ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΟΦΩΝΕΙΟ (5)

Το Μαγικό Βουνό

Είναι ο πολύς Κλήµης, ο επιλεγόµενος Αλεξανδρεύς, που διασώζει άθελά του, µιαν
ακόµη πολύτιµη πληροφορία. Σε µια απλή φράση, καταδείχνεται άµεσα και
εµφανέστατα, κάποια ιδιαίτερη Σύνοδος Στοιχείων, εξαιρετικών.
Στοιχείων, από τα οποία κοσµείται µεταξύ άλλων, και το Ιερό Όρος της
Λειβαδιάς. Απευθύνοντας λοιπόν, υβριστικό αντεθνικό λόγο, κάπου µιλάει για άδυτα.

‘’άδυτα άθεα, βαράθρων
στόµατα τερατείας έµπλεα.’’ 1
Αυτό στην προκειµένη περίπτωση σηµαίνει, επανατονιζόµενο, έστω και σαν
επιµορφωτική Επανάληψη, ότι κάτω από το Τροφώνειο µέσω του ηφαιστειογενούς
πετρώµατος, ανοιγόταν, και ακόµη α ν ο ί γ ε τ α ι, έ ν α α λ η θ ι ν ό β ά ρ α θ ρ ο.
Ένα βάραθρο, που κάποτε ήταν λειτουργικό συνοδό της Ιερής Ακολουθίας.
Του Ιερού Τυπικού. Του Ιερού ∆ρώµενου.
(Ο Κλήµης, παρά προσδοκίαν, δεν κατανοεί ότι όλα τα φυσικά στοιχεία που
χρησιµοποιούνται κατά την οποιαδήποτε θρησκευτική Τελετή, µέσω της Ιερατικής
Τέχνης, παράγουν ωφελιµιστικό επιδιωκόµενο έργο και αποτέλεσµα µε άµεση
επενέργεια στον θρησκευόµενο άνθρωπο. Σε καµιά απολύτως περίσταση, δεν
αποτελούν, ειδωλατρικά αντικείµενα. Η αρχαία θρησκεία χρησιµοποιεί φυσικά
πρότυπα. ∆εν τα λατρεύει, όπως ηθεληµένα και διαστρεβλώνοντας την αλήθεια,
πρεσβεύει ο Κλήµης, και οι άλλοι χριστιανοί αποκαλούµενοι Πατέρες).
Το Βάραθρο, που πηγάζει από το Κέντρο της Γης, και αναβλύζει στην επιφάνειά της,
πάνω στην κορυφή του Μαγικού Βουνού της Λειβαδιάς, κάποτε ήταν
εκµεταλλεύσιµο από τον άνθρωπο. Ήταν στοιχείο της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας,
αρωγό στην ευζωία του ανθρώπου. Ο άλλος πόλος, η Τερατεία, εκτός των άλλων
εξηγείται και ως ‘’θεϊκή φωνή, χρησµός.’’
Έτσι το συγκεκριµένο Βουνό ανάγεται σε µαγικό, όχι µε την αφηρηµένη ποιητική
εκδοχή, αλλά εξ αιτίας των πολυπληθών όσο και εξαιρετικών ζωντανών Επιφανειών,
από τις οποίες κοσµείται. Ένα συµπλήρωµα στοιχείων, που υπάρχει στην κορυφή
του, θα το αποδείξει.
Πολύ κοντά στο άδυτο, βρισκόταν ένα πρόσθετο θρυλικό µνηµείο. Το περίφηµο και
γνωστό από άλλα αρχαιοελληνικά Ιερά, και Θρησκευτικά Κέντρα, Κυνήγι της Κόρης.

Η Θήρα της Κόρης Περσεφόνης από τον Αιδωνέα, τον Πλούτωνα.
Μ’ αυτήν την εξακρίβωση, µία ακόµη είσοδος στον Άδη, προσέδιδε στο βουνό,
το εξαιρετικό ενδιαφέρον του µαγικού.
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Ο τριγύρω από την κορυφή τόπος συµπληρωνόταν από τα έως σήµερα διαιωνιζόµενα
γνωρίσµατα του ασφόδελου Αΐδου λειµώνος. Τα γεµάτα ασφόδελους λιβάδια
του Άδη. Και βεβαίως από την αντιπροσωπευτική χλωρίδα, και πανίδα, που µαζί µε
την ύπαρξη εκεί της δίδυµης πηγής του Άδη, την Λήθη και την Μνηµοσύνη,
επισφράγιζαν την θεοφανειακή ταυτότητα του Ιερού Τόπου.
Επιλεκτικές Θεοφάνειες, που συναντούσε κάποιος, σε όλα τα επώνυµα
Θρησκευτικά Κέντρα, µέσα, αλλά και έξω από την Ελλάδα. Το φαινόµενο δεν ήταν,
άλλο από την αυτόµατη συνέπεια και αναλογία της µοναδικότητας, του κάθε
γεωγραφικού χώρου.

«..στην Αχερουσία είµ’ εδώ, κι βάρκα µου έν’ από του Χάρου τα σκαφίδια..»
(ανωνύµου)

Άλλο παράδειγµα η Έρκυνα. Όπως προειπώθηκε σηµαίνει έρκος – φράγµα.
Το ίδιο όνοµα έχει και ένα από τα τέσσερα ποτάµια του χριστιανικού Παράδεισου.
Ο πολύ γνωστός Ευφράτης.
Πιζόν, Γκιχόν, Τίγρης, και Ευφράτης. Ένας εύ-φράτης αποτελούσε ένα καλό και
αξιόπιστο φράγµα στον Παράδεισο, στον παρά τον Άδη, Κήπο. Ωστόσο η συµµετρία
δεν σταµατάει εδώ. Στην Βαβυλώνα, στην bab ilani, (η θύρα των θεών) σε κάποια
λίµνη στην οποία ‘’αφανιζόταν’’ ο Ευφράτης, όπως η Έρκυνα ‘’αφανιζόταν’’ κάποτε
στην Κωπαΐδα, φέρεται ότι πραγµατοποιήθηκε µια κατάβαση στον Άδη.
Το εκπληκτικό είναι ότι η συνεχόµενη Ανάβαση στον επάνω κόσµο συνέβη
στην Λειβαδιά. 2
Έτσι αυτό το βουνό είναι αληθινά µαγικό, αφού σε κανένα άλλο Ελληνικό Ιερό, δεν
γινόταν Τελετή κατάβασης στον Άδη. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που το
αποκαλούσαν Καταβάσιο. Και βέβαια είναι σηµαντικό να µην παρεισφρήσει
σύγχυση, µε ένα συγγενές δρώµενο που µοιάζει µεν µε Κατάβαση, αλλά στην ουσία
πρόκειται για Ψυχαγωγία, ανάκληση δηλαδή ψυχών από τον Άδη.
Σαν κι αυτήν που γινόταν στο νεκυοµαντείο παρά τον Αχέρωντα ποταµό, ή την
Νεκυοµαντεία που έκανε ο Οδυσσέας σ’ έναν ίδιο βόθρο µε εκείνον του Τροφώνιου,
εκεί που τον έστειλε η Κίρκη, στην άκρη του Ωκεανού.
Το ασθενέστερο σηµείο των τειχών της Τροίας, ήταν εκεί που βρισκόταν
ο Ερινεός!!! 3

Το εκπληκτικότερο όµως ακόµη και σήµερα ζωντανό γνώρισµα, που ορθώνεται στο
ψηλότερο σηµείο του µαγικού βουνού, της Λειβαδιάς, είναι ο φοβερός και τροµερός

Ερινεός.
Η γνωστή αγριοσυκιά. Ένα διαχρονικό Ιερό ∆έντρο. Με ευκολία διακρίνεται ότι
βρίσκεται σε δυώνυµη σύζευξη µε τον πυριτολιθικό Βωµό. Εδώ συµβαίνει κάτι
επίσης απίστευτο. Η πλούσια σε µέταλλο κορυφή, παρ’ ότι δέχεται εντονότερη
ακτινοβολία, και κενώσεις ηλεκτροµαγνητισµού, τουλάχιστον κατά τον χρόνο
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βροχόπτωσης, εξ αιτίας του Ιερού ∆έντρου, του ε ρ ι ν ε ο ύ, της αγριοσυκιάς, γίνεται
απρόσβλητη από κεραυνούς!!!
Το φαινόµενο στην αµφιδροµία του, είναι αληθινά θαυµαστό. Ο Πλούταρχος είναι
καταυγαστικός.
«..Το πιο αξιοπερίεργο όµως είναι ότι, ενώ όλα όσα βλασταίνουν και δίνουν
καρπούς βγάζουν άνθη, το µόνο που µένει χωρίς άνθη (ανανθές) είναι το φυτό της
συκιάς. Αν πάλι όπως λένε οι άνθρωποι, δ ε ν π λ ή τ τ ε τ α ι α π ό κ ε ρ α υ ν ο ύ
ς, θα µπορούσε να αποδώσει κανείς και τούτο στην πικράδα και την κακή
ποιότητα του κορµού..» 4

Ο θρησκευτικός λόγος µοιάζει φλύαρος,
αλλοίµονο αν δεν ήταν…..

Το σηµείο είναι κατάλληλο, για την κατάθεση ενός µακρύτερου, αλλά διαφωτιστικού
και συναφούς ωστόσο λόγου, κυρίως πάνω στην αγριοσυκιά, η οποία και ενδιαφέρει
αποκλειστικά. Αποκλειστικά, και µε ενδιαφέρον ζωηρό, γιατί κατά την διαδικασία
του ∆ρώµενο της Μύησης στο Τροφώνειο, το Στάδιο της επίσκεψης και επαφής του
µυούµενου µε την αγριοσυκιά ήταν από τα πλέον κορυφαία της όλης διαδικασίας.
Ο αείζωος ερινεός, της εποχής που λειτουργούσε ακόµη το Άδυτο, από εξαιρετική
εύνοια, διασώθηκε έως σήµερα ζωντανός, και µε κάθε πιθανότητα θα διασώζεται µε
την ίδια µορφή στο διηνεκές.
Η σηµερινή εικόνα στην κορυφή του λόφου ‘’Προφήτης Ηλίας,’’ όχι µόνον διατηρεί
τις αρχικές ιερές καταβολές, τις Απαρχές, αλλά σηµαδεύει το µέλλον, µε τις αξίες
µιας συνεχούς Αναγέννησης. Η αγριοσυκιά, αυτό ακριβώς προϋποθέτει, και
συνεπάγεται. Την Αιωνιότητα.
Η αγριοσυκιά εκεί, είναι ένα ζωντανό Ιερό ∆έντρο, µε Ιστορικό παρών, από την
εποχή που κατοικούσε στην περιοχή ένα Μινυακό φύλλο, οι Φλεγύες.
Άκρως φιλοπόλεµοι, τους οποίους µάλιστα ο Όµηρος περιγράφει ως υβριστές. 5
Το γεγονός δεν εµπόδισε τον Απόλλωνα να νυµφευθεί την Κορωνίδα, κόρη του
Φλεγύα, η οποία φέρεται ως µητέρα του Τροφώνιου.

Ο απαγορευµένος καρπός στον Χριστιανικό Παράδεισο ασφαλώς δεν είναι το
µήλο. Πουθενά δεν αναφέρεται το είδος ούτε του ∆έντρου ,ούτε του καρπού…..
Ποιος άραγε να ήταν ο περιβόητος καρπός;
Στην αρχαία Ελλάδα, Ερινεός ή Ερινεώς, σήµαινε: θεός, ή σύκον άρρεν. 6
Σ’ αυτό το µοναδικό προϊόν, που δεν είναι γνήσιος καρπός, αλλά ένα συγκάρπιο,
αποτελούµενο από την ταξιανθία, µαζί µε την ανθοδόχη, είναι δυνατόν να
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αναγνωριστούν ικανότητες Ισχυοφάνειας, που έχουν οµοιοπαθητική επίδραση, και
εξασκούν βάρος, τόσο στην περιοδική, όσο και στην ίδια την συνεχή Αναγέννηση.
Περιληπτικά. Το άγριο σύκο είναι ο ‘’φορέας’’ που γονιµοποιεί τους καρπούς της
ήµερης συκιάς. Τόσο το άγριο σύκο, όσο και το ήµερο είναι..
ο εκπληκτικότερος µικρόκοσµος, συγκεντρωµένων µικρόκαρπων, σε αριθµό
θαυµαστό. Αµέτρητος αριθµός σπερµάτων, βρίσκεται περιβεβληµένος από µια
λεπτή µεµβράνη η οποία στάζει γαλακτερό χυµό, ακριβέστερα οπό.
Είναι ο µοναδικός καρπός που µοιάζει ανατοµικά, αλλά και οντολογικά, στους
όρχεις, όπου βρίσκεται και η ‘’καρδιά της λειτουργίας,’’ του ανθρώπινου οργάνου
αναπαραγωγής.
Μ’ αυτήν την παρατήρηση, δεν είναι δύσκολο ν’ απαντηθεί, γιατί ο ερινεός εκτός των
βασικών προτερηµάτων, δηλαδή του να χάνει και να ξαναποκτά τα φύλλα,
’’να πεθαίνει και να ανασταίνεται,’’ δια-λέχτηκε ως οµοιοπαθητικό πρότυπο, και
καθιερώθηκε ως αντικείµενο µε ιερή σηµασία. Όλη την διάρκεια του έτους, και
ανεξάρτητα από το εάν επικρατεί δριµύ ψύχος, διατηρεί στην άκρη των κλαδιών ένα
πράσινο µάτι. Είναι αυτό που λέει και το όνοµά του.
Ένας Ερι-νεός, ένας πολύ νέος.
Γι’ αυτό και ονοµάζεται θεός, γι αυτό και εκεί ναίει ο θεός.
Από το ξύλο του φτιάχνονταν στην αρχαιότητα ‘’οµοιώµατα’’ του ∆ιόνυσου, οι
περίφηµοι δηλαδή Φαλλοί. Απαραίτητοι σε κάθε Ποµπή, η οποία αντιστοιχεί µε την
σηµερινή λιτανεία εικόνος επώνυµου Αγίου. Μια ευεργετική ροή οπού διέτρεχε τον
οικισµό κατά την αρχαία Ποµπή, όπου επί πάντων εδέσποζε ο ∆ιόνυσος Συκίτης,
αλλά και κατά την σηµερινή Λιτανεία Εικόνας, επώνυµου Αγίου, διακρίνεται, ένα όχι
υποδεέστερο φαινόµενο…….
Όµως και στην σύγχρονη θρησκεία ο Ερινεός βρίσκεται σε θέση δεσπόζουσα.
Όπως οι Βυζαντινοί πρώτοι διατείνονταν, σε µιαν αγριοσυκιά στο κέντρο του
χριστιανικού Παράδεισου, σταυρώνεται και ο σηµερινός θεός, ενώ ως νυµφίος,
οµοιώνεται κατά την παροχή έργου στην ανθρώπινη κοινότητα, µε τον καρπό του
Θεοφανειακού ∆έντρου.
Το συµπέρασµα προκύπτει από τρείς τουλάχιστον συνεκδοχές.
Το ∆έντρο της Ζωής και του Θανάτου, το οποίο ποτέ δεν αναφέρεται ονοµαστικά,
είναι το ίδιο µε το ∆έντρο της Γνώσεως, του Καλού και του Κακού. Σύµφωνα µε την
Αγία Γραφή, βρίσκεται στο κέντρο του χριστιανικού Παράδεισου. Πάνω στα τέσσερα
αντίθετα κλαδιά, διαδραµατίζεται το περιοδικό Θείον ∆ράµα. Εκεί ο Σωτήρας
θεώνεται, ενώ ο Ιούδας αναιρείται. Εκεί οικονοµείται ώστε δύο ληστές να επέχουν
την υπόσταση του Καλού και του Κακού.
Το πλέον επιβαρυντικό όµως στοιχείο προκύπτει από τα περίφηµα..

περιζώµατα εκ φύλλων συκής των πρωτόπλαστων.
Ασφαλώς και υπήρχαν καταλληλότερα φύλλα για να κρύψουν την γύµνια τους.
Το φύλλο συκής κρυφά επιβεβαιώνει το είδος του ∆έντρου της Χριστιανικής
Ανθρωπογονίας. Και όχι µόνον. Ο Βούδας ενσαρκώνεται 43 φορές σε µιαν
αγριοσυκιά, που µάλιστα διασώζεται έως σήµερα ζωντανή στην Ινδία.
Ο Ερινεός Της Χάρυβδης, στον οποίο κρεµµιέται ο Οδυσσέας, είναι η καρδιά της
Οδύσσειας.!!!7
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Ακριβώς το ίδιο παράλληλο, η ίδια συµµετρία, παρατηρείται στην Λειβαδιά.
Στο κέντρο του αρχαίου τεµένους βρίσκεται ζωντανό το Ιερό ∆έντρο σε συζυγία, σε
δυώνυµη παρουσία µε τον πυριτολιθικό Βωµό. Το δέντρο παρέχει µια προστασία
στον βράχο, αφού τον καλύπτει µε τα κλαδιά του, προστατεύοντάς τον από την
θερµότητα, τον ιονισµό, τη βροχή, τα διάφορα καιρικά φαινόµενα. Τουλάχιστον αυτό
γινόταν µέχρι πριν λίγα χρόνια. Πρωτού καεί.
Ο βράχος ανταποδίδει την ευεργεσία, εξασφαλίζοντας στην αγριοσυκιά, την
απαιτούµενη και ζωτική για έµβιο οργανισµό υγρασία. Είναι µάλιστα τέτοιας
αποτελεσµατικότητας ώστε, γύρω από τον Βωµό, και πάνω την ξηρή κορυφή, να
βλασταίνουν φυτά υδρόφιλα και υδροχαρή!!
Φαινόµενο σπουδαίο, παρά το ότι στην Θρησκειολογία είναι γνωστό ότι τέτοια
‘’υγρασία στο Ιερό ∆έντρο της κορυφής ανεβαίνει από τα ποτάµια
που περιτριγυρίζουν την εξαιρετική περιοχή.’’
Ορίστε γιατί εκεί διακρίνεται αβίαστα η εκδήλωση της Αιωνιότητας. Το δυώνυµο
είναι αναµφίβολα αείζωο, αφού συνεχώς υπόκειται αρµονικά στην περιοδική κοσµική
Αναγέννηση.
Πάνω στην επιφάνεια του εν λόγω Βωµού υπάρχει ένα τετράγωνο αβαθές λάξευµα.
Είναι η περίφηµη βώµοιος έδρη, που µνηµονεύεται και από τον Όµηρο σε
παρόµοιες περιπτώσεις.
Ορίστε γιατί εκεί και µόνον εκεί βρισκόταν τοποθετηµένο το ξύλινο ξόανο του
Τροφώνιου, που αναφέρεται από τον Περιηγητή, και το οποίο οι ιερείς δεν
απέκρυβαν, αλλά όπως επιγραµµατικά αναφέρει το κείµενο, δεν επεδείκνυαν.
∆εν έκρυβαν το ξόανο από κανέναν, αφού ακόµη και σήµερα όποιος βρίσκεται έξω
από το µικρό Τέµενος της κορυφής του Μαγικού Βουνού της Λειβαδιάς, είναι
αδύνατον να ρίξει ’’ιερόσυλο βλέµµα’’ στο εσωτερικό του χώρου.
Το ξόανο λοιπόν, σ’ αυτήν την θέση, στην µέση του συµπλέγµατος βράχου και
δέντρου, µια αληθινή µορφή Μεσία, είναι φανερό ότι φορτιζόταν από τον αένναο
κύκλο της αιωνιότητας έτσι όπως αυτός εκδηλωνόταν σε µια κυκλική φορά µεταξύ
του άβιου ορυκτού, και του έµβιου φυτικού εκπροσώπου. Το ξόανο εκεί, σ’ αυτήν
την θέση, ασφαλώς φορτιζόταν όπως ένας σύγχρονος συσσωρευτής.
Ευδιάκριτα και µε δυνάµεις φυσικές, πού αντλούσε από πρότυπα ενεργειακά στοιχεία

Χαίρετε δαίµονες οί Λεβάδειαν Βοιώτιον ούθαρ άρούρης…
Κρατίνος

Γινόταν ένας πλήρως φορτισµένος δαίµων. Μ’ αυτήν την προϋπόθεση αναφέρεται
από τον Περιηγητή, ότι παρείχε την επιζητούµενη ευεργεσία στον µυούµενο, όταν
αυτός ο τελευταίος λίγο πριν την Κατάβαση ,έφτανε στον Βωµό και θεράπευε το εν
λόγω ξόανο. Τί ακριβώς σηµαίνει θεραπεία θεού, ή δαίµονος θα εννοηθεί όταν
γίνει ο προσήκων προσεχής λόγος.
Κι επειδή καµιά θρησκεία δεν είναι Καινή, και ανεξάρτητη, αλλά όλες λειτουργικά
συµµορφώνονται στις βασικές αρχές της καθόλου Θεολογίας, πάντα θα περισσεύουν
άδηλα επικουρικά στοιχεία. Ας γνωρίσουµε µερικά ακόµη.
Εξ’ αιτίας της πρότυπης Πράξης που φέρεται ότι διαδραµατίστηκε κάπου, σε µιαν
άγνωστη πόλη, η Σαλήµ, ονοµάστηκε από τους Έλληνες Ιερή και έτσι προέκυψαν τα
Ιεροσόλυµα. Η Ιερουσαλήµ.

Στην Λειβαδιά η ιερά Λεβαδειήων πόλις αναφέρεται σε αρκετές Επιγραφές
επιβεβαιώνοντας έτσι τον χαρακτήρα της Πόλης ως Ιερής. Φαινόµενο όχι συχνό στον
Ελλαδικό χώρο.
Στην Ιερουσαλήµ, στην επονοµαζόµενη ‘’ οδό του Μαρτυρίου,’’ σώζεται µέχρι
σήµερα, µια καµάρα, µια Αψίδα, που έχει το όνοµα ‘’ ίδε ο Άνθρωπος.’’
Στον ναό του ∆ιός Βασιλέως, πάνω στο µαγικό βουνό της Λειβαδιάς, άκρως
σηµαντική ήταν µια Αψίδα, µε ζωτική σύµπραξη στην Τελετή της βασιλικής
Ενθρονίσεως, αφού κάτω από την συγκεκριµένη Αψίδα, µέσα στον ναό του ∆ιός
Βασιλέως, και πολύ κοντά στο Άδυτο, βρισκόταν ο γνωστός..

Θρόνος της Μνηµοσύνης.
Στην βιβλιοθήκη του Βατικανού, καλά κρυµµένο βρίσκεται,
ένα βιβλίο που έγραψε ο Απολλώνιος ο Τυανέας στο Τροφώνειο.
το περιεχόµενο του βιβλίου,’’ περιείχε τις απόψεις του Πυθαγόρα,
και όλη την υπάρχουσα Σοφία του µαντείου του Τροφωνίου.’’

Εάν θα έπρεπε να γίνει λόγος, και για το ’’ίδε ο άνθρωπος,’’ η νύξη θα σταµατούσε
στην οπή του αδύτου. Μέσα στην Οπή, ο χρηστηριαζόµενος για όσους είναι σε θέση
να εννοήσουν κατά την προσεκτική ανάγνωση 8 του κειµένου, και κάποια άρρητα
πράγµατα, που έντεχνα και από ανάγκη, µιάς επιβαλλόµενης Ιερής Σιωπής,
υποκρύβει ο Παυσανίας κέρδιζε τον µυητικό βαθµό άνθρ-ωπος.
Στο κείµενο έχουν ήδη προηγηθεί δύο επωνυµίες του µυούµενου,
καταβάντι, και ανήρ, δηλαδή ’’εκείνος που κατεβαίνει, και ο άνδρας.’’
Μετά την αναστροφή, ή την ενστροφή στην Οπή ο µύστης τότε και µόνον
αποκαλείται από τον Παυσανία ά ν θ ρ -ω π ο ς.
Απλούστατα γιατί η Οπή δεν είναι άλλο, από το θηλυκό του Οπός.
Απλούστατα, γιατί ο όρος άνθρωπος, δεν είναι όπως όλοι νοµίζουν όνοµα
ουσιαστικό, αλλά κάτι επίθετο. Κάτι που περιγράφει κάποιαν ιδιότητα.
Κάτι, που κερδίζεται µετά από κάποια ή κοσµική αναγνώριση, ή ιερή τελετουργία.
Κάτι που οι ασχολούµενοι µε την αρχαία Ελληνική φιλολογία, και τουλάχιστον
αυτοί, θα ώφειλαν και να γνωρίζουν και να διδάσκουν……

ο Άνθρωπος,-- και --η Άνθρωπος. 9
Το ίδιο συµβαίνει µε τον όρο Επίσκοπος, που είναι προϊόν µιας ειδικότερης µυητικής
10
βαθµίδας, ο Επίσκοπος και η Επίσκοπος.

8

Προσεκτική ανάγνωση του κειµένου δείχνει ότι, ο Παυσανίας δεν πραγµατοποίησε Κατάβαση στο άντρο. Το
εγχείρηµα της Κατάβασης ήταν ένα αληθινό Πάθος. Πολύ λίγοι φέρεται ότι το είχαν κατορθώσει Με το σχήµα
λόγου ‘’άλλους τε ειδών και αυτός τω Τροφωνίω χρησάµενος, και κάπου αλλού είρηταί µοι, δηλ. µου τα
διηγήθηκαν’’ πληροφορεί, ότι έκανε µια απλή χρήση. Στο Τροφώνειο συνέβαιναν διάφορες δραστηριότητες.
Πολλές άγνωστες φοιτήσεις. Μία τουλάχιστον µαρτυρία του Πολύαινου αναφέρει ονειροµαντεία. Στο Ιερό του
Τροφώνιου µπορούσε κάποιος να σπουδάσει εκτός των άλλων, Μετεωρολογία, Ιατρική, ακόµη και ∆ιαιτητική,
αφού πολλές Επιγραφές αναφέρονται σε όσπρια, λαχανικά, κρέατα ακόµη και ψάρια…
9
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(Εκείνο το ‘’άνω θρώσκω,’’ ως ετυµολογική παραγωγή του όρου άνθρωπος, που
επικρατεί ακόµη και σε Πανεπιστήµια, δεν ικανοποιεί. Ο ίδιος ο Κλήµης, πρεσβεύει
‘’ ούκ όντες εκ των κάτω, παρά δε του άνωθεν ελθόντες.’’ Η εκ των άνω έλευση, ως
µία προσωπική άποψη περιγράφεται µε λεπτοµέρεια κατά την ερµηνεία της τελετής
Θυρσοτίναξης, στην Εισαγωγή του βιβλίου. 11
Ο οπός που καταχέεται από το Ιερό ∆έντρο, πάνω στο προσ-ωπο, και το µέτωπο,
δίνει στον µυούµενο το προσηγορικό άνθρ-ωπος. Αν-θ-ρ-ωπος ‘’ο άνω του θεού
ρέων οπός.’’)

‘’Κείνοι γάρ(οι θεοί) τ’ άνοσοι καί αγήραοι
πόνων τ’ άπειροι, βαρυβόαν
πορθµόν πεφευγότες Αχέροντος.’’ 12

Και ενώ κρίνονται στοιχεία µιας, σε διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους,
Κατάβασης, αφού πρόκειται για την Ιερή Λειβαδιά, και την Ιερή Σαλήµ, κάποια
δεδοµένα σε µεγένθυνση, συνειρµικά οδηγούν στην πληρέστερη Γνώση αυτής της
φαινοµενικά όµοιας, αλλά και ουσιαστικά ανόµοιας αντιστοιχίας.
Τουλάχιστον κατά το αποτέλεσµα. Ενώ στην µια περίπτωση η µύηση είναι
αποκλειστικά ατοµική, και χωρίς σκοπιµότητες, στην άλλη ήδη διακρίνεται ο καθαρά
πολιτικός χαρακτήρας µιας Νέας Θρησκείας. Μιας πολιτικής θρησκείας, και καθόλου
θρησκευτικής, µε υστερόβουλη εξουσία, την οποία επέβαλαν ανευλαβείς αρµόδιοι,
ως Καινή, ως Νέα ∆ιαθήκη….
Ανευλαβείς, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις εκµεταλλεύθηκαν και τους
κληρικούς…

Εδώ άλλωστε εκδηλώνεται, αλλά και διακρίνεται η καθοριστική
∆ιαφορά της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας, από τον Χριστιανισµό.
Για τον Τροφώνιο της Λειβαδιάς, κάποιο κείµενο έχει ιδιαίτερη αξία.
«...Περιµένουν (οι Χριστιανοί) να δούν τον θεό µε τα ίδια τους τα µάτια, και µε
τα αυτιά του σώµατός τους ν’ ακούσουν τη φωνή του, και µε τα χέρια να τον
ψαύσουν. Αν αναζητούν τον θεό µε τέτοιο τρόπο, τότε θα πρέπει να πάνε στα
Ιερά του Τροφώνιου ή του Αµφιάραου, ή του Μόψου – εκεί να δείς θεούς µε όψη
ανθρώπινη, και µάλιστα να συνδιαλέγονται αληθινά και όχι ψεύτικα. Και θα
τους δείς ανά πάσα στιγµή να µιλούν στους ενδιαφεροµένους, και όχι να
εµφανίζονται φευγαλέα µια φορά, σαν τον άλλον που τους εξαπάτησε…» 13

Ήταν η χρήση όπως προ ειπώθηκε, και όπως στην συνέχεια θα πιστοποιηθεί, των
Ζωντανών Φυσικών Στοιχείων, που αναδείκνυαν και επιβεβαίωναν την αεί παρουσία
του ζωντανού θεού σε τέτοιους τόπους. Ορίστε, γιατί αυτοί οι Τόποι περιγράφονται
από τον Θαλή, και τον Αριστοτέλη, ως πλήρεις θεού και θειότητος.

11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ‘’Το άντρον του Τροφωνίου.’’ Βαλλάς Στάθης
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Στο απόσπασµα παρατηρείται ένα εγγενές σηµείο αναφοράς µεταξύ των δύο
θεοτήτων, που εδώ µια όµοια δραστηριότητα ενδιαφέρει, καθώς κρίνεται τόσο στη
µορφή του ∆ρώµενου, όσο και στην όµοια σύνοδο στοιχείων που καταγράφονται σε
διάφορο γεωγραφικό στίγµα.
Και όσον αφορά την όµοια οµάδα στοιχείων, υποστήριξης του ∆ρώµενου, αυτή ήδη
παρατέθηκε.
Εκτός ίσως από την διευκρίνιση ότι ό Πανάγιος Τάφος, όπου Επαναλαµβάνεται και
εορτάζεται η Ανάσταση του σύγχρονου θεού, παλαιότερα ήταν Σπήλαιο λατρείας του
Άδωνη. Σ’ αυτόν λοιπόν τον Τάφο ένας επώνυµος θεός, επιχειρεί µια καίρια
Κατάβαση, όπου φέρεται ότι κατανικά τον Θάνατο, χαρίζοντας µια συνεχόµενη Ζωή
σε κάθε πιστό της Νέας Θρησκείας.
(Νεκρώνεται και Ανασταίνεται Ένας, χαρίζοντας Ανάσταση σε Όλους.
Οι ατοµικές µυήσεις, καταργούνται. Ένας θεός υποβάλλεται στο Πάθος, και κατά την
επακόλουθη Ανάστασή του ευεργετείται όλη η ανθρώπινη Κοινότητα. Η µόνη υποχρέωση της Κοινότητας, είναι, η µύηση στη Νέα Θρησκεία.)
Ακριβώς εδώ εντοπίζεται και η ουσιαστική διαφορά από το επιτελούµενο στην
Λειβαδιά δρώµενο.
Την θρυλική Κατάβαση στο άδυτο του Τροφώνιου. Η διαφορά λοιπόν παρατηρείται
στο γεγονός ότι στο Τροφώνειο, η µύηση είναι ατοµική. Ο µυούµενος εδώ
επιτυγχάνει µια ατοµική Αναγέννηση.
Στα Ιεροσόλυµα ο νέος θεός επαγγέλλεται µιαν ολοκληρωτική Ανάσταση.
Κάποιος σύγχρονος Στοχαστής, θα αναγνώριζε στο προκείµενο, ένα είδος µοιραίας
για τον άνθρωπο κατάληξης. Μιας µοιραίας για τον χθεσινό Ευδαίµονα Άνθρωπο
ζοφερής και θλιβερής Κατάληξης. Ενός κυριολεκτικού θρησκευτικού ξεπεσµού, που
είναι Επιταγή του φαινόµενου Πόλις. Γι αυτό και ονοµάστηκε Μοιραία Κατάληξη.
Γι αυτό και οι απαρχές αυτής της µοιραίας Κατάληξης θα πρέπει να αναζητηθούν
πίσω ακόµη και από την κλασσική περίοδο.
Ήδη την εποχή του Περικλή, χρηµατιζόµενοι γιατροί και φιλάργυροι ιερείς,
βρίσκονταν σε ηµερήσια διάταξη. Ο θρησκευόµενος άνθρωπος, από την κλασσική
κιόλας εποχή, χρησιµοποιεί µια θρησκεία, και µια λατρευτική πρακτική, που είναι εν
πολλοίς ανίσχυρη και αναποτελεσµατική.
Ακριβώς γιατί χρησιµοποιεί Σύµβολα. Όλα έως σήµερα είναι συµβολικά.
Από τον ζωντανό θεό, µέχρι τον συµβολικό ναό, όπου µέσα φέρεται ότι ναίει, ότι
ανανεώνεται ο θεός.
Ο ζών θεός, και ο επίσης ζωντανός ερινεός απουσιάζουν. Το οµοίωµα του
συµβολικού θεού, που κάποτε ήταν φτιαγµένο από το ξύλο του Ιερού ∆έντρου πάνω
στον Βωµό, τώρα έχει αντικατασταθεί από ευτελές ανενεργό υποκατάστατο.
Το παλαιότερο ξόανο ήταν όντως φορτισµένο µε ενέργεια.
Για να γίνει αντιληπτή η δυσθεώρητη διαφορά, παρατίθεται ένα φθέγµα που αποτελεί
επιστέγασµα και καταστάλαγµα της αρχαίας Ελληνικής Θρησκευτικής Σκέψης και
Σοφίας.
‘’ ο θεός ζώον αοίδιον άριστον.’’ 14, και ενώ διευκρινίζεται ως
‘’ζώον νοητόν’’ 15 είναι αυτός που δέχεται θυσίες αιµατηρές και αναίµακτες.

14
15

Αριστλ. Μλ 7,1072, b 29
Αριστλ. τε. 16,1335, b 7

Όµως, επειδή τα όσα προηγήθηκαν, είναι απόψεις ερασιτεχνικές, οι οποίες
στερούνται οποιασδήποτε επίσηµης, γνωστικής αξίας του αντικειµένου, ας
αλλάξουµε κλίµα, και ας γνωρίσουµε ανυπέρβλητους Επιστήµονες, στην άρθρωση
λόγου, που καταθέτουν σχετικά µε το Τροφώνειο.
Ας µάθουµε επί τέλους από επιφανείς Πανεπιστηµιακούς, πώς και µε ποιόν τρόπο,
‘’ στο µαντείο του Τροφώνιου, οι ιερείς εξαπατούσαν τους επισκέπτες και τους
τρόµαζαν.’’
Υπάρχουν απτυχίωτοι µε στοιχεία, όπως και πτυχιούχοι αστοιχείωτοι.

Μια ξεχωριστή συνάντηση φιλοδοξεί να έχει
αυτές τις µέρες στο Βιέτναµ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
πέραν της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, επιθυµία
του Κάρολου Παπούλια είναι να δεί τον υπέργηρο στρατηγό
Νγκουγιέν Γκιάπ, τον άνθρωπο που τσάκισε
δύο αυτοκρατορίες, τη γαλλική το 1954,
και τους Αµερικανούς στην συνέχεια.
Ο ζωντανός θρύλος ηλικίας σήµερα 96 ετών,
δεν είχε σπουδάσει την τέχνη του πολέµου.
Ήταν καθηγητής Ιστορίας. 16
Ο Απάτσι Τζερώνυµο, ο περίφηµος Ινδιάνος Αρχηγός,
µετά το τέλου του πολέµου, δίδαξε πολεµική τέχνη
στην Στρατιωτική Ακαδηµία των ΗΠΑ.
AMERIKAN HERITAGE

Κάτι, ανάδροµο όµως, και αφύσικο, από πλευράς, υψηλόβαθµων µάλιστα
επιστηµόνων, παρατηρείται σήµερα στις διάφορες αναφορές που σχετίζονται µε το
Μαντείο του Τροφωνίου.
Τέσσερις επιφανείς Πανεπιστηµιακοί καθηγητές, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί τα
τελευταία χρόνια µε την Λειβαδιά και το αρχαίο µαντείο της, διατυπώνουν απόψεις
που προκαλούν τουλάχιστον απορία.
Οι απίστευτες εκτιµήσεις ενός από τους τέσσερις, του κ. Pierre Bonnechere,
καθηγητού, διευθυντού του Κέντρου Κλασσικών Σπουδών Πανεπιστηµίου
Μοντρεάλ, σχολιάστηκαν ήδη στο πρώτο Σηµείωµα. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι,
ο τίτλος και τα οποιαδήποτε πτυχία δεν περιποιούν τιµή στον κ. καθηγητή να
ισχυρίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ, πως..
‘’η Λειβαδιά δεν µπορεί να υπερηφανευθεί για κάποιον τάφο του Τροφώνιου.’’
Και µάλιστα η θέση αυτή να προβάλλεται ως επίσηµη άποψη του Πανεπιστηµίου του
Κέµπριτζ.
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Αλλά όποιος έχει, έστω και επιφανειακά ασχοληθεί µε το Τροφώνειο, γνωρίζει ότι το
µαντείο, ήταν και ο τάφος του ήρωα, το µνήµα, (τούτον έγνωσαν είναι τόν τόπον
τού µνήµατος.) ένα µνηµείο του Τροφώνιου. 17
Το ίδιο άλλωστε συνέβαινε και στα λοιπά µαντεία. Σε όλα υπήρχε τάφος.
∆ιαφορετικά, ένας χρησµός ήταν αδύνατον να δοθεί. Ο τάφος του Θνήσκοντος Θεού,
ή του επώνυµου ήρωα, είναι το ενδιαίτηµα όπου διαµένει µε µια διπλή οντότητα.
Εκπροσωπεί τους ζωντανούς στον Άδη, ενώ συγχρόνως είναι και αντιπρόσωπος των
νεκρών στην ανθρώπινη κοινότητα. Έτσι µόνον είναι δυνατό να λειτουργήσει ένα
χρηστήριο. Το οποιοδήποτε χρηστήριο.
∆ιαφορετικά και κατά κανόνα, οι απλοί ιερείς θα έπρεπε να εξαπατούν την όντως
καταυγαστική σε ιερότητα, αρχαία Ελληνική θρησκευτική συνείδηση.
Εδώ ο Γαλλοκαναδός καθηγητής παρουσιάζει αναγνωστικό έλλειµµα, και
επιστηµονική έκπτωση.
Οι νικηµένοι του πολέµου
παραδίδουν τα ξίφη στους νικητές.
Κάποιος άλλος, Πανεπιστηµιακός, ο σπουδαιότερος ίσως από τους τέσσερις, ο Walter
Burkert, πολυγραφότατος σε θέµατα της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας, καθηγητής
του Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης, στο ογκωδέστατο έργο του, ’’ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ’’Εκδόσεις Μ.Καρδαµίτσα 1993, έχει τις εξής σχετικές
απόψεις.
‘’ οι ιεροί τόποι πρέπει να δηλώνονται µε σαφήνεια, αλλά φυσικές ιδιότητες είναι
µάλλον ακατάλληλες γι’ αυτόν τον σκοπό. Σπήλαια και κοιλώµατα παίζουν
περιθωριακό µάλλον ρόλο. Το άγριο, πλούσιο σε πηγές, βραχώδες φαράγγι στην
Λειβαδιά δάνεισε ορισµένα στοιχεία στην χθόνια λατρεία του Τροφώνιου.’’ 18
‘’Βεβαίως η λατρεία δεν ήταν κάποια απήχηση της εµπειρίας του τοπίου.’’ 19
Η τελευταία φράση σηµατοδοτεί και το µεγάλο υπόλοιπο άγνοιας γύρω από την
αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Στο προκείµενο εντοπίζεται µια καθοριστική
αυτοαναίρεση, και όχι ένα απλό λάθος.
Μια τέτοια άποψη ισοδυναµεί µε οµολογία και κατάθεση κενού γνώσεως όλης της
Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας. Σφάλµα εξόχως σοβαρό, για καθηγητή Ιστορίας των
Θρησκειών. Αυτό, γιατί στην πραγµατικότητα συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Η λατρεία ήταν αποκλειστικά η απήχηση της εµπειρίας του τοπίου.
Πουθενά στην αρχαία Ελλάδα δεν Επαναλαµβανόταν µια ίδια Τελετουργία, µια ίδια
Ακολουθία, ένα ίδιο ∆ρώµενο. Ο κάθε τόπος είχε και το δικό του Ιερό Τυπικό.

Η ιδιαιτερότητα των στοιχείων του κάθε Τόπου εκµαίευε, γεννούσε
το κάθε ∆ρώµενο. Ο ειδικός αέρας, το ειδικό νερό, το ειδικό χώµα,
ακόµη και η ειδική φωτιά του κάθε επώνυµου Ιερού Τόπου, είχαν µια
µοναδικότητα. Στο άδυτο, του Τροφώνιου, το δρώµενο ήταν

αποκλειστική παραγωγή από άβιο πυρίτιο και έµβιο αίµα
κριού.
17

Σχολ.Λουκιαν.1,191,2. Σχολ.Αριστφν.Νεφ.503-6
Ο.α.σελ.194
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Τα αποκλειστικά στοιχεία, του Ιερού του Τροφωνίου που παρατέθηκαν
προηγουµένως, δεν συναντώνται σε κανέναν Ελληνικό Χώρο, από τον Μαραθώνα,
έως την Κόνιτσα, ή το Σιδηρόκαστρο. Όµως δεν είναι το µοναδικό παράδειγµα.
Ως επιβεβαιωτικό της ιδιαιτερότητας του κάθε τόπου, βαρύνουσα αξία έχει το
ακόλουθο. Ο αέρας των ∆ελφών σύµφωνα µε τον Πλούταρχο κοσµείται από την
ιδιοσυστασία του. 20 Το ίδιο συµβαίνει και µε την ∆ωδώνη.
Σύµφωνα µάλιστα, µε µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ‘’Περισκόπιο της
Επιστήµης,’’ µια ίδια ποιότητα καταγράφτηκε µόνον στην Σουηδία, από ολόκληρη
την Ευρώπη. Το νερό µε τις αντιθετικές ιδιότητες της Λήθης – Μνηµοσύνης, πήγαζε
παραγωγικά, µόνον στην Λειβαδιά. Κισσός υπήρχε και πλησιέστερα στην Αθήνα,
όµως οι εξ Αττικής µαινάδες σύµφωνα µε τον Ευριπίδη, σείουν τον µεγαλύτερο
Βάκχειο Βότρυ, στην δικόρυφη πλάκα των ∆ελφών.
Ο Οδυσσέας στέλνεται στη Άκρη του Ωκεανού για να διανοίξει έναν πηγούσιο, ενός
πήχη βόθρο, και να επιτελέσει µιαν αιµατηρή θυσία, Ψυχαγωγίας, Ανάκλησης
δηλαδή ψυχών από τον Άδη.
Γιατί στην άκρη του Ωκεανού; Ένας βόθρος θα µπορούσε να ανοιχτεί οπουδήποτε.
Αλλά ένας βόθρος στο οπουδήποτε, θα ήταν ανίσχυρος στην παραγωγή,
Θρησκευτικού Έργου…..
Σ’ έναν τέτοιο βόθρο, θα χυνόταν αίµα για το τίποτα….
Ορίστε γιατί στην Θρησκειολογία τονίζεται ότι ο κάθε Ιερός Τόπος, δεν ιδρύεται, δεν
ανακαλύπτεται καν από τον άνθρωπο, αλλά αποκαλύπτεται σ’ αυτόν, εξ αιτίας των
εξαιρετικών εκεί φαινοµένων. Το κάθε Θρησκευτικό Κέντρο είναι φορτισµένο από
τις λογής επιµερισµένες Επιφάνειες, Ισχυοφάνειες, Ιεροφάνειες, και τέλος
Θεοφάνειες που συµβάλλουν στην προέλευση και εκδήλωση εκείνου που είναι
γνωστό αργότερα, ως Θρησκευτικό Συναίσθηµα.
Ακόµη και σήµερα είναι δυνατόν, να καταγραφούν διαφορετικές εντυπώσεις, και
συγκινήσεις µεταξύ ενός Κοσµικού, και ενός Ιερού Χώρου. Μια απλή είσοδος στον
σύγχρονο ναό, παρά το ότι είναι υποκατάστατο και Σύµβολο της άλλοτε φυσικής
ενδιαίτησης, (νέωσης-νεώς-ναός) που έχαιρε κάποτε ο θεός, επιβεβαιώνει αυτήν την
διαφορά. Και βέβαια µια απλή είσοδος, όχι αποκλειστικά στον συµβολικό σήµερα
ναό. Και σε άλλους χώρους είναι δυνατόν να παρατηρηθεί κατάνυξη, και
εξωκοσµική συµπεριφορά.
Οι Θεοφανειακοί Τόποι διαιωνίζονται πάντοτε αναλλοίωτοι.
Πολλά χριστιανικά µοναστήρια, και εξωκκλήσια, αρκετά ως κατάλοιπα αρχαιότερων
χώρων λατρείας, µε την κληρονοµική παρουσία των τεσσάρων στοιχείων, διατηρούν
την εξαιρετική ταυτότητα, του διαχρονικού Ιερού Χώρου.
Μ’ αυτές τις προϋποθέσεις ένα είδος αντίθεσης, είναι διακριτό, στις αστικές
εκκλησίες-Σύµβολα.
Οι αστικές εκκλησίες ιδρύονται σήµερα µε κριτήρια αποκλειστικώς δηµογραφικά.
Μάλιστα, το τελευταίο αµάρτηµα των εκκλησιαστικών Ταγών, είναι ότι,
κατάργησαν από τους ναούς, το νερό. Ένα από τα τέσσερα κοσµογονικά Στοιχεία,
απαραίτητο για την τέλεση της κάθε Ιερής Ακολουθίας. Αλλά έτσι η παραγωγή
θρησκευτικού έργου, αποβαίνει ηµιτελής.
Ο Αριστοτέλης δεν πρέπει να παραβλέπεται.
‘’ούδέν κολοβόν προσφέροµεν πρός τούς θεούς.’’ 21
20
21

Πλούταρχος, Περί του µην χράν έµµετρα νυν την Πυθίαν 396,b
Frag. Αριστοτέλης, 16,101,4

‘’Η επιστήµη, περί των καθόλου έστιν υπόληψις
και των εξ ανάγκης όντων.’’ 22
Ο ορισµός σηµαίνει ότι όσοι Επιστήµονες οποιασδήποτε επιστήµης, κοµπορρηµονούν,
γίνονται θλιβεροί. Το πολυδιαγνωστικό τους συνοψίζεται
απλά σε µιαν υπό-ληψη εκ του καθόλου. Ούτε κάν το ήµισυ.
Ένας τρίτος πανεπιστηµιακός ο Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, οµότιµος καθηγητής του
Πανεπιστηµίου της Βιέννης, αναφερόµενος στην περιγραφή του περιηγητή Hettner,
την σχετική µε το µαντείο του Τροφώνιου, τελειώνει ως εξής.
‘’στη σπηλιά του Τροφώνιου…. σ’ αυτό το µαντείο, ποιά υπνωτικά και
φρικιαστικά ακόµη µέσα χρησιµοποιούσαν οι ιερείς και οι ιέρειες (!),για να
ανάψουν (!),την εύπιστη φαντασία των µεµυηµένων, και να προκαλέσουν τον
εκστασιασµό τους.’’
Σύµφωνα µε τον καθηγητή κ. Ενεπεκίδη, τα µαντεία που καθόριζαν τις τύχες
ολόκληρων κρατών, πόλεων, αποικιών, που τα συµβουλεύονταν σε καταστάσεις
φυσικών καταστροφών, πριν από κάθε µάχη ή πόλεµο, που οδηγούσαν βασιλείς και
στρατηγούς να θυσιαστούν, οι ίδιοι ή τα παιδιά τους, ήταν ένα έργο απάτης
διεφθαρµένων ιερέων. Αυτή ήταν λοιπόν η περίφηµη αρχαία Ελληνική θρησκεία, των
ποιητών, των φιλοσόφων, των ιστορικών, και όλων των επιφανών που γέννησε αυτή
η χώρα; Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έχουν διαφορετική άποψη.
Το Ιερό του Τροφώνιου, επισκέφτηκαν επιφανείς προσωπικότητες.
Εκεί µυήθηκαν οι Μακεδόνες βασιλείς, από τον Αµύντα και τον πολύ Φίλιππο, έως
τον Αντίοχο τον ∆/ τον Επιφανή. Ο Επαµεινώνδας πήρε από εκεί χρησµό, που τελικά,
οδήγησε στην ηγεµονία της Ελλάδας. Άραγε τι είδους ιερείς ήταν αυτοί που
τρόµαζαν τέτοιους ανθρώπους, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να χάσουν το γέλιο τους
για όλη τους τη ζωή; Οι αρχαίοι ιερείς σε τίποτα δεν διέφεραν από τους σηµερινούς.
Ακόµη και στην ιερατική Στολή Σε όλα βεβαίως τα µαντεία, αλλά ειδικότερα στο
Τροφώνειο, συνέβαιναν τελείως διαφορετικά πράγµατα. Θα τα γνωρίσουµε στην
συνέχεια. Ο Ηράκλειτος έλεγε ότι η Σίβυλλα επί χίλια χρόνια,
«..φθεγγοµένη άκαλλώπιστα, άγέλαστα καί
άµύριστα έξικνείται τή φωνή διά τόν θεόν..» 23
Συναντήθηκε ήδη, ο Κλήµης να συνοµολογεί το δικό του όµοιο φθέγµα.
«..οι χρησµοί τα εις την θεοσέβειαν ηµίν εναργέστατα προτείνοντες,
θεµελιούσι την αλήθειαν..»24
Βεβαίως δεν γίνεται να µην επανακάµψει ο δικός µας Πλούταρχος.
«.. Όταν η Πρόνοια των θεών
εγκατέλειψε τους Έλληνες, πήρε ως αποσκευές τα χρηστήρια..»25
«..ποείσθαι πορείαν προς θεών αποθεραπείας..»26
22

Αριστλ. Νικοµάχεια 1140b,31
Ηράκλειτος, frag, 92,4
24
Προτρεπτικός, 8,77,1,4
25
Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων, 413,Α,8
26
Αριστλ.Πη 16.1335,b15
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Ο τέταρτος καθηγητής, κ. Νίκος Παπαχατζής, του οποίου µάλιστα η εργασία
‘’ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ,’’ βραβεύθηκε από την Ακαδηµία
Αθηνών, σχολιάζοντας την Λειβαδιά του Παυσανία, σηµειώνει πολλά παράδοξα.
Επιγραµµατικά, ελέγχεται εφ’ όλης της ύλης.
Απορρίπτει την θέση του µαντείου στον λόφο ‘’Προφήτης Ηλίας,’’ µε το αιτιολογικό
ότι απέχει µισή ώρα από τις πηγές. Ωστόσο ο Περιηγητής αναφέρει σαφώς την θέση,
πάνω σε κάποιο όρος.
Περισσότερο όµως επιβαρυντικός στο προκείµενο είναι ο λόγος του Απολλώνιου του
Τυανέα.
Ο περιβόητος µύστης εµφαντικά δηλώνει ότι κατά την επίσκεψή του στο άδυτο,
περπάτησε. Περπάτησε πολύ. Αλλοιώς εκείνο το βαρύ..

‘’εις Τροφωνίου εβάδισεν,’’
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δεν θα είχε λόγο ιδιαίτερης αναφοράς. Τί σηµαίνει άραγε,
‘’στου Τροφώνιου βάδισε;’’
Τι άλλο, από το δεδοµένο ότι µετά το λουτρό στην Έρκυνα, ο δρόµος µέχρι το
Χρηστήριο πάνω στο όρος, ήταν µακρύς;
Άλλωστε και στην περίπτωση της Επιδαύρου εντοπίζεται ένα ίδιο φαινόµενο.
Το µεν Ασκληπιείο βρίσκεται στην κοιλάδα, ο δε τάφος του τοπικού ήρωα Μαλεάτα,
πάνω στο όρος, που επίσης απέχει µισή ώρα από το Ασκληπιείο, και συµπτωµατικά
ονοµάζεται κι εκείνος ‘’Προφήτης Ηλίας.’’
(και η Κατάβαση του σύγχρονου θεού, περιέχει
το γνωστό Στάδιο της Πορείας προς το Όρος.)
∆ιατυπώνει την άποψη ότι:
‘’το δάπεδο του ναού του ∆ιός στρωµένο µε ογκώδεις πωρόλιθους,ενώ ο στυλοβάτης και ο τοιχοβάτης του σηκού, έγιναν µε εκλεκτό ασβεστόλιθο,
λατοµηµένο επί τόπου. Τα σωζόµενα κατάλοιπα αποτελούν µάρτυρες µιας
ακόρεστης φιλοδοξίας των Λεβαδέων να χτίσουν έναν εξαιρετικά µεγάλο ναό, σε
τόσο µεγάλη απόσταση από την Πόλη’’
Η αλήθεια είναι ότι ο πωρόλιθος έφτασε από πολύ µακρυά, ίσως από την Κόρινθο,
ενώ ο ‘’εκλεκτός ασβεστόλιθος’’ ήρθε στην κορυφή του λόφου από πολύ χαµηλά,
όπου υπάρχει σύµφωνα µε την Επιγραφή (I.G.VII,3073),
’’ η σκληρή Λεβαδειηκή πέτρα.’’ Στην κορυφή, αλλά και σε όλη την
έκταση που εκτείνεται ο λόφος, δεν υπάρχει ασβεστόλιθος. Το κόστος µεταφοράς
ήταν τεράστιο για ‘’επαρχιακή αρχιτεκτονική.’’ Τηρουµένων των αναλογιών, είχε
την ίδια ακριβώς επίπονη εργασία, που καταβλήθηκε κατά την µεταφορά των
δοµικών µελών του Παρθενώνα, έστω από τους πρόποδες της Ακρόπολης.
Το λάθος όµως για να γίνει αντιληπτό, αναγνωρίζεται στον ισχυρισµό:
’’λατοµηµένο επί τόπου,’’ που κυριολεκτικά ακούγεται τόσο άστοχο, όσο θα ήταν
και ο ισχυρισµός, ότι οι Αθηναίοι, λατόµησαν τα µάρµαρα του Παρθενώνα, επί
τόπου, πάνω στην Ακρόπολη.
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Βίος Απολλώνιου Τυανέα 4,24,3

Η δεύτερη αστοχία, πάνω στο ίδιο Σχόλιο, έχει ως εξής:
‘’Τον υπερµεγέθη ναό του ∆ιός Βασιλέως στην Λειβαδιά, ίδρυσε ο γνωστός
Αντίοχος ∆΄ο Επιφανής, και ήταν ‘’εκ κατασκευής ηµιτελής’’
Το γιατί θα διαπιστωθεί αργότερα, κατά την ερµηνεία του ∆ρώµενου.
Αλλά η δαπανηρότατη κατασκευή, θα έπρεπε να έχει εµβάλλει την ιδέα, ότι,
‘’τόσο µακρυά από την Πόλη,’’ δεν ναοδοµεί κάποιος τόσο τεράστιο ναό, για να
χρησιµοποιηθεί περίπου ως σηµερινό ξωκκλήσι.
Ο τεράστιος ναός, µε την µοναδική επωνυµία του ∆ιός Βασιλέως, και την
αποκλειστική στον ηπειρωτικό Ελληνικό χώρο, ύπαρξη Αψίδας, υπονοεί ήδη την
υφέρπουσα Βασιλική Μύηση, στο Θρησκευτικό Κέντρο της Λειβαδιάς, στο οποίο οι
Μακεδόνες βασιλείς, από τον παππού του Μεγάλου Αλέξανδρου, είχαν ισχυρή
παρουσία και δράση. Είναι ευκαιρία να τονιστεί ότι µ’ αυτήν την προϋπόθεση,
ο ναός ασφαλώς εντασσόταν άµεσα στο Τυπικό του Ιερού.
Λάβαινε µέρος στην χρησµοδοσία. Ήταν αναπόσπαστο τµήµα της Ακολουθίας.
Αυτό πολύ απλά σηµαίνει ότι, ο χρηστηριαζόµενος, έτσι ή αλλιώς ανέβαινε πάνω
στον λόφο.
Στον ‘’πολύ µακρυά’’ για µερικούς λόφο…….
Απαράδεκτο όµως λάθος, για πανεπιστηµιακό, όπως ο καθηγητής Παπαχατζής, και η
οµάδα εργασίας του, καταγράφεται κατά την αναπαράσταση του καθ’ αυτό,
µαντείου-αδύτου-χρηστηρίου.
Χωρίς καµία προσωπική άποψη, αντιγράφεται και αναπαράγεται ένα Σχέδιο,
φιλοτεχνηµένο τον 19ο αιώνα, το οποίο είναι έργο δύο Γερµανών Περιηγητών.
Σε όσους έχουν ασχοληθεί µε το Τροφώνειο, είναι γνωστό, επειδή µεταφέρεται και
προτείνεται από πολλούς παράγοντες.
Από τα τουριστικά φυλλάδια του ∆ήµου Λειβαδιτών, έως τα ‘’επιστηµονικά’’
Περιοδικά, των Αρχαιολογικών ∆ελτίων, απεικονίζει ‘’το µαντείο σε κάθετη τοµή.’’
Ο αντίλογος συνοψίζεται στα εξής:
Η αναφερόµενη από τον Περιηγητή, στενή και ελαφρά σκάλα, δεν µπορεί να είχε
δεκατέσσερα σκαλοπάτια, για ένα ύψος υπολογίσιµο σε µόλις δύο µέτρα
περίπου, γιατί σε µια τέτοια περίπτωση, δεν θα υπήρχε χώρος να πατήσει κάποιος.!!!
(Είχε, ή πρέπει να είχε, σύµφωνα µε τις σκάλες Καταβάσεως, Αναβάσεως οι οποίες
στο προκείµενο αγνοούνται, µόλις επτά σηµαδιακά σκαλοπάτια. Το πρώτο ήταν από
µολύβι, και αντιστοιχούσε στον ουρανό του πλανήτη Κρόνου, το δεύτερο από
κασσίτερο στην Αφροδίτη, το τρίτο από ορείχαλκο στον ∆ία, το τέταρτο από σίδηρο
στον Ερµή, το πέµπτο από κράµα µετάλλων στον Άρη, το έκτο από ασήµι στην
Σελήνη, και το έβδοµο από χρυσάφι στον Ήλιο.(Ωριγ.κ.Κέλσ.6,22) Η σκάλα ήταν,
µε βεβαιότητα µεταλλική, γι’ αυτό άλλωστε περιγράφεται ως στενή και ελαφρά.)
Άλλο λάθος επισηµαίνεται στην Περίφραξη. Με δεδοµένη την µαρτυρία του
Απολλώνιου Τυανέα, ότι για να επιτύχει την αυθαίρετη είσοδο στο άντρο, ουσιαστικά
δηλαδή µια διάρρηξη του χώρου, αναγκάστηκε να ξεριζώσει τέσσερις οβελίσκους,
αυτή η Περίφραξη, που σχεδιάστηκε και ως τρόπαιο µεταφέρεται, δεν µπορεί να είχε
τους οβελίσκους τα κολωνάκια του πλέγµατος σε τόσο αραιή απόσταση.

Έτσι εισχωρεί κάποιος άνετα, και ανάµεσα, και περνώντας από πάνω, αφού το
ύψος σχεδιάστηκε πολύ χαµηλό. Κάτι επίσης απαράδεκτο για θρυλούµενο Μαντείο,
Τάφο, Χρηστήριο, και κυρίως πρώην ενδιαίτηµα,
’’Τροφώνιος ποιήσας κατωρυχήν οίκισιν διετέλει,’’
είναι η απερίσκεπτη έκθεση του εσωτερικού χώρου στην βροχή.!!!
Τραγελαφική εικόνα παρουσιάζει και η αναπαράσταση της περίφηµης Οπής, που
αναφέρεται από τον Παυσανία. Έχει τοποθετηθεί στο πλάι µεταξύ του δαπέδου και
του οικοδοµήµατος, απ’ όπου µάλιστα φαίνεται άνθρωπος σε αφύσικη σωµατική
θέση, έτοιµος να περάσει κάπου.
Στο κείµενο τέτοια φιλολογική µαρτυρία δεν υπάρχει ∆ιατυπώνεται µε ζωηρό τρόπο
είναι αλήθεια, µια δίνη ποταµού και ένα βίαιο καταβύθισµα, αλλά αυτό για όσους
µπορούν να αναγνώσουν µε ηρεµία το κείµενο είναι υποθετικό.
Είναι ένα παράδειγµα.
Παραδίδεται µε έναν υποθετικό λόγο.
Με µια λεγόµενη δυνητική ευκτική έγκλιση.
Αποκρύψειεν άν ‘’µια δίνη ενός ποταµού
θα ήταν δυνατόν να αποκρύψει κάποιον….’’
Και όχι βέβαια ότι τον αποκρύβει στ’ αλήθεια….
Με σαφήνεια περιγράφεται ότι η Οπή είναι πλάτους µόλις δύο σπιθαµών.
Και το σπουδαιότερο, ότι µπορεί να χωρέσει µόνον την άκρη των ποδιών.
Τώρα, πώς γίνεται από δύο σπιθαµών άνοιγµα µια δίνη ποταµού κυριολεκτικά να
ρουφήξει έναν άνθρωπο, και στην συνέχει πώς γίνεται αυτός να επανεµφανίζεται µε
τα πόδια µπροστά, είναι κάτι ανάµεσα στο εξωφρενικό και ανήκουστο….
Θα ήταν τραγικό, αν δεν ήταν γελοίο, ή το αντίστροφο.
(Μάλλον πρέπει να έχεις πτυχίο για να το καταλάβεις.)
Εκείνο πάντως που έχει την βαρύτερη σηµασία στο προκείµενο είναι η σαφέστατη
κατάθεση εύστοχου λόγου και από τον Παυσανία, και από τον Ευριπίδη.
Ο πρώτος µεταχειρίζεται το ρήµα αναστρέφω, και δεύτερος το ενστρέφω.
Και τα δύο δεν µιλάνε για πηγαιµό και Επιστροφή, αλλά για είδος αναστροφής και
συστροφής µέσα στην αβαθή αύλακα που έφεραν σε φώς οι ανασκαφές από την
πρώτη κιόλας ηµέρα.
Σήµερα οι τροχαίες πινακίδες τουλάχιστον, δείχνουν εµφανέστατα, τι σηµαίνει
Αναστροφή.!!!
Υπάρχει ένας ακόµη καθηγητής. Ένας πέµπτος καθηγητής, ο καθ’ ύλην και
αρµοδιότητα διορισµένος από το Υπουργείο Πολιτισµού, Έφορος Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας.
Όµως επειδή, τόσο οι απόψεις του, όσο και τα έργα και ηµέρες της Θ΄ Εφορείας
.Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, για την αρχαιολογική έρευνα,
και το πολιτιστικό παρόν της Λειβαδιάς, είναι πολύ σοβαρές, θα σχολιαστούν εδώ
στο τέλος της σειράς για το Τροφώνειο.
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