
 

Τo Aσκληπιείο της Λειβαδιάς 
 
 
 

‘’ ασθενή και ακατάλληλα τα επί της γής 
εν αποστάσει της εκ θεού ωφελείας’’ 1 

 
 
Μία µονογραφία που αφορά το εν λόγω µνηµείο, 
βρίσκεται ήδη σε κυκλοφορία, από το 2000. 2 
 
Σχεδόν όλα τα βασικά θέµατα γύρω από την τοποθεσία, τις απαραίτητες 
αρχιτεκτονικές κατασκευές, και την λειτουργία του ‘’ εν Λεβάδεια Ασκληπιείου’’, 
καλύφθηκαν εκεί σε βαθµό ικανοποιητικό. Ωστόσο, χώρος για βελτιώσεις πάντα θα 
υπάρχει. Άλλωστε είναι γνωστό ότι µετά την κυκλοφορία του Βιβλίου του, ο κάθε 
συγγραφέας, όλο και βρίσκει ατέλειες και ασφαλώς παραλείψεις, ειδικά όταν το θέµα 
είναι αντικείµενο καθαρής Έρευνας, και όχι ένα απλό µυθιστόρηµα. 
Στο τωρινό λοιπόν Σηµείωµα, προέχουν εκτός από µερικά περιληπτικά του βιβλίου, 
συγχρόνως κάποιες παραλείψεις, που δεν είχαν παρατηρηθεί στην έκδοση του 2000. 

 
‘’ Ο Ηρακλής ήταν δεινός στην αναζήτηση 

και συγκέντρωση υδάτων.’’ 3 
 
 
 
Αναµφίβολο γίνεται πλέον, κάτι που προτάθηκε ήδη. 
Ο χώρος µεταξύ των πηγών της Έρκυνας και της Πόλης ήταν κενός. 
Κανένα οίκηµα, είτε Ιερό είτε Κοσµικό δεν µεσολαβούσε σ’ εκείνη την περιοχή. 
Πολύ δε περισσότερο ένα υποτιθέµενο άλσος, µε πληθώρα µνηµείων. 
Πιο συγκεκριµµένα. Τα οικοδοµήµατα και του Ιερού Άλσους, και της Πόλης, άρχιζαν 
περίπου µετά την σηµερινή πλατεία Μητρόπολης. Και προς την µια πλευρά του 
ποταµού, και προς την άλλη. 
Υπάρχει κάποια καταλυτική µαρτυρία. Σ’ ένα από τα Ρωµαϊκά Αίτια του 
Πλούταρχου, 4  διατυπώνεται η εξής διαφωτιστική ερώτηση: 
‘ ’∆ιά τί τού Ασκληπιού το ιερόν έξω της πόλεώς εστί;‘’ 
∆ύο από τις απαντήσεις που δίνονται, έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. 
 
1) ‘’Το γεγονός συµβαίνει επειδή είχαν την άποψη ότι οι αποθεραπείες, και οι 
αναρρώσεις, είναι υγιεινότερες, όταν δεν γίνονται µέσα στην Πόλη, αλλά έξω από 
αυτήν. Γι αυτό και οι Έλληνες είχαν ιδρύσει τα Ασκληπιεία τους σε τόπους 
καθαρούς και υψηλούς.’’ 
 
                                                           
1 Αριστλ. Περί κόσµου 397, b 31 
2 Τo Aσκληπιείο της Λειβαδιάς – Στάθης Βαλλάς – Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδείας, 2000. 
3 Πλούταρχος,Ηθ.776 Ε 
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Παρατηρήθηκε κατά τις ανασκαφές, και γενικότερα τις µελέτες των θέσεων όπου 
ήταν ιδρυµένα τα αρχαία Ασκληπιεία, ότι όλα βρίσκονταν και έξω από την Πόλη, και 
επίσης ότι όλα ήταν στα µεσηµβρινά. Στον Νότο. Ένα ίδιο δηλαδή φαινόµενο, που 
ακριβώς συµβαίνει και στην Λειβαδιά. 
Εκείνοι λοιπόν, που ακόµα για διάφορους λόγους πιστεύουν, ασπάζονται και 
υποστηρίζουν το συνονθύλευµα ‘’Κρύα-Μαντείο Τροφωνίου - άλσος Τροφωνίου,’’ 
καλά θα κάνουν να µελετήσουν τις αντικειµενικές έννοιες των κειµένων, και να 
αποβάλλουν τις όποιες, υποκειµενικές και αβάσιµες, προφορικές παραµυθητικές 
παραδόσεις.  

 
2) Αλλά βεβαίως και επειδή τον Ασκληπιό θεωρούσαν ‘’ µετάπεµπτον’’ από την  
Επίδαυρο ,στον χώρο της οποίας είχε αναπτυχθεί το περίφηµο Ασκληπιείο, πολύ 
έξω από την Πόλη. 
 
Σηµαντικό γνώρισµα της λειτουργίας, και της επιτυχούς θεραπείας, ήταν ο χώρος του 
κάθε Ασκληπιείου, να διαµορφώνεται γύρω από Βράχο, και Νερό. 

 
 

‘’ Άριστον µεν ύδωρ….’’ 
(Πίνδαρος) 

 
 
Οι βασικές αρχές λειτουργίας ήταν παντού ίδιες. 
Ένας µικρός ναΐσκος του Ασκληπιού, προσδιόριζε τον χώρο θεραπείας σε κάθε 
Ασκληπιείο, στολισµένος βεβαίως από τα δύο απαραίτητα αγάλµατα του ίδιου και 
της κόρης του Υγιείας. 
Στην Λειβαδιά αυτό το φαινόµενο είναι το πλέον ευδιάκριτο στον χώρο των πηγών 
της Έρκυνας. Ένα µικρό τετράγωνο δωµάτιο, και έξω από αυτό οι µέχρι σήµερα 
σωζόµενες Κόγχες –Βάθρα, όπου κάποτε ήταν τοποθετηµένα τα αγάλµατα, του µεν 
Ασκληπιού πλησιέστερα στο δωµάτιο, και αµέσως αριστερότερα, εκείνο της Υγιείας. 
Οι µικρότερες κόγχες, οι οποίες διακρίνονται σκαλισµένες ,τριγύρω πάνω στην 
πρόσοψη του κάθετου βράχου, είναι θέσεις, για την εναπόθεση εκεί αφιερωµάτων, 
από τους ιαθέντες. 
Φαινόµενο, που διαιωνίζεται έως σήµερα, µε τα γνωστότερα Τάµατα. 
 
Ο Τροφώνιος της Λειβαδιάς βρίσκεται σε αγαστή συµµετρία µε τον Ασκληπιό.. 
Θεωρείται αδελφός του Ασκληπιού, όντας έτσι ένας από τους τέσσερις Ερµίες. 
Φέρεται ότι είχε ως ακόλουθα πρόσωπα µια Κόρη µε το όνοµα Έρκυνα, και την 
επωνυµία Υγιεία, και έναν Υιό τον Άλκανδρο. 
Και όσον αφορά την περίπτωση της Έρκυνας Υγιείας, σαν Κόρης ενός Τροφωνίου 
Ιατρού, το φαινόµενο δικαιολογείται, από την άριστη επίδραση του νερού στην 
ανθρώπινη υγεία. 

‘ ’ύδωρ δ’ ώς  ψυχρόν ούτω 
καί θερµόν ωφέλιµων άνθρωπω.’’ 5 

..υπογραµµίζει κάπου ο Πλούταρχος. 
Ενός ποταµού, οµώνυµου της µυθικής Νύµφης Έρκυνας, µε εξαιρετικά κατάλληλο 
ψυχρό νερό. 
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Στο όνοµα όµως του Άλκανδρου, χρειάζεται βαθειά ανάλυση του όρου, για ν’ 
αναγνωρίσει εδώ κάποιος τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά, από τα οποία εµφορούνται 
τα παιδιά του Ασκληπιού. 
Τα παιδιά του Ασκληπιού, έχουν και ονοµαστικά εκφρασµένες πολεµικές ιδιότητες. 
Ιδιότητες, που από µια πρώτη θεώρηση ξενίζουν. Με ποια άραγε Ακολουθία, και 
γιατί τα παιδιά του θεού της Ιατρικής έχουν πολεµικές ιδιότητες; Τέτοιες µάλιστα που 
να εκφράζονται και µε τα ονόµατά τους; Γιατί οι γιοί του Ασκληπιού ονοµάζονται, 
Πολέµων, Πολεµοκράτης, Μαχάων κ.α. 
Στο σηµείο αυτό λοιπόν, είναι δέον να τονιστεί ότι όλοι οι θεοί και οι ήρωες, που 
κοσµούνται από διάφορες θεραπευτικές επεµβάσεις στην ανθρώπινη κοινότητα, 
έχουν συγχρόνως και την δυνατότητα να αφαιρούν την ανθρώπινη ζωή. 
Ως δοτήρες Ζωής, είναι συγχρόνως και δοτήρες Θανάτου. 
  
 
‘’ Κλύθ’ Αλλαλά πολέµου θύγατερ…’’ 
(Πίνδαρος) 
 
 
Έτσι σε αρµονική συµφωνία µε τα πρότυπα δεδοµένα, στο όνοµα Άλκανδρος, και οι 
έξη ερµηνείες του όρου, της λέξης, γίνονται καταλυτικές, και σύµφωνες µε τις 
κληρονοµικές ιδιότητες από τις οποίες κοσµούνται τα παιδιά του Ασκληπιού. 
Άλκανδρος λοιπόν σηµαίνει: 1)Ο άνδρας µε την σωµατική ισχύ, και την δύναµη η 
ποία εκδηλώνεται σε δράση προς επίθεση ή απόκρουση. 2)Εκείνος µε την ψυχική 
δύναµη, το θάρρος και την ανδρεία. 3)Εκείνος που αµύνεται και αποκρούει.  
4)Ο υπερασπιστής και βοηθός. 5)Ο ορµητικός προς την µάχη. 
6)Τέλος Άλκανδρος, είναι ο επιφαινόµενος στην συµπλοκή, στη σύρραξη, στη µάχη. 
Ωστόσο στην µία και µοναδική γνωστή περίπτωση, η πολεµική ιδιότητα, που 
εκπορεύτηκε και ως Βασιλική, εκφράστηκε από τον ίδιο τον Τροφώνιο.. 
Ο γνωστός ως φιλάνθρωπος και τροφοθρέπτης θεός, είχε την δύναµη να 
µεταβάλλεται, σε θεό του καταστροφικού πολέµου και του συνεπακόλουθου 
θανάτου. Το γεγονός επιµαρτυρείται από τον χρησµό που πήρε ο Επαµεινώνδας, πρίν 
από την καίριας σηµασίας, µάχη στα Λεύκτρα. 
 
‘ ’πρωτού µε τα δόρατα συµπλακείτε µε τους εχθρούς σας, στολίστε την ασπίδα του 
Αριστοµένη, που ο ίδιος έχει αφιερώσει στον ναό µου. 
Αµέσως τότε εγώ θα διασκορπίσω τον στρατό των εχθρών σας.’’ 6 
 
Ένα ακόµη, από τα πλέον ευδιάκριτα παραδείγµατα θεού της Ιατρικής, και 
συγχρόνως θεού του πολέµου, αναγνωρίζεται στην Αθηνά. Η Αθηνά, παρά το ότι 
στην Αθήνα λατρεύεται ως θεά Υγιεία, έχει χαρακτήρα κατ’ εξοχήν πολεµικό. 
Είναι θεά του πολέµου. 
Και µάλιστα στις Αλλαλκοµενές της Βοιωτίας, την αποκαλούν θυγατέρα του 
πολέµου. 
Ο ίδιος ο Ασκληπιός, στην Τιθορέα αποκαλείται Aρχηγέτης. 
Ιδίωµα που µε σχετική ασφάλεια τον αναδεικνύει έµµεσα, και αρχηγό πολεµικής 
οµάδας. 
 

                                                           
6 Παυσανίας, Αττικά 15,5,8 
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Ένας Αρχηγός Φυλής άλλωστε, θα ήταν αδύνατο να µην ηγείται και του στρατού. 
Ως Γενάρχης Ιατρών, και προσώπων που αποκαθιστούν την Υγιεία, αυτοδίκαια φέρει 
και το αξίωµα του πολεµικού αρχηγού, το οποίο υποστηρίζεται και από την 
αναγνωρισµένη δυνατότητα 
να αφαιρεί την ανθρώπινη ζωή. 

 
 

∆έκα µικροί Λόγοι 
(όχι νέγροι) 

 
 

Ακολουθεί ένα τµήµα από τον ΕΠΙΛΟΓΟ του βιβλίου, 
‘’ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ ’’ 

 
 
∆έκα περίπου είναι τα µνηµεία της αναφοράς, τα οποία χαρακτηρίζουν το αρχαίο 
Ασκληπιείο, που υπήρχε κάποτε, εν ενεργεία, και τώρα απλά εν δυνάµει, στις 
πηγές του ποταµού. 
 

1) Η κοιλάδα νερού. Γνωρισµατικό στοιχείο των περισσότερων Ασκληπιείων. 
2) Ο εποχικός χείµαρρος. (Ξηριάς) Επίσης γνωστός σε επιφανή Ασκληπιεία. 
3) Το λαξευτό δωµάτιο, που αναγνωρίζεται ως Άβατον. Αναγνωρίζεται ως το 

κυριότερο µνηµείο του Ασκληπιείου. Μέσα σε αυτό, το αλλιώς λεγόµενο 
Εγκοιµητήριο, επιτυγχανόταν η θεραπεία, πάνω στα πέτρινα πεζούλια. 

4)  Τα δύο ευµεγέθη βάθρα-κόγχες, στα οποία κάποτε υπήρχαν τοποθετηµένα τα 
αγάλµατα του Ασκληπιού πλησιέστερα στο Άβατο, και της Υγιείας στα δεξιά 
του. 

5)  Η υπόγεια δεξαµενή. Βρίσκεται κάτω από το Άβατο, και είναι όπως σε όλα τα 
Ασκληπιεία, «κρυµµένη από τα µάτια του κόσµου.» 

6)6)6)6)  Η Νυµφαία κρήνη. Στο επάνω χείλος φέρει την Επιγραφή ‘’ ευ βουλου’’  
7)  Οι σκαλιστές κόγχες των αναθηµάτων. 
8)  Η αύλαξ. Η πολύ σηµαντική « ρηχή γούρνα » των Ασκληπιείων. 
9)  Η δεξαµενή καθαρµών. Επίσης σηµαντικό στοιχείο των Ασκληπιείων. 
10)  Ο χριστιανικός ναός των θεραπευτών Αγίων Αναργύρων. 

       Έµµεση µαρτυρία λειτουργίας εκεί Ασκληπιείου. 
 
Τέλος, το αµεσότερο στοιχείο της ευεργετικής θεραπείας. 
Το άφθονο πηγαίο κρύο νερό. 
 
Συναρπαστικό για όλες τις αισθήσεις.  
Την ακοή, τη γεύση, την αφή, την οσµή, την όραση.’’ 
 
Τα Αίτια που προηγήθηκαν, πιστοποιούν µε ασφάλεια την ύπαρξη και λειτουργία 
ενός δυναµικού Ασκληπιείου, στον χαρισµατικό χώρο των πηγών της Έρκυνας. 
Αναµφίβολα και µε ασφάλεια, γιατί ή ταύτιση του Τροφώνιου µε τον Ασκληπιό, που 
παρατίθεται από τον Παυσανία, είναι µοναδική. Σε κανένα άλλο Ασκληπιείο, όσο 
εκείνο της Λειβαδιάς, ο θεός της Ιατρικής, δεν ταυτίστηκε τόσο πολύ µε κάποιον 
επιτόπιο θεραπευτή. 
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Όλα λοιπόν τα Αίτια έχουν λόγους ακράδαντης και συνεχούς υποστήριξης, εκτός από 
ένα. 
Ίσως µάλιστα να είναι πραγµατικά το σηµαντικότερο. 
Πρόκειται για την ερµηνεία του λαξευτού δωµατίου, που αποτελεί και Σήµα 
Κατατεθέν της αρχαιολογικής Λειβαδιάς. Προτάθηκε ότι αποτελούσε το Άβατον, ή 
αλλιώς λεγόµενο Εγκοιµητήριο. 
Επειδή όµως τελευταίες παρατηρήσεις πείθουν ότι η θεραπεία γινόταν απ’ ευθείας  
πάνω στο νερό, η ερµηνεία αυτή χωρίς ν’ απορρίπτεται οριστικά, χρειάζεται 
τουλάχιστον βελτίωση. 
Είναι πολύ λογικότερο να υποστηριχτεί, ότι µια τόσο επίπονη κατασκευή ,σαφέστερα 
ίδρυση ιερού δώµατος απ’ ευθείας  µέσα σε συµπαγή βράχο, ότι είχε περισσότερο 
Ιερό, και λιγότερο Κοσµικό χαρακτήρα και αποστολή. Άσχετα αν πρόκειται περί 

διασκευής, και µετατροπής κάποιου είδους Σπηλαίου, από τα πολλά που υπάρχουν σ’ 
εκείνον τον τόπο, προτιµότερο και ανακουφιστικότερο είναι να γίνει αποδεκτό, ότι 

πρόκειται για τον µικρό ναό του Ασκληπιού. 

 
 

Με ρώτησαν: ‘’ κάνεις ποτέ λάθη ; ‘’ 
Απάντησα: ‘’ µόνον λάθη κάνω .’’ 

 
 
Υπάρχουν µερικά αρχιτεκτονικά υπολείµµατα, συνήγορα της νέας άποψης. 
∆ύο βαθουλώµατα – υποδοχές οριζόντιας υποστύλωσης, φαίνονται πολύ καθαρά, στο 
άνω µέρος δεξιά και αριστερά της πρόσοψης του τετράγωνου δωµατίου. 
Ο µικρός ναός, δεν είχε ανάγκη καµιάς προστασίας, από πρόσθετη στέγη, αφού είναι 
σκαµµένος απ’ ευθείας  µέσα στον βράχο. ∆ύο όλµοι, δηλ. τεχνητές κοίλες υποδοχές, 
στο κατώφλι, οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι το δωµάτιο είχε θυρόφυλλα.  
Έκλεινε µε πόρτα. 
Οι οριζόντιες λοιπόν υποδοχές στο επάνω µέρος, µε κάθε πιθανότητα χρησίµευαν ως 
βάσεις όπου βρίσκονταν τοποθετηµένα, τα οριζόντια δοκάρια, µιας, ίσως και 
απαραίτητης, ξύλινης, εξέδρας. 
Ένα τέτοιο σύνδροµο, απεικονίζεται µε ζωηρό τρόπο σε παράσταση Ρωµαϊκού 
Ασκληπιείου, πάνω σε νόµισµα. Κάτω από την εξέδρα ρέει νερό. 
Ο Ασκληπιός εικονίζεται να εξέρχεται από το νερό, περίπου ως αφροδίαιτος… 
Η ασάφεια λοιπόν που επικρατεί µεταξύ του Άβατου και του Εγκοιµητήριου, ίσως να 
βρίσκει µια 
διαφωτιστική απάντηση. Ίσως πάνω στην τεχνητή εξέδρα να πραγµατοποιούσαν την 
κυρίως Ονειροµαντεία.  
Άλλωστε η παρέµβαση του Ασκληπιού γινόταν µόνον σε Όνειρο. 

‘’ τήν µαντικήν έν τοίς ένυπνίοις ούκ άπιστον.’’ 7 
 
Στο Τροφώνειο, µεταξύ άλλων γινόταν και ονειροµαντεία. 
 
Η άκρως διαφωτιστική πληροφορία διασώθηκε σε κάποιον χρησµό. 
‘ ’Βοιωτοί φυγόντες ές Τροφωνίου, κατ’ όναρ  έκείνου….’’ 8 
 

                                                           
7 Αριστοτέλης, Περί της καθ’ ύπνον µαντική 462b,17 
8
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Αποτέλεσµα µάλιστα αυτού του συγκεκριµένου ονείρου, ήταν η διάσωση µιας 
Επιγραφής, στην οποία αναφέρεται ένα επώνυµο του θεού ∆ιονύσου, που 
συναντήθηκε αποκλειστικά στην Λειβαδιά. 
 
 
 

∆ΙΟΝΥΣΩ ΕΥΣΤΑΦΥΛΩ 
 
 

Ο ∆ιόνυσος, µε την επωνυµία Ευστάφυλος, εορταζόταν,  
µόνον στην Λειβαδιά. 

 
 
Κοίτα τώρα τους ρήτορες. Όταν φτωχοί ξεκινάνε 
προσπαθούν στο λαό και στην πόλη να φέρνονται δίκια, 
αλλά σαν µπουκωθούν της πατρίδας το χρήµα, αδικότατοι 
πολεµούν το λαό και προδίνουνε την πολιτεία. 
Αριστοφάνης 
 
Στο ίδιο έργο ο Ποιητής, µας κληροδοτεί µια λεπτοµέρεια µε ανυπολόγιστη αξία. 

‘ ’κατεκλίναµεν τόν Πλούτον ώσπερ είκός ήν. 
Ήµών δ’ εκάστος  στιβάδα παρεκαττίετο.’’ 9 

 
Μια στιβάδα, µια απλή φυλλωσιά, ήταν το στρώµα των συνοδών, ενώ η κατάκληση 
του προσώπου, το οποίο επρόκειτο να τύχει της χάρης του θεού Ασκληπιού, ήταν 
ιδιαίτερα φροντισµένη. 
Αυτό σηµαίνει ότι η στρωµνή, το στρώµα του κατακλινόµενου, και βεβαίως ο ειδικός 
χώρος όπου κατακλινόταν, είχαν την µεγάλη και ιδιάζουσα σηµασία, για την 
επιζητούµενη θεραπεία του. 
Εάν επρόκειτο µια απλή διανυκτέρευση, ασφαλώς το στρώµα δεν χρειαζόταν 
ιδιαίτερη µνεία. Κάτι πολύ σπουδαίο γινόταν εκεί. Η σπουδαιότητα θα αναφανεί 
αµέσως. 
Έχει ήδη παρατηρηθεί ότι σε όλα τα Ασκληπιεία, να υπάρχει µια επιµήκης αύλαξ. 
Μια µεγάλου µήκους, όπως στα Ασκληπιεία της Επιδαύρου και των Αθηνών,  
ρηχή γούρνα, ή όπως στην περίπτωση της Λειβαδιάς, ένα πέτρινο αυλάκι µήκους 
µόλις 5-6 µέτρων.. 
Είναι το αυλάκι που διασώζεται ακόµη στον χώρο των πηγών της Έρκυνας, και 
διακρίνεται κάτω από το τοξωτό Γεφύρι της Κρύας. Εδώ παρατηρείται η εξής 
αρχιτεκτονική ιδιορρυθµία. 
Το αυλάκι, µέσα στο οποίο ρέει νερό όλες τις εποχές, στο επάνω τµήµα του, είναι 
διαµορφωµένο σε σχήµα ανάµεσα στο Ψ και το Υ. Στο επάνω τµήµα δηλ. 
σχηµατίζει ένα σκαλοπάτι. 
Σ’ αυτό λοιπόν το σηµείο µε κάθε βεβαιότητα στερεωνόταν το αυτοσχέδιο κρεβάτι, η 
ειδική στρωµνή, το ιδιαίτερο στρώµα του κατακλινόµενου, ο οποίος επιζητούσε την 
ίαση από την πιθανή ασθένεια, αρρώστια, ή νόσο. 

                                                           
9 Αριστοφάνης, Πλούτος,660 
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Κυριολεκτικά δηλαδή κοιµόταν πάνω στο νερό. Πάνω σ’ ένα 
αυλάκι µε τρεχούµενο νερό, το οποίο έρρεε µόλις λίγα εκατοστά 
κάτω από το σώµα του !!! 
 
Είναι γνωστό, απ’ όταν έγινε λόγος για την παραγωγή του νερού Λήθης 
Μνηµοσύνης, ότι ένα ηλεκτροµαγνητικό ρεύµα αναπτύσσεται κατά την αναπνοή και 
εν συνεχεία ροή νερού. 
Επίσης γνωστό είναι ότι το ηλεκτροµαγνητικό ρεύµα, ακολουθεί το υδάτινο ρεύµα. 
Αυτό λοιπόν το συνεχώς αναπτυσσόµενο και διατρέχον την στενή αύλακα νερού, 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ,γίνεται απολύτως κατανοητό, ότι επηρέαζε οπωσδήποτε 
ποικιλόµορφα, αλλά και ποικιλότροπα, όποιον κατακλινόταν πάνω και µέσα σ’ αυτό. 

Ένας ολονύκτιος ιονισµός επιδρούσε πάνω,  
και µέσα στο ανθρώπινο σώµα. 

 
Τα οκτώ τετράκις εκατοµµύρια κύτταρα, από τα οποία αποτελείται ο ανθρώπινος 
οργανισµός, υποκείµενα σε αυτόν τον ιονισµό, είναι ευνόητο ότι επηρεάζονταν 
αποφασιστικά. 
Υποβάλλονταν σε Επανάπλαση, σε Επαναπροσδιορισµό, και τελικά σε ένα είδος 
Αναγέννησης. 

 
Βεβαιότατα τα κύτταρα, όλη τη νύχτα ήσαν σε κατάσταση 

Ανακατάταξης. 
Το ανθρώπινο σώµα επαναρρυθµιζόταν 

Τα άρρωστα, ασθενή, ή νοσούντα κύτταρα 10 ήταν έτσι σε θέση 
επισήµανσης. 

Μιας επισήµανσης καθαρά ιαµατικής. 
 
 
 
Ένα είδος φυσικής µαγνητικής σωµατογραφίας ήταν αντιληπτό ως Αίτιο, όσο 
διαρκούσε το φαινόµενο. Ίσως και από τους κοσµικούς γιατρούς των Ασκληπιείων. 
Η σωρευµένη αργότερα Ιατρική Εµπειρία αυτό απέδειξε. Παράλληλα δεν πρέπει να 
διαφεύγει ότι, στα Ασκληπιεία ο θεός της Ιάσεως, δεν θεράπευε αλλά έδινε οδηγίες 
για την θεραπεία. 
Η διαδικασία λάβαινε χώρα κατά την Εγκοίµηση. Όπου κι αν γινόταν αυτή. 
Είτε δηλαδή στην ρηχή γούρνα, είτε στην µεγάλη ξύλινη Εξέδρα, όπως διαπιστώθηκε 
και στην Λειβαδιά. 

 
 

‘’ τών νόσων καί τών άλλων τών έν τοίς σώµασι, µελλόντων γίνεσθαι, 
φανερόν έν τοίς ύπνοις είναι καταφανή µάλλον, ή έν τώ έγρηγορέναι.’’ 11 
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 Άλλη είναι η αρρώστια, άλλη η νόσος, και άλλη η ασθένεια. 
11 Αριστοτέλης. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΥΠΝΟΝ ΜΑΝΤΙΚΗΣ, µ,τ463 ,18α  
(Στην διάρκεια του ύπνου, οι αρρώστιες εκδηλώνονται φανερώτερα) 
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Σε πάρα πολλές άρρωστες καταστάσεις, την ίαση διεκπεραίωναν εκτός από την 
εκτεταµένη χρήση των θεραπευτικών βοτάνων, και µε την άµεση βοήθεια των 
λεγόµενων Ιερών Ζώων του Ασκληπιού. Ο σκύλος, ο χήνας, και το φίδι, ήταν τα τρία 
κυριότερα. Στην Επίδαυρο, σώζονται Επιγραφές, οι οποίες πληροφορούν για 
θεραπεία, µε τη βοήθεια ζώων. 
Κάτι τελευταίο που θα ήταν δυνατό να παρατεθεί εδώ, µια και έχει στενή σχέση µε το 
‘ ’εν Λεβαδεία Ασκληπιείον,’’ είναι  το ακόλουθο. Η παράθεση συγχρόνως γίνεται 
γιατί κάθε τόσο, όλο και κάποια δηµοσίευση έρχεται σε φως, σχετικά µε το 
 µαντείο του Τροφωνίου. ∆ηµοσίευση αντίθετη µε όσα εδώ υποστηρίζονται. 
Και βέβαια ό καθένας έχει το δικαίωµα να εκφράσει την άποψή του. 
Φτάνει αυτή η άποψη, να µην λέγεται ‘’ απλώς για να ακουστεί και κάτι 
διαφορετικό.’’ Η  Ιστορία και ειδικότερα η τοπική ιστορία, χρειάζεται πάνω απ’ όλα 
σεβασµό. 
 
Σ’ ένα άρθρο, ανηρτηµένο πρόσφατα στην σελίδα ‘’ Βοιωτικός 
Κόσµος,’’ πληροφορήθηκα ότι, κάποτε οι Βενετοί ήρθαν, προφανώς µε 
καράβια στην Λειβαδιά, κι έχτισαν το Κάστρο… Από κάτω θα έθαψαν 
και το µαντείο, γι αυτό και δεν µπορούµε να το βρούµε !!! 

( Όσο ζει κανείς µαθαίνει) 
 
Θα υπενθυµίσω εδώ, δύο φράσεις, που αποδεικνύουν,  
την έτερη θέση του µαντείου, από το Ασκληπιείο.  
Την διαφορετική θέση του µαντείου, από τις πηγές και τον χώρο του Ασκληπιείου. 
Ένα απόσπασµα του Περιηγητή, κι ένα από τον Φιλόστρατο, ρίχνουν φώς άπλετο: 
 
‘’Λένε  ότι ο Σάωνας, την καθιερωµένη ιερουργία, και όσα άλλα σχετικά µε 
το χρηστήριο διαδραµατίζονται, τα διδάχτηκε από τον Τροφώνιο.’’  12 
∆ύο διαφορετικά δρώµενα, τα οποία επιτελούνται σ’ ένα άλσος όσο είναι η έκταση 
της Πόλης, δεν γίνεται να συρρικνωθούν στον χώρο των πηγών. 
 

‘ ’Ο Απολλώνιος ο Τυανέας, την µέν ηµέρα 
την πέρασε στις πηγές της Έρκυνας, 

συζητώντας για τις αιτίες του µαντείου, 
και όταν βράδυασε ήρθε στο µαντείο’’ 13 

 
Αναµφίβολα λοιπόν επιµαρτυρείται ότι υπάρχει µια απόσταση, ανάµεσα στην 

‘ ’Κρύα’’ και το µαντείο. Μια τεράστια απόσταση. Πόση; 
Περίπου όσο είναι η µέρα από τη νύχτα…. 

 
 
                                                            

Στάθης Βαλλάς 
vallas.stathis@gmail.com 
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