ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΟΦΩΝΕΙΟ (4)
Οι βροχές της Λειβαδιάς

Υπάρχουν πολλές παραδόσεις, αλλά και βεβαιωµένες πρακτικές ανθρώπων ικανών
στο να προκαλούν βροχές.
Στην Λειβαδιά, η χαραυγή ης Ιστορίας του τοπικού ήρωα – θεού Τροφώνιου,
συνδέεται, µ’ ένα τέτοιο γεγονός. Επειδή ‘’για δεύτερο έτος δεν έβρεχε ο θεός,’’ οι
Βοιωτοί πήραν από τους ∆ελφούς, έναν χρησµό που τους προέτρεπε να ζητήσουν την
βοήθεια, ‘’ το ίαµα,’’ του Τροφώνιου. Και όλα δείχνουν ότι η επιζητούµενη βροχή
πράγµατι προκλήθηκε.
Όχι βέβαια µε κάποια µαγική επέµβαση, όπως αυτές που µετέρχονται σήµερα φυλές
που ζουν ακόµη σε Εθνολογικό Στάδιο, και των οποίων τις πρακτικές µπορεί κανείς
να µελετήσει στο βιβλίο ‘’Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΛΩΝΟΣ’’ του σερ Φραίυζερ, αλλά µε µια
εφαρµογή τέχνης και τεχνικής, η οποία είναι αποτέλεσµα λειτουργίας Φυσικών
Αρχών. Αυτή ακριβώς η τεχνική δηµιουργίας βροχής στην Λειβαδιά, που φέρεται ότι
προκλήθηκε σε ακαθόριστα προϊστορικά χρόνια, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί πολύ
εύκολα, αφού είναι ζωντανή και σε κατάσταση ενέργειας έως σήµερα.!!!
Η σύγχρονη Μετεωρολογία διδάσκει ότι ο σχηµατισµός νεφών, και εν συνεχεία η
πρόκληση και παραγωγή βροχής στηρίζεται στην εξής διαδικασία.
Μία ασταθής αέρια µάζα, έχει το ιδίωµα να είναι θερµή και υγρή, στο τµήµα εκείνο που
εφάπτεται µε την επιφάνεια της Γης, και τελείως αντίθετα, δηλαδή ψυχρή και ξηρή στα
ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας. Η ασταθής αέρια µάζα που ‘’έρπει’’ πάνω στη
Γη, αν συναντήσει έναν κατάλληλο Ανυψωτικό Μηχανισµό, αποκτά την ιδιότητα µιας
συνεχούς ανοδικής κίνησης.
Ένας τέτοιος Ανυψωτικός Μηχανισµός, είναι κατά κανόνα η ύπαρξη µικρών ή
µεγάλων λόφων, και οροσειρών. Ο συνηθέστερος όµως Ανυψωτικός Μηχανισµός,
προκαλείται και λειτουργεί όταν υπάρχει διαφορετικός ρυθµός θέρµανσης.
Το φαινόµενο εξακριβώνεται, όταν ένα τµήµα του εδάφους, όταν ένα γήινο τµήµα
θερµαίνεται γρηγορότερα, από γειτονικές εκτάσεις.
Αυτό σηµαίνει αυτόµατα, ότι ο ατµοσφαιρικός αέρας που βρίσκεται πάνω από το
τµήµα εκείνο να γίνεται θερµότερος, και λιγώτερο πυκνός σε σχέση µε το άµεσο
περιβάλλον, µε συνέπεια να υπόκειται σύµφωνα µε τους νόµους της Φυσικής, σε
‘’ανοδική κίνηση και πορεία.’’

ΚΑΤΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ένας τέτοιος, ένας έτσι περιγραφόµενος από την Μετεωρολογία Ανυψωτικός
Μηχανισµός, σε λειτουργία, µε επέµβαση εξειδικευµένης ανθρώπινης Τέχνης, ήταν
ήδη σε χρήση και λειτουργία στην αρχαία Λειβαδιά. ∆ιασώζεται µάλιστα, έως
σήµερα, και είναι όπως προειπώθηκε, ακόµη λειτουργικός. Ας τον γνωρίσουµε.

Υπάρχει λοιπόν κάποιος λόφος, γήλοφος, που υψώνεται στα δυτικά της Πόλης,1
ο οποίος είναι συγκροτηµένος από ένα ειδικό για την περίπτωση, ίσως το
καταλληλότερο, πέτρωµα, ώστε µε απόλυτη πληρότητα, και προϋπόθεση, να αποτελεί
ιδεώδη Αιτία στην πρόκληση και παραγωγή νεφών και εν συνεχεία βροχής.
Το γεγονός συµβαίνει εξ αιτίας του ειδικού πετρώµατος, που υπάρχει αποκλειστικά
στην κορυφή του, και πουθενά αλλού στην τριγύρω περιοχή.
Αναµφίβολα θερµαίνεται γρηγορότερα από το γειτονικό του περιβάλλον.
Το Ποιητικό Αίτιο αυτής της διεργασίας διακρίνεται απλούστατα, στην
επιπεδοποιηµένη από την αρχαιότητα κορυφή του, η οποία αποτελείται από
πυριτόλιθο. Ο πυριτόλιθος όπως επισηµαίνει και η ιδιότητά του πυρακτώνεται
ταχύτερα από τις γειτονικές εκτάσεις που τον περιβάλλουν.
Μάλιστα µια συστάδα µεγαλιθικών ορυκτών βράχων στα ανατολικά που έχει
ανάπτυξη σε σχήµα πεταλοειδούς µορφής, όχι τυχαία, αλλά ασφαλώς από
ευδιάκριτη ανθρώπινη παρέµβαση, προδίδει αποδεικτικά τον εξεζητηµένο Τεχνητό
Μηχανισµό Παραγωγής Βροχής.
Η σύνθεση των βράχων αβίαστα παρατηρείται ότι είναι από ηφαιστειογενές
πυριτολιθικό µάγµα, µε ενσωµατωµένες µέσα µεγάλες αποστρογγυλεµένες πέτρες κροκάλες, άλλοτε παρυδάτιες.!!!
Αυτό ακριβώς το πέτρινο έξαρµα δίνει και το έναυσµα στην αένναη Έγερση Νεφών.
Φαινόµενο αληθινά περίεργο και αξιοπρόσεκτο. Φαινόµενο σπουδαίο, γιατί εκεί στην
κορυφή του εν λόγω γήλοφου κυριολεκτικά γεννιούνται οι περιβόητες Βροχές της
Λειβαδιάς.
Ως πρώην παρυδάτιες, οι πέτρες ’’συµπαθητικά – µαγικά,’’ γίνονται πρόξενοι
βροχής.
Κι αυτό είναι ένα σηµαντικό στοιχείο που παρατηρείται σε πολλά µέρη της Γης, όπως
διδάσκει η Εθνολογία, µέσα από την Πραγµατεία των Θρησκευτικών Εφαρµογών.
‘’ Οι πέτρες που φέρνουν την βροχή,’’ πάντα έχουν έναν υδάτινο συµβολισµό.
Μοιάζουν µε Ψάρι,- µε Βάτραχο, µε ποτάµιο ζώο, ή πουλί της θάλασσας.
Αυτός όµως ο συνδυασµός, Ηφαιστειογενούς πετρώµατος, σε µάγµα µε
αποστρογγυλεµένες πέτρες, που κάποτε βρίσκονταν σε κοίτη ποταµού, ή
σε θαλάσσια ακτή, και που τώρα αποτελούν Μηχανισµό Ανόρθωσης Νεφών, πάνω
στην κορυφή του λόφου, όπου το µαντείο του Τροφωνίου, στα δυτικά της
Λειβαδιάς, είναι κάτι περισσότερο από εκπληκτικός.
Κάποια µέρα η κορυφή του λόφου ‘’Προφήτης Ηλίας’’
Θ’ αποτελέσει πεδίο έρευνας, πολλών Επιστηµών….
Ολόκληρη βέβαια η πυριτολιθική Επιφάνεια του λόφου ‘’Προφήτης Ηλίας,’’
συµµετέχει και συµβάλλει στην ανόρθωση νεφών, αλλά το Μεγαλιθικό Σύµπλεγµα,
ως αληθινή ‘’Αιχµή του ∆όρατος,’’ συναποτελεί την κατ’ εξοχήν σύνθεση
δηµιουργίας του επιστηµονικώς σήµερα λεγόµενου, Ανυψωτικού Μηχανισµού.
Μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ένα αείζωο λειτουργικό
Θαύµα Το σηµείο µάλιστα όπου ορθώνεται το σύµπλεγµα των βράχων, µοιάζει σαν
ένα αληθινό Γήινο Ακρόπρωρο, πάνω από την δυτική όχθη της πάλαι ποτέ
µεγαλύτερης Ελληνικής λίµνης, της Κωπαΐδας.
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Ο λόφος του Προφήτη Ηλία

Μια λίµνη, και µάλιστα τόσο µεγάλη, στην καρδιά ενός οροπέδιου, αναµφίβολα είναι
χώρος που παράγει τις λεγόµενες ‘’ασταθείς µάζες,’’ πλούσιες σε περιεκτικότητα
νερού.
Η Κωπαΐδα, κάποτε άµεσα, και τώρα έµµεσα, παράγει την Πρώτη Ύλη, µε την οποία
λειτουργεί ο Ανυψωτικός Μηχανισµός. Από το δυτικό τµήµα, διοχετευόταν στην
λίµνη ο µεγαλύτερος όγκος νερού, καθώς τρία µεγάλα ποτάµια, Κηφισός, Προβασίη,
Έρκυνα, και πολυπληθή µικρότερα εποχιακά και µη, αποτελούσαν κάποτε, αλλά και
τώρα, την φυσική υδάτινη εκτόνωση, του βορειοδυτικού Ελικώνα, και του
ανατολικού Παρνασσού.
Οι παροιµιώδεις λοιπόν βροχές της Λειβαδιάς, είναι αποτέλεσµα και αναγνωρίσιµης
αιτίας, και συγχρόνως αένναης λειτουργικής µεθόδου, ενός..

‘’δ ι α ι ω ν ι ζ ό µ ε ν ο υ έ ω ς σ ή µ ε ρ α
τ ε χ ν η τ ο ύ Α ν υ ψ ω τ ι κ ο ύ Μ η χ α ν ι σ µ ο ύ’’.
Το µεγαλιθικό σύµπλεγµα, καθώς θερµαίνεται πρώτο και ταχύτερα, εξ αιτίας της
πυριτολιθικής σύνθεσης, δηµιουργεί τ ε χ ν η τ ά, σχηµατισµούς νεφών. ∆ηµιουργεί
τεχνητά µια συννεφιά, µιαν α τ µ ο σ φ α ι ρ ι κ ή α ι γ ί δ α.
Αυτή η αιγίδα τις περισσότερες φορές, εξελίσσεται σ’ έναν υδάτινο καταιωνισµό,
σε κ α τ α ι γ ί δ α. Ο όγκος και η σφοδρότητα εξαρτώνται από την εποχιακή
σύνθεση, η οποία είναι καθοριστικός παράγοντας της πυκνότητας και κατά συνέπειαν
του είδους των νεφών. Στην περιοχή της Λειβαδιάς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
µετρήθηκαν σωρειτοµελανίτες µε παγοκρυσταλλική κορυφή, που έριξαν βροχή, πάνω
από µισό εκατοµµύριο τόνους νερού, σε µόλις 10-15 τετραγωνικά χιλιόµετρα.
Βέβαια κάτω από µια τέτοια θεώρηση, προκύπτει αυτόµατα, ένα εύλογο ερώτηµα.
Αφού ‘’η παραγωγή βροχής,’’ στηρίζεται σε τόσο απλές προϋποθέσεις τότε γιατί
δεν φορτίζουµε κάποιες άνυδρες περιοχές µε ποσότητες πυριτόλιθου, ώστε να
δηµιουργηθούν συνθήκες βροχόπτωσης ;
Η απάντηση βρίσκεται στην καθοριστική µορφολογία του ευρύτερου χώρου.
Για να λειτουργήσει ένας Ανυψωτικός Μηχανισµός, χρειάζεται και η υποστήριξη και
συνδροµή, µιας ολόκληρης Συνόδου, Οµόδροµων Στοιχείων.
Το προτεινόµενο θα εννοηθεί καλύτερα από τον Συγκρητισµό, αφού τονιστεί ότι στην
περιοχή, ήδη υπάρχει νερό τεσσάρων ποταµών.
Ο πολλά σηµαίνων και επάγων πυριτόλιθος της Λειβαδιάς, βρίσκεται στην κορυφή
του Ιερού Όρους. Ενός όρους που έχει αποκληθεί Ιερό, κυριώτατα γιατί εκεί
δηµιουργείται η συγκέντρωση των Τεσσάρων Κοσµογονικών Στοιχείων, από τα
οποία είναι πλασµένος ο Κόσµος όλος.
Την Γή, το Νερό, τον Αέρα, και τη Φωτιά.
Γιατί περιβρέχεται όπως σε όλες τις παρεµφερείς
περιπτώσεις από τ έ σ σ ε ρ α π ο τ ά µ ι α.
Στα Ανατολικά ρέει η Έρκυνα, στα Μεσηµβρινά ένας απαραίτητος εποχιακός
ποταµός, ο Ξηριάς. Από τα ∆υτικά κατεβαίνει το λεγόµενο Κεφαλάρι της
Σούρπης, ενώ Βορεινά ένας επίσης επώνυµος ποταµός αναφερόµενος από τον
Θεόφραστο2 ως Προβασίη, συµπληρώνει την κυκλοτική οµάδα, που περιβάλλει το
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Ιερό Όρος. Γιατί εκεί υπάρχει ζωντανό ακόµη ένα προϊστορικό Ιερό ∆έντρο, και µια
εξαιρετική Πηγή. Γιατί εκεί υπάρχουν όλες οι αποδεκτές από την Θρησκειολογία,
προϋποθέσεις, της ∆ηµιουργίας Ζωής.
Γιατί εκεί διασώζεται ακατέργαστος πυριτολιθικός Οµφαλός, και Βωµός, όπως σε
όλα τα Θρησκευτικά Κέντρα. Αποδεικτικός της ιδιαιτερότητας του Χώρου, ως Τόπου
Ζωής και Θανάτου.
Γιατί εκεί βρίσκεται ο Τάφος του Τροφώνιου.
Mortίs et vitae locus.
Γιατί εκεί το ηφαιστειογενές µάγµα, έχει πρόσφυση στο Κέντρο της Γης.
Η ίδια η περιοχή ονοµάζεται Γκαλντήρα, πιθανότατα µια παραφθορά του Καλντέρα.
Τέτοια βάραθρα γεµάτα από θεϊκή παρουσία και φωνή µνηµονεύει ο Κλήµης.3
Ένας τέτοιος σπάνιος Χώρος, εξ αιτίας των ιδιοµορφιών από τις οποίες κοσµείται,
αυτοδίκαια αποκαλείται Τέµενος, και Έδρα Θεοφανειών.
Συνήθως ένα τοτεµικό ζώο καταγωγής, ταυτίζεται µε τον µυθικό πρόγονο της
Φυλετικής Οµάδας. Όπως στην περίπτωση του Φιδάνθρωπου Ερεχθέα, στην Αττική,
έτσι και στην Λειβαδιά, ο Τροφώνιος ταυτιζόταν µε Ιερό Φίδι.

‘’ό δέ µάντις όφις ήν’’ 4
Επανατονίζεται ότι ο εξαιρετικός χώρος αποτελεί τόπο όπου εκδηλώνεται Ζωή
και Θάνατος.
Ορίστε γιατί εκεί λειτουργεί µε Φυσικούς Κανόνες το περίφηµο Ιερό του Τροφώνιου.
Ορίστε γιατί εκεί οι µύστες, βλέπουν σύµφωνα µε τον Πίνδαρο,5 την ∆ιόσδοτη
αρχή και την τελευτή του βίου. Την Αρχή, που έδωσε ο Υπέρτατος θεός και το Τέλος
του Βίου…..
Ορίστε γιατί το Ιερό, δεν περιελάµβανε µόνον Μαντείο, και Ασκληπιείο, αλλά
αποτελούσε ένα αληθινό Κέντρο Φοίτησης, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Φιλόστρατος.6
Ορίστε γιατί σφάλλουν όσοι ακόµη αναζητούν ‘’το µαντείο του Τροφώνιου,’’ στον
λόφο του Κάστρου.
Στο Κάστρο δεν υπάρχουν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία όπως αυτά που
προαναφέρθηκαν.
Οι περιβόητες λοιπόν βροχές της Λειβαδιάς, είναι αποτέλεσµα ενός αένναου
Τεχνητού Μηχανισµού, που ήδη είχε εφεύρει ο µυθικός Σωσίπολις Τροφώνιος.
Εφεύρεση και Υλοποίηση ,από την οποία η Λειβαδιά ευεργετείται έως σήµερα.
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Εδώ και αρκετό χρόνο έχει δηµοσιευτεί κάποιο σχέδιο αναπαραγωγής του αρχαίου
άλσους του Τροφωνίου, στηριζόµενο κατά τους σχεδιαστές στην κατά γράµµα
αφήγηση του Παυσανία.
Η πρόθεση είναι όντως αξιέπαινη, αλλά ωστόσο ένα καίριο σφάλµα αναιρεί όλη την
φιλότιµη παραγωγή. Αυτά που αναφέρει ο Περιηγητής, και τα οποία πιστά
µεταφέρθηκαν στο σύγχρονο σχέδιο, το ίδιο το αρχαίο κείµενο διευκρινίζει ότι είναι
τα ε π ι φ α ν έ σ τ α τ α, µέσα στο άλσος.
Το λάθος λοιπόν εντοπίζεται σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο. Αφού το κείµενο αναφέρει
τα Επιφανέστατα, αυτονόητο γίνεται ότι στην εν λόγω ΠΕΡΙΟΧΗ, που µάλιστα
περιγράφεται ότι είναι ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ, ασφαλώς υπήρχαν µνηµεία µε την
διαβάθµιση των Επιφανέστερων, και στη συνέχεια των απλώς Επιφανών.
Για να µην αναφερθούν τα ακόµη πολυπληθέστερα κοινά, και κοινότερα……
Με πρόθεση λοιπόν Φίλια προς τους σχεδιαστές και υποβοηθητική στην αποκόµιση
µιας διαυγέστερης εικόνας της περιοχής, στην οποία εκτεινόταν το αρχαίο άλσος,
ακολουθούν ελάχιστα στοιχεία, από τα πολλά που θα έπρεπε να προσεχθούν σε
τέτοιου είδους ενασχολήσεις.
Ελάχιστα και δευτερεύοντα στην κυριολεξία, γιατί αν κάποιος επιχειρούσε µια
µείζονα διόρθωση στο σύγχρονο σχέδιο, ίσως να έκανε αρχή από τον περίφηµο
Βόθρο του Αγαµήδη.
Έχει ήδη επισηµανθεί από το 1948 ότι ο βόθρος του Αγαµήδη, και το µαντείο του
Τροφωνίου, είναι το ίδιο αντικείµενο, το ίδιο κατασκεύασµα.
∆υσνόητο κάπως, αλλά η ακανθώδης µαρτυρία, παραδίδεται από τον ίδιο τον
Παυσανία.
(Ν.Κοντολέων,’’ ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ ΩΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑ ΧΘΟΝΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ,’’
σελ.18,σηµ.2)

Υπάρχουν καλοί ακροατές και καλοί αναγνώστες.
Ένας καλός ακροατής για παράδειγµα, µπορεί στη Marcia funebre
της Ηρωικής Συµφωνίας, ν’ ακούσει τ ο θ ρ ό ’ι’ σ µ α τ ο υ α ν έ µ ο υ
πάνω στην χαίτη των αλόγων, που σέρνουν τον κιλλίβαντα,
όπου βρίσκεται απότεθειµένος ο νεκρός του Μεγάλου Ναπολέοντα.
Στο κείµενο που ακολουθεί, ένας συνήθης αναγνώστης µπορεί να µην ακούσει
το κελάρυσµα της παλιάς βρύσης του Ζαγαρά, η οποία βρισκόταν
µέσα στην περιοχή του αρχαίου άλσους του Τροφωνίου,
αλλά οπωσδήποτε θα διαβάσει απλά και εύληπτα Ελληνικά,
που µάλιστα δεν είναι αόρατα, και γραµµένα µε χυµό λεµονιού!!
Ελληνικά που ασφαλώς θα βελτιώσουν την εικόνα της όλης έκτασης
στην οποία εκτεινόταν το αρχαίο Άλσος και της γενικότερης τοπογραφίας,
των µνηµείων, του λεγόµενου Μαντείου του Τροφωνίου.

Με δεδοµένο δύο ενδεικτικές Επιγραφές, που βρέθηκαν σε επώνυµα σπίτια της
συνοικίας Ζαγαρά

I.G. VII,2
Επιγραφή αριθµ. 3097
( βρέθηκε στον Ζαγαρά, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου)
……nunc in pariete exteriore domus Nikolai Momitis sitae
prope ecclesiam S. Nikolai in ea parte oppidi quae vocatur ZAGORA.

ΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙ∆Ι
ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ
ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ
ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙ∆Α
ΕΚ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕ
ΙΕΡΗΤΕΥΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΝΑΣΙΜΒΡΟΤΟΥ.

και

Επιγραφή αριθµ.3099
Βρέθηκε στον Ζαγαρά, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Tabula marmoreal inaedificata Lebadeae in domo Andrea Basiliae sita iuxtra
ecclesiam S. Nikolai in ea parte urbis quae vocatur ZAGORA.
[…….ύδωρ και τα κρατηρίδια και λεοντόκρουνα και το περί την κρήνην έσω
κατασκεύασµα πάν και το εις αυτήν ύδωρ εκ των ιδίων τη θεώ και τη πόλει.]

Μια επίσης ενδεικτική από τις πολλές στην Παναγία Ελεούσα

Επιγραφή αριθµ. 3158
Stela lapidis leucophaei cum automate,Lebadeae in domo Athanasii Toliae,
sita prope ecclesiam Panagiae Eleusae.

ΠΑΡΑΜΟΝΑ
ΣΩΣΙΚΡΑΤΕΙΣ

Στην θέση ΓΟΥΡΝΑ, στο δυτικότερο τµήµα του Ζαγαρά, βρέθηκαν αρκετές
Επιτύµβιες Ρωµαίων αξιωµατούχων, αλλά και µία σε σπίτι επώνυµο

Επιγραφή αριθµ.3057
Fragmentum tabulae lapidis leucophaei,in domum Ioannis Kavarakis,
in ea parte oppidi Lebadeae quae vocatur GURNA.
[κή κατά γάν κή κατά θάλατταν κή πάντα τάλλα όσαπερ
κή τοίς άλλοις προξένοις και εύεργέτης τάς πόλιος ύπάρχι]

Με δεδοµένο το ότι..
Στην πλειοψηφία τους οι Επιγραφές, που σχετίζονται µε το µαντείο του Τροφωνίου,
βρέθηκαν διασκορπισµένες σε διάφορες τοποθεσίες της συνοικίας Ζαγαρά, και
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΑΓΑΡΑ, (SCUOLA VETERE) πριν την µεταφορά τους στο Μουσείο της
Χαιρώνειας.
Αβίαστα προκύπτει η εξής απορία.
Άραγε πόσο ορθή είναι η αντίληψη, αλλά και το Σχέδιο που έχει φιλοτεχνηθεί, να
δείχνει ‘’το άλσος του Τροφώνιου και τα µνηµεία του,’’ στην περιοχή µεταξύ της
Μητρόπολης και των πηγών της Έρκυνας ;
Ο Περιηγητής έκανε λόγο για µια ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΣΟΥΣ όση είναι η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ.
Περιέγραψε τον ποταµό, ο οποίος χωρίζει την Πόλη από το άλσος.
Ένα άλσος αναφορικά µε πολύ λίγα, τα απλώς ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ.
Αυτό σηµαίνει ότι εκεί υπήρχαν αναρίθµητα µεγαλύτερα και µικρότερα Ιερά
Οικοδοµήµατα.
Αυτό επιµαρτυρούν οι Επιγραφές από τον Ζαγαρά.
Αν λοιπόν το άλσος στο Σχέδιο θέλει να είναι σύµφωνο µε την Περιγραφή του
Περιηγητή, και όχι ένας απλός φανταστικός Κήπος, τότε λογικά θα πρέπει να
εκτείνεται τουλάχιστον έως την πλατεία Ταµπάχνας.
(Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει από την Πλατεία της Μητρόπολης και φτάνει µέχρι την
Αγία Παρασκευή, αφού σ’ εκείνον τον χώρο βρέθηκαν κίονες, δοµικά µέλη και
σχετική Επιγραφή από ναό της Αρτέµιδας.)
Επιγραµµατικά.
ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΤΟΥ
ΛΟΦΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. (Ζαγαρά, Κάδη, Αγ.Παρασκευή)
Αξίζει να προστεθεί η ορθή εκτίµηση της ακόλουθης µαρτυρίας. Ο ναός της Έρκυνας
σύµφωνα µε τον Περιηγητή δεν ήταν στις πηγές του ποταµού, αλλά στην όχθη του
ποταµού. Ο χώρος µεταξύ πηγών και Μητρόπολης µε κάθε βεβαιότητα ήταν κενός,

αφού εύκολα διαπιστώνεται ότι εκεί είναι αδύνατη η ίδρυση οποιουδήποτε
περιφανούς ναού.
Αυθαίρετα εκφράζεται ο καθηγητής κ.Νικ.Παπαχατζής, όταν ισχυρίζεται ότι ο
Πύργος του Κάστρου, στις πηγές της Έρκυνας, είναι, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο ναός
του Τροφώνιου, που από οριζόντιος που ήταν κατά την αρχαιότητα, στα χρόνια της
Καταλανικής κυριαρχίας, σηκώθηκε όρθιος, αφού από τα ερείπιά του χτίστηκε ο
Πύργος. Ωστόσο, πολύ πιο κοντά στην αλήθεια θα ήταν κάποιος, αν υποστήριζε ότι ο
ναός του Τροφώνιου, βρισκόταν εκεί ακριβώς που σήµερα είναι ιδρυµένη η
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στην συνοικία Ζαγαρά.
Αυθαίρετες αναπαραστάσεις, αλλά καλόπιστες και απαλλαγµένες ετσιθελισµού,
πάντοτε έχουν περιθώρια βελτίωσης. Άλλωστε σ’ αυτήν την Ιστορία, το διακαώς
ζητούµενο είναι η απόδειξη των προτεινοµένων, και βεβαίως η βελτίωση των
απόψεων, όπου δεν υπάρχουν αποδείξεις.
Ώστε λοιπόν το Σχέδιο στην ατελέστερη απεικόνισή του θα πρέπει να εξαπλώνεται σε
όλο το µήκος του ποταµού, που βρίσκεται απέναντι από την Πόλη. Έτσι δεν είναι
δύσκολο να πάρει τελικά το σωστό µέγεθος που δείχνει ένα αληθινά µεγάλο άλσος το
οποίο περιλαµβάνει την παλιά Ιερή και Άβατη Περιοχή, την οποία σήµερα αποτελούν
οι συνοικίες Ζαγαρά και Κάδης.
Εκείνη η περιοχή στην αρχαιότητα ήταν αληθινό Άβατον. Ένας Ιερός Τόπος.
Ένα έρκος, ένας δηλαδή φράχτης, προσωποποιήθηκε µε την υπόσταση της νύµφης
Έρκυνας.
Η νύµφη ’’ Έρκυνα ξιφηφόρος και ερρινύς’’ κατά τον Καλλίµαχο,7 προστάτευε
αυτόν τον Ιερό Χώρο µε γυµνό ξίφος, αληθινή ερρινύα της εκδίκησης.
Αναφαίνεται έτσι, ένα λειτουργικό της προηγούµενης θρησκείας στοιχείο ξιφιφόρου
φύλακα, που διασώθηκε και πέρασε στην επιγεννόµενη Αγιογραφία, µε τις µορφές
των Αρχαγγέλων οι οποίοι µε επίσης γυµνά σπαθιά, φυλάνε τις θύρες του Ιερού.
Το Φοβερόν Άγιον Βήµα…..
Αξίζει να έχουµε κατά νού, ότι οι πρόγονοί µας δεν πέρασαν ποτέ Πέρα απ’ το
Ποτάµι.
Εξακριβώθηκε ότι Επιγραφές πιστοποιητικές της περιοχής του αρχαίου άλσους
βρέθηκαν µέχρι και την τοποθεσία ΓΟΥΡΝΑ. Η τοποθεσία αυτή για όσους δεν την
γνωρίζουν, βρίσκεται λίγο πρίν από την θέση Πρόκυµα, στο δυτικότερο τµήµα της
Πόλης.
Σε πολύ µικρή απόσταση υψώνεται ‘’ο χωµάτινος’’, όπως τον αποκαλεί ο
Φιλόστρατος8 γήλοφος, ενώ ο Παυσανίας..
‘’όρος στο οποίο βρίσκεται το µαντείο του Τροφώνιου.’’
Εκεί λοιπόν πάνω σ’ αυτό το όρος σήµερα ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ∆ΕΙΞΕΙ τον αρχικό βωµό σε σύζευξη µε το αειθαλές Ιερό ∆έντρο, τον ναό του
∆ιός Βασιλέως, και πάνω απ’ όλα το άδυτο – µαντείο του Τροφωνίου.
Τουλάχιστον ότι σώζεται τώρα από αυτό.
ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΕΚΕΙ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΟΠΗΣ ΣΠΙΘΑΜΩΝ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ
ΜΙΑΣ ΣΠΙΘΑΜΗΣ.
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Lyc.153
Φιλόστρατος 8,19,2

Η εν λόγω ΟΠΗ βρίσκεται στο δάπεδο του οικοδοµήµατος, το οποίο έφερε σε φως
η ανασκαφή, και µπορεί να επιδειχτεί σε οποιονδήποτε το ζητήσει…..
Το µαντείο του Τροφώνιου είναι εκεί, όχι µόνον επειδή το απεκάλυψαν οι
ανασκαφές, αλλά επειδή απλούστατα εκεί το αναφέρουν τα αρχαία κείµενα.
Κι ας τα ερµηνεύει κάποιος όπως αυτός θέλει. Κι ας διατείνονται πολλοί, πτυχιούχοι
αρχαιολόγοι και απτυχίωτοι ερασιτέχνες ότι, ’’ανασκαφές δεν έγιναν ποτέ.’’
Έ λοιπόν και ανασκαφές έγιναν, και το µαντείο αποκαλύφθηκε.
Ευτυχώς και δυστυχώς µαζί για ορισµένους, ότι γράφτηκε ήδη, αλλά και ότι γράφεται
τώρα, σχετικό µε το Τροφώνειο, θα κριθεί στο µέλλον από την ίδια την Ιστορία, και
τους επιγενόµενους.

Στάθης Βαλλάς
vallas.stathis@gmail.com

Απαντώ δηµοσία σε µια ερώτηση που έλαβα, επειδή εκτιµώ ότι ενδιαφέρει πολύ
ευρύτερα.
ΟΧΙ, δεν είµαι αρχαιολόγος. Τουλάχιστον µε την στενή έννοια του όρου, παρά το ότι
έχω κάνει ανασκαφές. Κάποιο Πανεπιστήµιο του Σικάγο, στο οποίο διδάσκονται
Στοιχεία από τα βιβλία µου, τελευταία, προσφέρθηκε να µου χορηγήσει ένα πτυχίο,
και έναν τίτλο διδάκτορος, αλλά προτίµησα να µείνω ‘’απ’ έξω,’’ όπως κάνω
δεκαετίες έως τώρα.
Είναι και η χρονική συγκυρία της ηλικίας…… Απέφυγα ενσυνείδητα το
Πανεπιστήµιο στα 20 χρόνια µου, θα ήταν κρίµα να παρασπονδίσω αργότερα…….
Είναι νοµίζω ευνόητο ότι, ακόµη κι αν είχα πάρει πτυχίο Αρχαιολογίας, δεν θα ήταν
δυνατό να πραγµατοποιήσω ανασκαφές σε ηλικία 25 χρόνων.
Πάντα είχα, και έχω ακόµη την άποψη ότι, η αξιοπιστία µιας είδησης δεν εξαρτάται
από το πρόσωπο που την µεταφέρει, αλλά από την αλήθεια, την αξιοπιστία, της
ίδιας της είδησης.
Παράδειγµα. Εάν κάποιο αεροσκάφος πέσει σε µια χαράδρα, η είδηση που θα φτάσει
στον οικισµό, δεν εξαρτάται κατά την σοβαρότητα, από το εάν την µεταφέρει ο
δραγάτης, ή ο ∆ήµαρχος……….
Από την άλλη, ’’ο κακός δαίµονας ‘’ αυτής της επιστήµης, της Αρχαιολογίας, έχει
αποδειχτεί, ότι είναι οι λεγόµενοι ερασιτέχνες. Πολλές και µεγάλες ανακαλύψεις
οφείλονται σ’ εκείνους που κινούνται από έρωτα-εραστής-τέχνης, για τα αρχαία, και
όχι από βιοποριστικό επάγγελµα……

Θα ήταν σφάλµα όµως να υποστηριχτεί µια αλόγιστη γενίκευση.
Γι’ αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι νέοι που επιδιώκουν σήµερα, σπουδές στην
επιστήµη της αρχαιολογίας, ασφαλώς και κινούνται από αγάπη προς την αρχαιότητα.
Το επικρεµµάµενο, κακό προκύπτει αργότερα. Όταν και εάν διοριστούν στην
Υπηρεσία αρχαιοτήτων όπου τα ιδανικά, διαφοροποιούνται ποικιλοτρόπως …….
Προσωπικά, και για να κλείσω, δηλώνω ότι είµαι αρχαιολόγος, σύµφωνα µε την
Αριστοτελική έννοια, του κατά ‘’κατά συµβεβηκός, και κατά µετοχήν.’’
Συµβαίνει να πραγµατοποιώ ανασκαφές, όταν και εάν µου χορηγήσουν άδεια,
και µετ-έχω του αρχαίου λόγου.
Τουλάχιστον αυτό το τελευταίο είναι αναφαίρετο δικαίωµα όλων…..

