυµίσω στον εξαίρετο κατά τα άλλα κ. Καθηγητή, ότι ο
δηµοτικιστής Ευάγγελος{!} Παπανούτσος, απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα
Λειβαδιτών, ή έστω Λιβαδειτών, µε πολύ κοµψό τρόπο απάντησε ότι αυτή η εκδοχή,
δηλαδή Λιβαδειά, ήταν απλά και µόνον µια ‘’α π ο ψ η τ η ς Α κ α δ η µ ί α ς.’’
Μια άποψη όπως λέει και η λέξη, είναι πάντα µια άποψη.
Εξαρτάται από την θέση θέασης. Όλος ο κύκλος έχει 360 µοίρες.

Ουσιαστικά 360 απόψεις.
Αν θέλετε να εξακολουθήσετε να γράφετε Λιβαδειά, η συµβουλή µου είναι να
διαβάζετε τουλάχιστον ότι γράφετε. Οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση..

KEEP WALKING

Στάθης Βαλλάς
Vallas.stathis@gmail.com

