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ή
ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ [Faraday]
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

Όταν ένας διακεκριµµένος επιστήµων δηλώνει πως,
κάτι είναι δυνατό, είναι σχεδόν σίγουρο πως έχει δίκιο.
Αν όµως δηλώνει πως κάτι είναι αδύνατο,
σχεδόν σίγουρα κάνει λάθος.
( πρώτος νόµος του Arthur Charles Clarke )

Εξαιρετική περιγραφή της σπουδαιότητας του σύγχρονου αντι-ηλεκτροµαγνητικού
κλωβού Faraday, σε µια από τις πολυσχιδείς εφαρµογές του, διετύπωσε ο φυσικός
κ. Γεώργιος Λειβαδιώτης :

‘’ Όταν το 1831 ο Michael Faraday επιδείκνυε πειραµατικά το µεγαλύτερο
επιστηµονικό επίτευγµα του, τον νόµο της ηλεκτρο-µαγνητικής επαγωγής, ο
οποίος εκφράζεται µε µία από τις τ έ σ σ ε ρ ι ς ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς που
καθορίζουν το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο σε έναν χώρο,1 δεν µπορούσε καν να
φανταστεί ότι παρέδιδε την αρχή για την παραγωγή ενός νέου οπλικού
συστήµατος, που σήµερα αποτελεί πιθανότατα τον µεγαλύτερο εφιάλτη των
ανεπτυγµένων κρατών. Η ηλεκτροµαγνητική βόµβα ( η E –bomb, όπως είναι
γνωστή ∆ιεθνώς ), στηριζόµενη θεωρητικά στον νόµο του Faraday, παράγει
έναν τεράστιας έντασης ηλεκτροµαγνητικό παλµό, ο οποίος εκπεµπόµενος
µπορεί να αχρηστεύσει τον οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισµό του
2
στρατού, ή ακόµη και των σύγχρονων µεγαλουπόλεων.’’
Εν συνεχεία ακολουθεί µια κατανοητή έκθεση λειτουργίας του νόµου της ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής, και η αναφορά καταλήγει στην δυνατότητα αποτελεσµατικής
προστασίας από αυτόν τον αόρατο εχθρό, που ουσιαστικά είναι πολύ χειρότερος από
την χρήση ακόµη και πυρηνικών όπλων. Αποτελεσµατική λοιπόν προστασία σ’ έναν
τέτοιο κίνδυνο παρέχει ο περίφηµος πιά κλωβός Faraday. Η τυπική περιγραφή του εν
λόγω κλωβού, που παρουσιάζει άµεσω ενδιαφέρον έχει ως εξής :
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‘’Τέσσερις εξισώσεις καθορίζουν το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο σ’ ένα χώρο.’’
Το δάπεδο του χρηστηρίου, ο ελάχιστος χώρος δράσης και µύησης, σαφώς περι-γράφεται ότι έχει διάµετρο
τεσσάρων πήχεων, και µάλιστα, ‘’πρός τό άκριβέστατον οίκοδοµηµένον.’’
2
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’’ Μεταλλικό περίβληµα, κατασκευασµένο από µεταλλικό
έλασµα, ή από π υ κ ν ό µ ε τ α λ λ ι κ ό π λ έ γ µ α.3
Με τον κλωβό F. επιδιώκεται η προστασία ορισµένων
χώρων, από τις επιδράσεις εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων.
Εξασφαλίζεται έτσι η ηλεκτρική θωράκιση του εσωτερικού
του κλωβού, όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι µηδέν.’’
Στο σηµείο αυτό, χρήσιµη είναι η υπενθύµιση πως ηλέκτωρ 4 στον Όµηρο σηµαίνει :
‘’ο λάµπων, ο ακτινοβολών ήλιος.’’
Μάλιστα στον Όµηρο αναφέρονται και οι αρχαιότερες ονοµασίες του Ήλιου,
που αργότερα σε ανθρωποµορφική ειδή, θα γίνει γνωστός ως θεός Απόλλων.
Αρχικά λοιπόν αποκαλούσαν τον Ήλιο, Υπερίωνα, και Υπεριονίδη, αποδεικνύοντας
ότι γνώριζαν απόλυτα πως είναι πηγή, όχι µόνον απλών ιόντων,
αλλά και υπερ-ιονισµού.
Είχαν επίσης απόλυτη γνώση, πως η αλόγιστη έκθεση στα ηλιακά
πλήκτρα, δηλ. στις ακτίνες, επιφέρει ακόµη και θάνατο. ( Ηλεκτρο-πληξία. )
Γι αυτό άλλωστε ένα από τα πολλά επίθετα του Απόλλωνα ήταν..
’’ο θεός του ήσυχου θανάτου.’’
Ο ίδιος ο Απόλλωνας, αλλά και ο Υιός του, ο Τροφώνιος, φέρουν το µοναδικό
επώνυµο : ‘’ έκατηβόλος’’ που σηµαίνει ‘’εκείνος που βάλλει από µακριά.’’
Μια ύστερη µαρτυρία, επεκτείνει ακόµη πλατύτερα το πεδίο των αρχαιότερων
παρατηρήσεων. Ο Πλούταρχος διασώζει πως κάπου ο Απόλλωνας, ήταν
συνυφασµένος µε το οµοίωµα ενός Πετεινού, ενός κόκορα.
Το γεγονός έδωσε αφορµή έντονης χλεύης στους πολέµιους της αρχαίας Ελληνικής
θρησκείας. Στο βάθος όµως τα φαινόµενα ήταν διαφορετικά.
Ο πετεινός αλέκτωρ, ηλέκτωρ, αποδεικτικά από ‘’όρθρου βαθέως,’’ είναι το πρώτο
έµβιο όν που επηρρεάζεται από τον αδιόρατο ακόµη ερχοµό των ακτίνων του
ηλέκτορα Ήλιου, και εκδηλώνει αυτήν την επήρρεια δια-λαλώντας την κάθε νέα
εµφάνιση στην καθηµερινή της περιοδικότητα.
Οι άνθρωποι άλλες ιδιότητες είχαν παρατηρήσει !
Ασφαλώς δεν ‘’λάτρευαν’’ έναν κόκορα…
Ώστε ο ηλιακός ηλεκτροµαγνητισµός, και οι επιδράσεις του στην Γή, είχαν µελετηθεί
ήδη πριν τον λόγο του Εµπεδοκλή. ‘’ηλέκτωρ τε χθών και ουρανός και θάλασσα.’’5
Μ’ αυτές τις ακροθιγείς προϋποθέσεις, στην συνέχεια ακολουθεί µια µαρτυρία περιγραφής κάποιου αρχαιοελληνικού µνηµείου, το οποίο αποτελούσε την καρδιά
της Λειτουργίας, ενός περιφανούς Ιερού. Ενός Θρησκευτικού Κέντρου.
Γνωστότερο ήταν ως µαντείο του Τροφωνίου στην Λειβαδιά.
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∆ύο γραπτές µαρτυρίες για µεταλλικό περίφραγµα που περιβάλλει κυκλικά το αρχαίο άδυτο, αναφέρονται από
τον Παυσανία, και τον Φιλόστρατο. (σειρά: Για να γνωρίσουµε το Τροφώνειο)
Πόση βαρύτητα είχε άραγε µια απλή περίφραξη, ώστε να αποτελεί φαινόµενο, ιδιαίτερης µνείας και αναφοράς;
Αν το κύριο έργο του µνηµείου δεν είχε εξάρτηση και παραγωγή, από την χάλκινη περίφραξη, τότε γιατί αυτή η
τόσο τονισµένη λεπτοµέρεια ;
4
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Είναι το µοναδικό από όλα τα µαντεία της αρχαιότητας, για το οποίο ο Περιηγητής
Παυσανίας επιδίδεται σε λόγο εκτενή και διαφωτιστικό. Τουλάχιστον όσο το
επέτρεπαν οι συνθήκες µιας πάτριας Ιερής Σιωπής, που προστάτευε τέτοιους τόπους
και δρώµενα, ακόµη και τον 2ο µ.Χ. αιώνα.

Ο Ελληνικός κλωβός ‘’Faraday’’
‘’πολλούς δ’ ελιγµούς άνω και κάτω
πλανώµενοι µόλις αφικνείσθε όποι
ηµείς πάλαι ήκοµεν.’’ 6
«…Έστι δε το µαντείον υπέρ το άλσος επί του όρους. κρηπίς µέν εν κύκλω
περιβέβληται λίθου λευκού, περίοδος δε της κρηπίδος κατ’ άλων την ελαχίστην
εστίν, ύψος δε αποδέουσα δύο είναι πήχεις. εφεστήκασι δ’ επί τη κρηπίδι οβελοί,
και αυτοί χαλκοί, και αι συνέχουσαι σφας ζώναι. δια δε αυτών θύραι πεποίηνται.
τού περιβόλου δ’ εντός χάσµα γής εστιν ούκ αυτόµατον, αλλά σύν τέχνη και
αρµονία προς το ακριβέστατον ωκοδοµηµένον. του δε οικο-δοµήµατος τούτου το
σχήµα είκασται κριβάνω. τό δε εύρος η διάµετρος αυτού τ έ σ σ α ρ α ς παρέχοιτο
αν ως εικάσαι πήχεις, βάθος δε του οικοδοµήµατος ουκ αν ουδέ τούτο εικάζοι τις
ες πλέονοκτώ του καθήκειν πηχών… καταβάντι δε έστιν οπή µεταξύ του τε
εδάφους και του οικοδοµήµατος σπιθαµών το εύρος δύο, το δε ύψος εφαίνετο είναι
σπιθαµής…»
‘’Το µαντείο ευρίσκεται υπεράνω του ιερού δάσους, επάνω εις το όρος. Γύρω του είναι
ένα κρηπίδωµα µαρµάρινον, του οποίου η περιφέρεια είναι ανάλογος περίπου προς το
µικρότερο αλώνι, και το ύψος του ολιγώτερον από δύο πήχεις. Επάνω εις

την βάσιν είναι στηµένα κολωνάκια, από χαλκόν και αυτά και αι ζώναι
που τα συγκρατούν. δια µέσου δε αυτών είναι κατασκευασµέναι θύραι. Εντός του
περιτοιχίσµατος υπάρχει χάσµα γης όχι φυσικόν, αλλά κατά-σκευασµένον µε τέχνη και
αρµονία ακριβέστατα. Το σχήµα του οικοδοµήµατος τούτου οµοιάζει µε φούρνον.
Κατά το πλάτος η διά-µετρός του είναι, καθώς δύναται τις να συµπεράνη, τέσσαρες
πήχεις. Το δε βάθος του οικοδοµήµατος, και τούτο δεν θα ηδύνατο κανείς να
υπολογίσει ότι φθάνει περισσότερο των οκτώ πήχεων. όταν δε κατεβή υπάρχει µία
τρύπα µεταξύ του εδάφους και του οικοδοµήµατος, το πλάτος της φαίνεται έως δύο
σπιθαµών, το δε ύψος της µιάς σπιθαµής….’’ 7
Ο συγκεκριµµένος αρχαίος Ελληνικός κλωβός στην εντελέχειά του αρχίζει να
παρουσιάζεται διαπιστωµένος και σε κάποιο άλλο παρεµφερές κείµενο.
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«…τό στόµιον όράται έν γηλόφω, ξυγκλείουσι δ’ αύτό σιδήρεοι
όβελίσκοι κύκλω περιβάλλοντες…. ό δέ έχώρει επί τό στόµιον
τέτταρας τών όβελίσκων άνασπάσας…» 8
‘’το στόµιο µαντείο φαίνεται πάνω σ’ έναν γήλοφο. γύρω γύρω
είναι κλεισµένο µε σιδερένιους οβελίσκους… αυτός δε,
(ο Απολλώνιος) κατέβηκε στο στόµιο, αφού προηγουµένως
ξερρίζωσε τέσσερις από τους οβελίσκους…’’
Εδώ πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο αυθαίρετος επισκέπτης, Απολλώνιος ο Τυανεύς,
πραγµατοποίησε την συγκεκριµένη κατάβαση στο άδυτο, χωρίς την άδεια και την
συγκατάθεση των ιερέων. Με παράτολµη διάρρηξη του περίκλειστου Περίβολου.
Η λεπτοµέρεια αυτή έχει την ιδιαίτερη σηµασία της.
Η επεισοδιακή διάρρηξη του χώρου αποδεικνύει την…

πυκνότητα του µεταλλικού πλέγµατος.
Κάποιο άλλο σηµείο παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον.
Στην πρώτη µαρτυρία γίνεται λόγος για χάλκινους οβελούς συνδεδεµένους,
µε χάλκινες ζώνες. H δεύτερη περιγράφει ένα κυκλικό φράγµα, µε οβελίσκους
σιδερένιους.
Η εύλογη λοιπόν απορία, που οδηγεί στην εκτίµηση περίφραξης αποτελούµενης από
πυκνό πλέγµα, έχει ως εξής :

Άραγε τι είδους ταινίες ήταν αυτές, που αδυνατούσε κάποιος να
λυγίσει και να περάσει ανάµεσα, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ;
Πόσο πυκνή ήταν η διάταξη των οβελών, ή οβελίσκων κατά την
δεύτερη περιγραφή, ώστε να χρειαστεί το ξερρίζωµα τεσσάρων
για να επιτευχθεί η απαγορευµένη είσοδος ;
Άλλο ερώτηµα προκύπτει από το ύψος.
Σε τι ύψος έφταναν αυτοί οι οβελοί και οι χάλκινες ζώνες ώστε να
αποτρέπουν µιάν είσοδο µε υπερπήδηση ;
Αυτές και µόνον οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν σε µιάν όχι επιπόλαιη θεώρηση του
παρεξηγηµένου µνηµείου. Σήµερα στον χώρο αυτόν σώζoνται ορισµένα δοµικά
µέλη της αναφερόµενης κρηπίδας, µε ευδιάκριτες τις εσοχές όπου είχε στερεωθεί η
πυκνή χάλκινη περίφραξη.
Μιάς κρηπίδας της οποίας η διάµετρος δεν διευκρινίζεται. Μιάς κρηπίδας που απλά
στο Κείµενο του Περιηγητή περιγράφεται ‘’κατ’ άλων την ελαχίστην εστίν.’’

Άραγε µε ποιο πρότυπο αλώνι συγκρίνεται ;
Όλες οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι τόσο η άλως, όσο και το άδυτον το συν τέχνη και
αρµονία, οικοδοµηµένον αποτυπώνουν κοσµικά πρότυπα σε κλίµακα σµίκρυνσης.
Αυτό επισηµαίνεται, γιατί τόσο η Σελήνη, όσο και ο Ήλιος, σχηµατίζουν κατά
περιστάσεις γύρω τους ένα φωτεινό αλώνι, που σε γεωµετρική σχέση µε τους
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αναφερόµενους τέσσερις πήχεις της βάσεως του αδύτου, δίνει την ακριβή µετρική
τιµή του πέτρινου αλωνιού, το οποίο ασαφώς αναφέρεται στο κείµενο. 9
Λίθινη Σφαίρα η οποία βρέθηκε στην Λειβαδιά, (και σήµερα φυλάσσεται στο
Μουσείο της Χαιρώνειας) εικονίζει τον Ήλιο, και την Σελήνη, µε σαφώς
λατρευτικό χαρακτήρα. Επίσης, κάτι µε απώτερο ενδιαφέρον :
Ο Αριστοτέλης στην Κοσµολογία του δίνει µια πολύ εύστοχη εικόνα του
εντυπωσιακού αστρικού φαινόµενου :

«…άλως, εστίν έµφασις λαµπρότητος άστρου περίαυγος…» 10
( Η έτσι περιγραφόµενη εδώ περίαυγος έµφασις, και µάλιστα έγχρωµη
εκδηλωνόταν µέσα στο Άδυτο του Τροφώνιου, κατά τον χρόνο της
µύησης.) 11
Η διάµετρος λοιπόν στο έδαφος, όπως αναφέρθηκε ήδη, ήταν µόλις τέσσερις πήχεις,
ενώ το ύψος οκτώ. Μέσα σ’ ένα µικρό κοίλωµα στο γάπεδο - δάπεδο ύψους σπιθαµής
και πλάτους δύο σπιθαµών κατακλινόταν εκείνος που κατέβαινε.
Το τι συνέβαινε εκεί κατά τον κρίσιµο χρόνο της µύησης, αφού ρητώς οµολογείται
ότι καθέζονται επί της οπής οι µυούµενοι, είναι καθαρά θέµα παρατήρησης µιάς
αλληλουχίας φυσικών διεργασιών που επισυµβαίνουν εκεί, και λιγότερο βέβαια
ευφάνταστων υποθέσεων.
Ευφάνταστες υποθέσεις, όπως κατά κανόνα αναπαράγουν δυστυχώς έως σήµερα,
επίδοξοι µελετητές του µαντείου, όπου ο καθένας κατά τον σχολιασµό βλέπει
µόνον εκείνο που θέλει να δεί, ή εκείνο που « πρέπει » να δεί.

Το πυρίτιο αποκωδικοποιεί και µεταφέρει πληροφορία
σωµατοποιώντας, τα Ασώµατα κατά τον Αριστοτέλη Αίτια.
Ινύαλοι πυρίτιου χρησηµοποιούνται σε Η/Υ.
Το πυρίτιο έχει τέσσερα σθένη, ενώ ο χρυσός µόλις τρία.
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες που διενεργήθηκαν στον λόφο ‘’Προφήτης
Ηλίας’’ Λειβαδιάς, όπου το αρχαίο µαντείο του Τροφωνίου, απέδωσαν τα εξής.
Η επιπεδοποιηµένη από την αρχαιότητα κορυφή του λόφου αποτελείται αποκλειστικά από πυριτόλιθο. Από έναν αξιοπρόσεκτο πυρίτη, ο οποίος βρίσκεται
γεννεσιουργά συνδεδεµµένος µε ηφαιστειακό µάγµα.
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Γνωστή και παρατηρήσιµη είναι τόσο η Σεληνιακή, όσο και η Ηλιακή άλως.
Εάν λοιπόν η µεγίστη άλως της Σελήνης, που ενδιαφέρει και αµεσότερα, είναι δύο φορές µεγαλύτερης διαµέτρου,
απ’ όσης είναι του δίσκου, τότε η αντιγραφική διάµετρος της κρηπίδας στο Τροφώνειο, θα έφτανε τους 20
περίπου πήχεις.
∆ηλ. 4+4, + ( 4 ) ,+ 4+4. ∆ύο σηµεία µιας Επιγραφικής µαρτυρίας γίνονται αµέσως βασανιστικά.
Πρώτον, η σηµαντικότατη Αψίδα, µέσα στον παρακείµενο ναό του ∆ιός Βασιλέως, είχε τόξο 20,5 πήχεων, και
δεύτερον, η αρχιτεκτονική του ναού που υπάκουε σ’ έναν Ιερό Κανόνα, σ’ έναν ιερό χάρακα, όπου µια πιθανή
παρέκκλιση, επέσυρε επαχθείς όρους για τον εργώνη, τον εργολάβο της κατασκευής. ( Ι.G. VII, 3073 ) (
Σηµείωση από το Βιβλίο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, Βαλλάς Στάθης, Το Άντρον
τού Τροφωνίου, σελ. 184 )
10
Αριστοτέλης, Περί κόσµου 395 a 36
11
Πλούταρχος 575a-598f
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Έτσι, εδώ εξακριβώνεται πανηγυρικά η αρχαία µαρτυρία, που θέλει τα µαντικά
άδυτα βαράθρων στόµια. 12

Ένα αληθινό βάραθρο ξεκινάει από την Ιερή Κορυφή και γειώνεται
στο διάπυρο κέντρο της Γης.
Με τη σειρά του το ηφαιστειακό µάγµα φέρει ενσωµατωµένες µεγάλες και µικρές
Κροκάλες (αποστρογγυλεµένες δηλ. πέτρες), άλλοτε παρυδάτιες!!!
Εδώ ακριβώς αναγνωρίζεται το Ποιητικόν Αίτιον µε την συνέργεια του οποίου
δηµιουργούνται οι περιβόητες Βροχές της Λειβαδιάς.
Τα παρυδάτια παρεισφρήµατα σε αγαστή λειτουργία µε το ηφαιστειακό µάγµα,
προκαλούν, όχι µόνον οντολογικά, αλλά και συµπαθητικά µιαν έγερση νεφών.
Αβίαστα παρατηρείται ότι µ’ αυτή την ταυτότητα, αποτελούν έναν αναγνωρισµένο
Μηχανισµό Ανόρθωσης αέριων µαζών, έτσι όπως γλαφυρά περιγράφεται από την
Μετεωρολογία. ( βλέπε, Σηµείωµα @ 4 Για να γνωρίσουµε το Τροφώνειο)
Αξιοπερίεργο επίσης φαινόµενο που συµβάλει στην Μοναδικότητα του συγκεκριµµένου Ιερού Χώρου, είναι ότι, στην αµέσως γύρω περιοχή, πουθενά αλλού δεν
υπάρχει πυριτόλιθος.
Αυτά τα επιγραµµατικά δεδοµένα οδηγούν στο λογικό συµπέρασµα, της
κατασκευής του αδύτου, απ’ ευθείας µέσα στην συµπαγή µάζα του πυριτόλιθου.
Το αρχαίο άδυτο, κατά την ανασκαφή, σωζόταν έως το ύψος του φυσικού εδάφους.
Η σωζόµενη τοιχοδοµία, είναι από πέτρες σε δεύτερη χρήση. Γεγονός που οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι, διαλύθηκε, και καταστράφηκε ολοκληρωτικά. 13

Ωστόσο η απαραγνώριστη φύση του µνηµείου, θα επιβεβαιωθεί στην
συνέχεια, από την λειτουργία, η οποία σε πολλά οµοιάζει µε
φαινόµενα που παρατηρούνται µέσα σε έναν σύγχρονο
αντιηλεκτρο-µαγνητικό κλωβό. !!!
Η επιβεβαίωση παρατίθεται στην ηλεκτρονική σελίδα : ( Μαντείον
Τροφωνίου η @Μύηση Γ. Βαλλά ) η οποία θεωρείται απαραίτητη
συνάρτηση, στο προκείµενο Σηµείωµα.
Ένα κουταλάκι ύλης από άστρο νετρονίων θα ζύγιζε
δισεκατοµµύρια τόνους, ίσως όσο όλα τα αυτοκίνητα
τα φορτηγά και τα λεωφορεία της Γης.
η εκπληκτική πυκνότητά του είναι ισοδύναµη µε
την πυκνότητα των πυρήνων των ατόµων.
Ο πυρήνας ενός ατόµου αποτελείται από θετικά φορτισµένα
πρωτόνια και νετρόνια, σωµατίδια τόσο µικρά, ώστε 100
τρισεκατοµµύρια
από αυτά θα χωρούσαν στο κεφάλι µιάς καρφίτσας.
( περ. ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ )

12

13

Κλήµης Προτρ.2,11.
Αρχαιολ.Ανάλ.Αθην.1968,τοµ.2,σελ.228
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Μια ιδιαίτερη νύχτα του χρόνου, και προφανώς, την νύχτα της Πανσελήνου που
συµβαίνει σήµερα µεταξύ των µηνών Αυγούστου – Σεπτεµβρίου, ύστερα από µια
σειρά προκαταρκτικών καθάρσεων, κάποιος, ‘’εθέλων και δυνάµενος,’’ 14
να υποστεί την οδυνηρή εµπειρία, επιχειρούσε την θρυλική Κατάβαση.
Μια αληθινή Κατάβαση στον Άδη.
Τουλάχιστον αυτό γινόταν σε αρχαιότερους καιρούς.
Αργότερα Καταβάσεις πραγµατοποιούσαν και σε άλλες εποχές του χρόνου.
Ζωηρό ενδιαφέρον λοιπόν, για την πιστοποίηση εκεί λειτουργίας συνθηκών σύγχρονου κλωβού, παρουσιάζει το ακόλουθο στάδιο, του επιτελούµενου εκεί Τυπικού.

Λίγο πριν την Κατάβαση θυσίαζαν ένα κριάρι, και µε το αίµα του
ράντιζαν το άδυτο. Ρ ά ν τ ι ζ α ν τ ο ν π υ ρ ι τ ό λ ι θ ο …..
Η εν λόγω Πράξη, µια ’’ακατανόητη για τον σηµερινό ορθολογισµό Θυσία,’’
κατανοείται µε την συνάρτηση της εξής σηµαντικής παρατήρησης.
Την στιγµή που τα κύτταρα οποιουδήποτε ζωικού οργανισµού υφίστανται σοβαρές
βλάβες ή καταστρέφονται (σφαγή- κριού) επακολουθεί,

εκποµπή µεγάλου αριθµού βιοφωτονίων.
Ακόµα και η κοπή φύλλων από ένα φυτό, ή ο τεµαχισµός των σπόρων
του, συνοδεύονται από µια στιγµιαία έκρηξη διάχυσης βιοφωτονίων.
Το τι περίπου διαδραµατιζόταν λοιπόν µέσα στο Άδυτο στην συνέχεια, µόνον
Φυσικοί Επιστήµονες θα ήταν σε θέση να προτείνουν.
Απλά να προτείνουν και µάλιστα ύστερα από πολλές µελέτες και παρατηρήσεις.
Πειράµατα που έγιναν µόλις µετά το 2000, έδειξαν ότι κρύσταλλοι πυριτίου υπό
προϋποθέσεις βέβαια, είναι δυνατόν να εξαναγκαστούν σε παραγωγή φωτός.
Ακόµη εκπληκτικότερο είναι ότι, παρατηρήθηκε φως σε έντονους
χρωµµατισµούς κόκκινου και γαλάζιου.
Άραγε συνέβαινε και στο πυριτολιθικό άδυτο ένα παρόµοιο φαινόµενο ;

Το αίµα πάνω στον πυρίτη δηµιουργούσε χρωµατική φωταύγεια ;
Ο Πλούταρχος στην Πραγµατεία : Περί του Σωκράτους δαιµονίου,
όπως αλλού περιγράφεται, το επιβεβαιώνει απερίφραστα.

14

«…ό δ’ εθέλων τε και δυνάµενος αβρά πάσχειν τάν
Αγαµήδει Τρεφωνίω θ’ Εκαταβόλου συµβουλίαν λαβών…»
(Πίνδαρος fr.2,2)
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Η ακόλουθη περιγραφή εντυπώσεων και φαινοµένων από επώνυµο επισκέπτη µέσα
στο άδυτο του Τροφώνιου, την οποία διέσωσε ο Πλούταρχος συνάδει εκπληκτικά.

«…καταβάς είς τό µαντείον περιτυχείν σκότω πολλώ τό πρώτον, είτ’ επευξάµενος
κείσθαι πολύν χρόνον, ού µάλα συµφρονών εναργώς είτ’ εγρήγορεν είτ’ ωνειροπόλει.…..έπειτα κατακούειν ροίζου τινός υπέρ κεφαλής περιελαυνοµένου φωνήν
ηδείαν ιέντος. Αναβλέψας δε την µεν γην ουδαµού καθοράν, νήσους δε λαµποµένας
µαλακώ πυρί, κατ’ αλλήλων εξαµειβούσας άλλην άλλοτε χρόαν, ώσπερ βαφήν άγειν
τω φωτί ποικιλλοµένω κατά τας µεταβολάς. Φαίνεσθαι δε πλήθει µεν αναρίθµους
µεγέθει δ’ υπερφυείς…» 15
‘’Όταν κατήλθε στο µαντείο συνάντησε στην αρχή πολύ σκοτάδι, µετά
ευχόµενος παρέµεινε ξαπλωµένος για πολύ χρονικό διάστηµα, χωρίς να
έχει σαφή αντίληψη εάν ήταν ξύπνιος ή εάν ονειροπολούσε……. έπειτα
άκουσε πάνω από το κεφάλι του να περιφέρεται κάποιος υπόκωφος
θόρυβος, που άφηνε γλυκειά φωνή. παρατηρώντας πουθενά δεν έβλεπε
την γη, το βλέµµα του συνάντησε νησιά, τα οποία έλαµπαν µε ήρεµη
φωτιά, και άλλαζαν τα χρώµατά τους, κατά την διάρκεια των
µεταβολών αυτών το φώς έπαιρνε διάφορους χρωµατισµούς.
Έδειχναν και αναρίθµητοι κατά το πλήθος και υπερφυσικοί κατά το µέγεθος’’

Ποικίλλες επιδράσεις στα ανθρώπινα κύτταρα από διάφορες πηγές υψηλού ή
χαµηλού ιονισµού, έχουν ήδη εξακριβωθεί. Το είδος όµως της ακτινοβολίας από αυτή
την πολύχρωµη έµφαση φωτός την ώρα της µύησης στο Τροφώνειο, είναι βέβαιο ότι
θα χρειαζόταν ολόκληρη οµάδα επιστηµονικών κλάδων για να µελετηθεί, πρίν
καταλήξει σε πάντα ρευστά και ποτέ πάγια συµπεράσµατα. Το γιατί είναι ευνόητο.
Αρκεί να εκτιµηθεί σε όλο το µέγεθος. Η διαφορά των οµάδων αίµατος και η
ανάλογη αντίδρασή τους. Οι απρόσµενες συνθήκες οξύδωσης κατά την επαφή του
έµβιου αίµατος, και του άβιου ορυκτού. Αλλά πάνω απ’ όλα, η ρευστότητα του
χρόνου και ακόµη σοβαρότερος παράγοντας, η κλιµατική κατάσταση του χώρου.
Ο Χώρος και αυτό που αποκαλείται Χρόνος, ποτέ και πουθενά δεν είναι ούτε
ίδιες, ούτε επαναλαµβανόµενες εκδηλώσεις. Ο Χώρος ενίοτε, κάτω από βαρυτική
επίδραση υπόκειται σε στρέβλωση, ενώ ο Χρόνος ως µετρούµενη κίνηση,
παρουσιάζει διακυµάνσεις, εξ αιτίας της διαφορετικής ταχύτητας.
Η Γή επί παραδείγµατι ταξιδεύει µε κοχλιωτή φορά στον βραχίονα του Γαλαξία µε
200 χιλ. την ώρα, και ποτέ δεν επιστρέφει σ’ ένα ίδιο µέρος. Σ έναν ίδιο Χώρο.
Υπολογίσθηκε ότι µια πλήρης περιστροφή, του Ηλιακού Συστήµατος, γύρω από το
κέντρο του Γαλαξία, διαρκεί 220 εκατοµµύρια χρόνια.

‘’Η επιστήµη, περί των καθόλου έστιν υπόληψις
και των εξ ανάγκης όντων.’’ 16

15
16

575a-598f
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια, 1140b, 31
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Αποµένει µια ακόµη επιδερµική ψαύση. Η θρυλική Κατάβαση ήταν ένα γνωστό και
αποδεκτό Πάθος, αφού ελάχιστοι επώνυµοι ήρωες αποζήτησαν έτσι την Αναγέννηση
στην αρχαία Ελλάδα, ενώ σε επώνυµες θρησκείες αργότερα θεωρήθηκε Φρικτόν
Μαρτύριον, µε επίσης κορυφαία µυητική επιδίωξη µιάν αντίστοιχη Ανάσταση.
Η Επιγραφή IG,VII, 3055, διασώζει έναν ονοµαστικό κατάλογο ελάχιστων
µυηµένων, οι οποίοι είχαν επιχειρήσει, και καταφέρει στην συνέχεια, µια Κατάβαση.
Το γεγονός δηλώνει ότι το ∆ρώµενο στην πολυµέλειά του ήταν και επίπονο, και
δύσκολο, αλλά και επικίνδυνο. Ήσαν πάρα πολλοί εκείνοι που την τελευταία ώρα
δείλιαζαν. Η ίδια Επιγραφή βεβαιώνει ότι αυτοί οι τελευταίοι, υποχρεώνονταν από
την Βουλή, σε καταβολή προστίµου.
«…κή όστις µη καταβεβάων αντίθειτι
κατά αύτόν δέκα δραχµάων ειλύτας δέκα
γραφέµεν αύτόν έν τρία τάλαντα…»
Η ζοφερή πράγµατι εµπειρία εγκυµονούσε ωστόσο και απρόβλεπτες οδυνηρές
καταστάσεις. Από το άδυτο του Τροφώνιου ειδικότερα, πολλοί ήταν εκείνοι που
ανέβαιναν σε εντελώς απορρυθµισµένη σωµατική και ψυχική κατάσταση.
Παροιµιώδης ήταν η φράση, ‘’ές Τροφωνίου µεµάντευται’’ που λεγόταν
περιγραφικά στους κατηφείς, αγέλαστους, σκυθρωπούς, δυσέντευκτους, και
‘’δύσκολους τόν άπαντα τής ζωής βίον.’’
Παρ’ όλα όµως αυτά από την εκούσια υποβολή σ’ ένα είδος θανάτου και
αναγέννησης, κατά την οδυνηρή εµπειρία, ‘’λέγουσιν ουδένα αποθανείν.’’*

Στην Ιατρική είναι ήδη γνωστό, ότι ορισµένες ακτινοβολίες,
είναι δυνατόν να αλλάξουν το γεννετικό D.N.A.
Εάν ωστόσο έπρεπε κλείνοντας να επαναπροσδιοριστεί εν συντοµία η φυσιογνωµία
του αδύτου ως ενός πανάρχαιου αντιηλεκτροµαγνητικού κλωβού, υπεραρκετός θα
ήταν ο εξής λόγος.
Η κυριώτερη ιδιότητα του κλωβού µε την εκµηδένιση της έντασης του ηλεκτρικού
πεδίου, είναι η απόλυτη σχεδόν εξασφάλιση στο εσωτερικό του µιας ουδέτερης
κατάστασης.
Το ουδέτερον εντελώς διάφορο του έτερου, (θετικό) και του εκάτερου, (αρνητικό)
στην προκειµένη περίπτωση, είναι κλίµα αγιστείας προς τον ουδέτερο θεό.
Ο θεός είναι φύση ελεύθερη. Ο ίδιος δεν επιλέγει, πάντοτε Επιλέγεται.
Επιλέγεται ως Ουδέτερος.

Σε νοµοτέλεια φυσική. Γι’ αυτό ο θεός στην αρχαία µυσταγωγία, δρά και επιδρά
αποκλειστικά σε Ιερούς Χώρους Πρότυπους. Γι αυτό ως Ουδέτερος εγκαλείται µε
την χρήση έγκλισης Προστακτικής. Η όποια συνέργεια του θεού κατά την
οποιαδήποτε Ιερή Ακολουθία γίνεται σε χρόνο άπταιστης Προστακτικής.
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Ουσιαστικά ο θεός εξαναγκάζεται µε την εφαρµογή της Ιερατικής
Τέχνης σε σύµπραξη. Σε παροχή έργου.
‘’ελθέ ∆ιόνυσε ταύρε και φάνηθι τω βοείω σου ποδί.’’
‘’κλύθι µου Αθηνά και δος ειρήνην.’’
‘’βαίν’ επί πάνθειον τελετήν Λητώ.’’
‘’ελθέ µάκαιρα θεά Αφροδίτη.’’
Είναι µερικές ενδεικτικές περιπτώσεις από αρχαίους Ύµνους.
Αλλά και στην νεώτερη θρησκεία η πρακτική της προσταγής του θεού δεν
διαφοροποιείται, παρά το ότι µοιάζει µε υπερπαρακλητική ικεσία.
‘’δός ηµίν, άφες ηµίν, παράσχου, ελέησον, σώσον….’’
Στην έρευνα του προκείµενου µνηµείου, το οποίο προτείνεται ως ένας πανάρχαιος 17
αντιηλεκτροµαγνητικός Κλωβός, το µεγάλο και βασανιστικό ερώτηµα βέβαια είναι,
τί και πώς ακριβώς, ή έστω περίπου, αποκόµιζε κάποιος από µια τέτοια αληθινά
υπεράνθρωπη Κατάβαση και εµπειρία.
Αυτό όµως ακόµη παραµένει αναµφίβολα, ένα υποκειµενικό συµπέρασµα…..
Αναµφισβήτητα υπάρχει κενό. Αναµφισβήτητα µεσολαβεί Χαµένη Γνώση.
Κάποιο στάχυ στίχων του λυρικού Πίνδαρου, διαχέει έναν µώβ ροµαντισµό
αντιµετώπισης του επέκεινα, έτσι όπως η ζοφερή εµπειρία µεταστρεφόταν σε αληθινή
Αποκάλυψη, στον κάθε µυηµένο…..
‘’Όλβιος όστις ιδών κείν’ εις υπό χθόν’
οίδε µεν βίου τελευτάν οίδεν δε διόσδοτον αρχάν.’’ 18
Αυτό ακριβώς το φθεγγόµενο, είναι αληθινά ανέλπιστο. Γίνεται απορίας άξιο, πως
διέφυγε την απάλειψη, και την αποσιώπηση από τους επιγενόµενους καταστροφείς.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος σωζόµενου αρχαιολογικού Θησαυρού.
Στο φιλολογικό µουσείο, αποτελεί, ένα αληθινό άγαλµα.
(άγαλµα. πάν δι’ ού τις άγάλλεται.)
Ως αίτιο λοιπόν, αυτό το απόσπασµα του Πινδάρου, οδήγησε στην ακόλουθη
υπόθεση :

‘’Η Κ α τ ά β α σ η σ’ εκείνο το θρυλικό Άδυτο, του οποίου τα µέτρα,
το σχήµα και η µορφή είχαν κοσµικά πρότυπα, παρουσίαζε µια
χαµένη, αλλά αληθινά εκπληκτική αρµονία. Η κατάκλιση µέσα σ’
17

Το µαντείο, ή έστω αυτό που έγινε αργότερα γνωστό ως µαντείο στα ιστορικά χρόνια, λειτουργεί από την τρίτη
τουλάχιστον χιλιετία. Η πρόταση υποστηρίζεται από δύο λόγους. Ο πρώτος είναι συγκριτικός. Στην ουσία
πρόκειται ένας µικρός θολωτός τάφος, που χρονολογείται αµέσως µετά τα Υπονεολιθικά, έως την όψιµη Εποχή
του Χαλκού (2900 – 2600 περίπου ). Είναι όµοιος µε εκείνους που ανασκάφτηκαν στην Μεσσαρά Κρήτης, και
αποτελεί προποµπό των αργότερα επιβλητικών του τύπου : Ατρέως. Ο δεύτερος προκύπτει από την λεπτοµερή
περιγραφή του Περιηγητή. Θεωρείται λοιπόν ευνόητο, ότι ο εν λόγω Τόπος, ο Χώρος των πηγών του ποταµού και
η τριγύρω περιοχή, πριν την 2η χιλιετία, ασφαλώς ήταν κατοικήσιµα. Θα ήταν µάλιστα δυνατόν να υποστηριχτεί
ότι το τοπικό Ιερό, είναι παλαιότερο του αντίστοιχου πολύ γνωστού, των ∆ελφών, αφού στον Οµ.Υµν.Απόλλωνος,
εξακριβώνεται ότι, πριν από την πετρήεσσα Πυθώ, ο Απόλλωνας, ενδιαφέρθηκε να ιδρύσει το περίφηµο επώνυµο
Ιερό του, στον χώρο της Λειβαδιάς.
Εκεί όµως, ήδη λειτουργούσε µαντείο και Ασκληπιείο, υπό την κυριότητα και προστασία των Φλεγυών.
Ενός καθαρού Μυνιακού φύλλου. ( Οµ.Υµν.Απόλ, 278 )
Η κόρη µάλιστα του Φλεγύα, η Κορωνίδα, φέρεται ως γυναίκα του Απόλλωνα, και µητέρα του Τροφώνιου.
18
Πίνδαρος fr.137
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έναν ελάχιστο κυκλικό χώρο, και ακριβέστερα σ’ ένα ε π ί π ε δ ο,
που παρείχε την δυνατότητα καταδύσεως – αναδύσεως στην Οπή,
αναγνωρίζεται ως η Επανάληψη του Μεγάκοσµου, ελαχιστοποιηµένη
στον Μικρόκοσµο.
Αναγνωρίζεται ως µία Αντίληψη, Πράξη, και Μυητική Εφαρµογή
στο Τροφώνειο, η οποία ως πιθανή Αρχή, προτάθηκε από τους
αστροφυσικούς επιστήµονες, µόλις το 2000.
Τελευταίες εκτιµήσεις πρεσβεύουν, - αφού χώρος κενός, δεν γίνεται
να υπάρχει, - όχι ένα Σύµπαν συνεχώς διαστελλόµενο, µε σχήµα
ακαθόριστο, αλλά ένα Σύµπαν Επίπεδο.
Ένα Σύµπαν επίπεδο, όπου µόλις το 4% (!!) της ατοµικής ύλης,
από την οποία, «είναι φτιαγµένος ο Ήλιος, οι πλανήτες, και εµείς,»
υποχρεώνεται σύµφωνα µε την Βαρύτητα, σε περιοδική Κατάδυση
και Ανάδυση.
Προφανώς είναι η ίδια κίνηση, την οποία ο Αριστοτέλης αποκαλεί
ά ν α π ν ο ή ν, που πραγµατώνεται µέσα στον Αιθέρα.
Η εν σµικρώ κατοίκησις – κατάκλισις στο άδυτο του Τροφώνιου,
µέσα στον Μικρόκοσµο χώρο, που άρχιζε από το κεφάλι και τελείωνε
στην άκρη των ποδιών-αφού η διάµετρος ήταν µόλις τέσσερις πήχειςγινόταν έτσι µια µικρογραφία Ε π α ν ά λ η ψ η ς τ ο υ Ό λ ο υ.

Εκείνος που βρισκόταν στον ελάχιστο χώρο
ε ν α ρ µ ο ν ι ζ ό τ α ν ως υπο-πολλαπλάσιο τµήµα,
µε τις αληθινές διαστάσεις του Σύµπαντος, σε όποιες τιµές
και µεγέθη εκτείνονται αυτές.
Τά πάντα έν, καί έξ ένός πάντα,
είχε ήδη διατυπώσει ο Ηράκλειτος, και
τά πάντα έκ µονάδος, προέρχεται και είς µονάδα καταλήγει,
οι Πυθαγορικοί, πριν ο Αριστοτέλης βελτιώσει ακόµη ευστοχώτερα την
άποψη, έστι δ’ έν πάσι άρχή µία και ουσία.
Ρήσεις η οποίες συµφωνούν ότι µε την άπειρη αναπαραγωγή του
µικρού οικοδοµήµατος, του σύν τέχνη και αρµονία προς το
άκριβέστατον ώκοδοµηµένου, προσυπάρχει εν ∆υνάµει η Συµπαντική
Αναπαραγωγή. Περισσότερο εκπληκτικό είναι το Φαινόµενο της
λειτουργικής συνόδου των τεσσάρων Πρώτων Αιτίων, στους
τέσσερις πήχεις της διαµέτρου, κατά τον χρόνο Μύησης, σ’ αυτό το
υπερκόσµιο Ιερό. Το Υλικόν, το Ποιητικόν, το Εδικόν, και το
Τελικόν Αίτιον, συµµόρφωναν την Τέλεια Λειτουργία.’’ 19
19

Απόσπασµα από το Βιβλίο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, Το Άντρον του Τροφωνίου,
Βαλλάς Στάθης, σελ..310-11 Εκδ.’’ΕΥΑΝ∆ΡΟΣ’’
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Έχει ήδη προταθεί, ότι ο Χρόνος στο Άδυτο του Τροφώνιου, υπάκουε σε
διαφορετικούς ρυθµούς ροής.
Κατά την διάρκεια της παραµονής µέσα στο Άδυτο, επιτυγχανόταν
Επιβράδυνση, αλλά και Επιτάχυνση Χρόνου.
Επιβράδυνση και Επιτάχυνση, προκαλούµενη από τον µύστη…..
Μια Επιµηκυνόµενη Μακαριότητα επακολουθούσε….
Έτσι αναγόταν κάποιος σύµφωνα µε τον Πίνδαρο σε Όλβιο, αλλά και Φωτισµένο….
Τόσο Φωτισµένο, ώστε το Αίµα του να γίνεται Γαλάζιο…..
Ήταν ο Αριστοτέλης εκείνος που είπε, κάτι το οποίο δεν κατανοήθηκε ποτέ :

‘’έξ ανθρώπων δι’ άρετής υπερβολήν γίγνονται θεοί.’’
Σύµφωνα λοιπόν, µε την αναπάντεχη µαρτυρία του Κύκνου της Θήβας,

τρισευτυχισµένος εκείνος
που είδε τα µυστήρια κάτω από τη γή,
γνώρισε το Τέλος του Βίου
γνώρισε την Αρχή της Ζωής
Κινδυνεύει να φανεί ως « επήρρεια του προσδοκώµενου » αλλά ωστόσο το ερώτηµα
είναι εκτός από αυθόρµητο, και αρκετά λογικό :

Κάτι παρόµοιο δεν αναζητείται σήµερα µε το περίφηµο
πείραµα CERN ;
Η ακόλουθη πρόταση δεν είναι καρπός επιστηµονικής φαντασίας.

Ο αντι-ηλεκτροµαγνητικός Κλωβός, που
λειτουργούσε κάποτε στην Λειβαδιά, ουσιαστικά
προστατευόταν από οποιονδήποτε κοσµικό ιονισµό,
προερχόµενον, είτε από το αχανές ∆ιάστηµα, είτε ως
αυτεπαγωγικός, εκδηλούµενος µέσα στο Άδυτο.
Ο αρχαίος Κλωβός του Τροφώνιου αποδεικτικά,
γειωνόταν µε απόλυτη ασφάλεια, στο Κέντρο της Γης.
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****
Παραίνεσις
Το Υπόµνηµα :’’ ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α,’’ είναι πολύ εύκολο, και να παραβλεφθεί, και να παραγκωνισθεί
από οικείους παράγοντες. Από παράγοντες επιτετραµένους στην υποστήριξη.
Μιά τέτοια Πράξη δεν χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος.
Θάρρος και µάλιστα ενσυνείδητης, και ευσυνείδητης, Επιστηµονικής Συνέπειας,
θα είναι η διερεύνηση του Θέµατος, που αν µη τι άλλο, αποτελεί Πάτρια Πρόκληση.
Πάτρια Πρόκληση, σε κάθε Φυσικό Επιστήµονα.
Το δρώµενο στο εν λόγω µνηµείο, δεν επιδέχεται αµφισβήτηση.
Το δρώµενο εκεί, παρείχε έργο αξιόπιστο. Για όλα υπάρχουν αποδείξεις.
Η ιδιαιτερότητα του µνηµείου αναγνωρίζεται και από το γεγονός της συνεχούς
λειτουργίας του, έως το τέλος του αρχαίου Κόσµου, και µάλιστα, σύµφωνα µε τον
Πλούταρχο, 20 ήταν το µοναδικό που λειτουργούσε όταν όλα τα άλλα χρηστήρια στην
Ελλάδα, είχαν σιγήσει. Παρείχε έργο αξιόπιστο.
Τέτοιοι Χώροι, ονοµάζονται από τον Θαλή, και τον Αριστοτέλη ως,
’’πλήρεις θεού και θειότητος.’’
Εντελώς αντίθετα, από αυτήν την µαρτυρηµένη εκτίµηση, από αυτόν τον καταυγαστικό αρχαίο λόγο ανθρώπων Σοφών, η σηµερινή, ακόµη και Ακαδηµαϊκή
εκτίµηση και διδασκαλία, πρεσβεύει ότι…
‘’ τα αρχαία µαντεία εξαπατούσαν τους « αφελείς » αρχαίους Έλληνες.’’
Στην Πραγµατεία ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΛΕΛΟΙΠΟΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗΡΙΩΝ, ο Πλούταρχος
γίνεται ακόµη βαρύτερος ‘’ όταν η Πρόνοια των Θεών εγκαστέλειψε τους

έλληνες, πήρε ως αποσκευές τα Χρηστήρια.’’ 21

20
21

Περί των έκλελοιπότων χρηστηρίων .‘’ 409 Ε
413b
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