
Ίσως το αρχαιότερο 
κέντρο στον κόσμο

που καθιέρωσε την πιο 
ολοκληρωμένη σύνθεση 

όλων των 
ψυχοθεραπευτικών 

προσεγγίσεων

με τέχνη και αρμονία



Κλασσικές σχολές θεραπείας για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας

•Βιοκεντρισμός
•Ψυχοδυναμισμός
• Γνωσιοσυμπεριφορισμός
• Υπαρξισμός –

ανθρωποκεντρισμός
• Συστημική - οικογενειακή 

θεραπεία
• Συνθετισμός
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Sigmund Freud

Carl Rogers

Murray Bowen



Βιοκεντρικές εφαρμογές για τον ψυχισμό

• Φαρμακευτική

• Φυτικά ιάματα

• Σωματική άσκηση

• Διαιτητική θεραπεία

• Βελονισμός

• Μαλάξεις

• Υδροθεραπεία

• Ηλεκτροσπασμοθεραπεία

• Χειρουργικές επεμβάσεις (λοβοτομές)



Ψυχοδυναμικές εφαρμογές για 
τον ψυχισμό

• Ιδρυτής ο Σίγκμουντ Φρόϊντ με την επινόηση της
ψυχανάλυσης, που αποτελεί μια μέθοδο με 
ενδοσκοπική τεχνοτροπία.

•Έμφαση δίνεται σε ψυχικό υλικό (συνήθως 
επώδυνο), που συνδέεται με βιώματα και 
εσωτερικές συγκρούσεις που χρονολογούνται 
από την παιδική ηλικία και τις σχέσεις που 
αναπτύξαμε με τους ανθρώπους που ανέλαβαν 
τη φροντίδα μας.

• Απαιτείται να καταβληθεί σημαντική 
προσπάθεια για να υπάρξει ενσυνείδητη επαφή 
με το υλικό που βρίσκεται στο βάθος του 
ψυχισμού (ασυνείδητο).

•Παρότι το ασυνείδητο υλικό είναι βυθισμένο, 
εντούτοις, είναι εξαιρετικά ενεργό και με 
κεκαλυμμένο τρόπο επιδρά στις διάφορες 
εκφάνσεις της καθημερινής ζωής δημιουργώντας 
την εντύπωση ότι κάποιες από τις αντιδράσεις 
μας είναι «ανεξήγητες».

•Η επαφή με το ασυνείδητο διευκολύνεται κυρίως 
μέσα από την ανάλυση ονείρων, τον ελεύθερο 
συνειρμό, την ύπνωση, την ανάλυση και την 
ερμηνεία των βιωμάτων.

•Με την ανάδυση του ασυνείδητου υλικού 
αναβιώνεται επανορθωτικά η οδυνηρή εμπειρία, 
επέρχεται κάθαρση και συμφιλίωση με το βίωμα.



Γνωσιοσυμπεριφορικές εφαρμογές
στον ψυχισμό

Ο γνωσιοσυμπεριφορισμός απορρίπτει 
την ενδοσκόπηση και προβάλλει μια πιο 
εκπαιδευτικά διαμορφωμένη πρόταση 
που επικεντρώνεται στις πλευρές του 
ψυχισμού που μπορούν να μετρηθούν και 
που είναι οι ποικίλες εκδηλώσεις της 
συμπεριφοράς.

Εισάγει μεθόδους τροποποίηση της 
συμπεριφοράς όπως η βαθμιαία αλλαγή, 
η αιφνίδια αλλαγή με υπέρμετρη έκθεση 
στο αποφευκτικό ερέθισμα 
(κατακλυσμιαία), η θετική ενίσχυση, η 
βελτίωση της οργάνωσης και του 
προγραμματισμού της καθημερινότητας, η 
εκπαίδευση στην επίλυση προβλημάτων, η 
εμβάθυνση στην ιδέα ότι η σκέψη 
αλληλεπιδρά με τη συμπεριφορά. 

Πρόκειται για πιο τυποποιημένες 
εφαρμογές που συνήθως λειτουργούν με 
πρωτόκολλο και παραμελούν το στοιχείο 
της ιδιαιτερότητας του κάθε ανθρώπου.



Υπαρξιστικές – ανθρωπιστικές 
εφαρμογές στον ψυχισμό

Εξανθρωπίζουν τη θεραπεία αναδεικνύοντας την 
ατομικότητα του κάθε ανθρώπου και αναγνωρίζοντας 
το αυτεξούσιο της ψυχής.

Αναγνωρίζονται τα διάφορα επίπεδα βασικών αναγκών 
στην πορεία για την αυτοεκπλήρωση.

Δίδεται έμφαση σε θεμελιακές ανθρώπινες αξίες, όπως 
της ελευθερίας, της ασφάλειας, της κοινωνικής 
αποδοχής, της ισότητας.

Αναγνωρίζεται η δύναμη της βούλησης και 
ενθαρρύνεται το άτομο να εντοπίσει και να 
αντιμετωπίσει όσα παρεμποδίζουν την ποιότητα ζωής 
του και να διαχεριστεί τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες του.

Εγείρονται υπαρξιακά ζητήματα, όπως η στάση 
απέναντι στον θάνατο και εξετάζεται πόσο επηρεάζουν 
τη βίωση της ζωής.

Η εγκαθίδρυση καλής θεραπευτικής σχέσης θεωρείται 
αναγκαίο συστατικό για τη ύπαρξης βελτίωσης γι’αυτό
ελέγχεται συστηματικά και τυγχάνει ιδιαίτερης 
επιμέλειας.

Η σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενο είναι λιγότερο 
κατακόρυφη και περισσότερο οριζόντια καλλιεργώντας 
ένα κλίμα ισοδυναμίας με τον θεραπευτής να 
αντικρίζεται ως συνοδοιπόρος παρά ως καθοδηγητής. 



Συστημικές και οικογενειακές εφαρμογές
στον ψυχισμό

Εστιάζουν στα δυναμικά που αναπτύσσονται 
από την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό 
περιβάλλον

Αντικρίζουν τον άνθρωπο ως μέρος ενός 
ευρύτερου συστήματος στο οποίο επιδρά και 
από το οποίο επηρεάζεται.

Εξετάζονται οι ρόλοι που αναλαμβάνει το 
άτομο, οι ταυτίσεις με άλλα πρόσωπα του 
συστήματος, οι επενδύσεις (προσδοκίες) που 
επιφορτίζουν το άτομο οι άλλοι (γονείς) και τα 
ευρύτερα δυναμικά που αναπτύσσονται με τα 
άλλα μέρη του συστήματος.

Η οικογένεια αναγνωρίζεται ως το πιο ισχυρό 
σύστημα για κάθε άτομο και επιδιώκεται η 
ενδυνάμωση και αποκατάσταση των 
οικογενειακών σχέσεων.



Συνθετικές εφαρμογές 
στον ψυχισμό

Απορρίπτουν τον δογματικό ανταγωνισμό για υπεροχή και τον 
θεωριοκεντρισμό

Συμφιλιώνουν αντίρροπες ιδέες και αποδεικνύουν ότι υπάρχουν 
περιθώρια αλληλοσυμπλήρωσης και κοινής συνεισφοράς.

Εντοπίζουν τους κοινούς δραστικούς παράγοντες που περιέχονται 
στις αποδοτικές θεραπείες και τους αξιοποιούν.

Αντιλαμβάνονται τον ψυχισμό ως μια εξελικτική διαδικασία με 
καθοριστικά στάδια (ορόσημα ζωής), που ανταποκρίνεται 
καλύτερα στην αλλαγή όταν η θεραπεία μεθοδευτεί σε διακριτά 
στάδια.

Υποστηρίζουν ότι η θεραπευτική αλλαγή δεν μπορεί να βασίζεται 
στις προσωπικές εντυπώσεις αλλά να επαληθεύεται με 
αξιόπιστους τρόπους.

Οι παρεμβάσεις καθορίζονται από τις αναδυόμενες ανάγκες κάθε 
ανθρώπου και από το βαθμό που επιθυμεί να δεσμευτεί για την 
επιδίωξη της αλλαγής. 

Ο ψυχισμός αντικρίζεται ως μια στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ 
των λειτουργιών της σκέψης του συναισθήματος, της 
συμπεριφορά και των σωματώσεων (4Σ).



Πρώιμες 
απόπειρες 

συνθετισμού και 
πρώτες φωνές 
απαγκίστρωση 

από τον 
δογματισμό της 

μονομέρειας 

• Το 1932 στην ετήσια σύναξη του Αμερικανικού 
ψυχιατρικού συλλόγου ο Thomas French τόλμησε 
παρά τις έντονες επικρίσεις που δέχτηκε να 
περιέγραψε κάποιους παραλληλισμούς μεταξύ της 
ψυχανάλυσης και της παυλοφικής εξαρτημένης 
μάθησης. 

• Ο Kubie το 1934 πρότεινε ότι ο ελεύθερος συνειρμός 
(ψυχαναλυτική τεχνική), πετύχαινε την άρση της 
ανεσταλμένων  συνδέσεων (συμπεριφορική τεχνική) 
όποτε το υλικό τους μπορούσε να τύχει συνειδητής 
επεξεργασίας.  

• Το 1936 ο Rosenzweig δημοσίευσε ότι η 
αποτελεσματικότητα διαφόρων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων  πιθανόν να σχετίζεται περισσότερο με 
τα κοινά στοιχεία που διαθέτουν παρά με τις 
θεωρητικές εξηγήσεις στις οποίες βασίζονται.



ΒΑΣΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πολλοί δρόμοι οδηγούν στην Ρώμη 

και άλλοι τόσοι στη Σύνθεση

Τα 4 πιο δημοφιλή ρεύματα του κινήματος 
συνθετικής ψυχοθεραπείας είναι:

• Κοινοπαραγοντισμός

• Τεχνικός Συνθετισμός (Τεχνικός 
Εκλεκτισμός)

• Θεωρητικός Συνθετισμός (Επιλεκτικός 
Εκλεκτισμός)

• Αφομοιωτικός Συνθετισμός



Η λογική του συνθετισμού
κόντρα στη λογική του δογματισμού…

«Δυο μοναχοί έκαναν ένα μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι στα
βουνά, όταν βρέθηκαν μπροστά σε ένα ποταμό που οι τροπικές
βροχές τον είχαν σκεπάσει. Τη γέφυρα την είχε παρασύρει η
κακοκαιρία κι ο μόνος δρόμος να περάσουν απέναντι ήταν να
διασχίσουν τα φουσκωμένα νερά του ποταμού με τα πόδια. Μια
νεαρή γυναίκα έπρεπε να περάσει απέναντι για να επισκεφθεί
την άρρωστη μητέρα της, αλλά φοβόταν να περάσει μόνη της με
τα πόδια. Ο ένας από τους μοναχούς προσφέρθηκε να την
κουβαλήσει στην πλάτη του και αυτή αμέσως συμφώνησε. Αν
και ήταν παρακινδυνευμένο, πέρασαν στην άλλη πλευρά, η
νεαρή γυναίκα πήρε το δρόμο της και οι δύο μοναχοί συνέχισαν
το ταξίδι τους σιωπηλοί.



Αργότερα την ίδια μέρα, ο 
μοναχός που είδε τον 
σύντροφό του να μεταφέρει τη 
νεαρή γυναίκα, σχολίασε 

- Είναι ανεπίτρεπτο για τους 
μοναχούς να έχουν 
δοσοληψίες με γυναίκες, η 
συμπεριφορά σου να 
κουβαλήσεις την κοπέλα ήταν 
ριψοκίνδυνη, γιατί το κάνες 
αυτό;

Ο άλλος μοναχός απάντησε 

-Κουβάλησα στους ώμους την 
κοπέλα για να περάσει το 
ποτάμι το πρωί και τώρα είναι 
βράδυ, γιατί εσύ 
εξακολουθείς ακόμη να την 
κουβαλάς στο μυαλό του!»



Το παράδοξο του 
συνθετισμού

• Η πιο σύγχρονη ψυχοθεραπεία 
είναι και η αρχαιότερη

Μα εκεί που νομίσαμε ότι 
απομακρυνόμαστε 
καταλάβαμε πως κάπου κοντά 
στα παλιά τριγυρνάμε.



Αρχαία ασκληπιεία 
κέντρα ολιστικής φροντίδας

Αρμονική σύζευξη θρησκείας και επιστήμης

Ήταν οργανωμένοι χώροι ίασης και εμψύχωσης 
εναρμονισμένοι στο θρησκευτικό κλίμα της εποχής 
τους που χρησιμοποιούσαν με μυστικό τρόπο την 
ιατρική τους τεχνογνωσία αποδίδοντας πάντοτε την 
αποτελεσματικά στην θεϊκή βούληση.

Υπήρξαν πολλά και διεσπαρμένα στον αρχαίο κόσμο 
της βορειο-ανατολικής Μεσογείου εγκατεστημένα 
σε μέρη με υγιεινό κλίμα, τρεχάμενα νερά και 
όμορφη φύση. Διέθεταν λατρευτικούς χώρους και 
άλλες σημαντικές εγκαταστάσεις και λειτουργούσαν 
σε τακτική βάση με μόνιμο προσωπικό. 

Μερικά ήταν τόσο ξακουστά που τα επισκέπτονταν 
απλοί αλλά και επιφανείς άνθρωποι από διάφορα 
μέρη του αρχαίου κόσμου της Ευρώπης και της 
Μέσης Ανατολής.



ορφισμός

Ο Γάλλος φιλόσοφος Εδουάρδος Συρέ ανασύρει ως παράδειγμα από 
τον αρχαιοελληνικό κόσμο τον Ορφισμό και αναγνωρίζει τη 
συνεισφορά του στη διαμόρφωση του αγαστού δεσμού μεταξύ 
φιλοσοφίας και θρησκείας. 

Γράφει: 

«Ο ελληνικός πολιτισμός δεν γνώρισε τον πόλεμο μεταξύ Θρησκείας 
και Φιλοσοφίας, που χαρακτηρίζει τον δικό μας πολιτισμό. Ο Ορφισμός
χρησίμευε σαν δεσμός μεταξύ Φιλοσοφίας και Θρησκείας»

Συρέ Εδ. (1981). Οι Μεγάλοι Μύσται, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα.



Πώς παρέμενε απόκρυφη η επιστημονική τεχνογνωσία;

Προστατευόταν επιμελώς από όρκους σιωπής που 
τους συντηρούσαν θρησκευτικές δεισιδαιμονίες, 
αλλά κυρίως κρυβόταν πίσω από περίτεχνα 
θρησκευτικά τελετουργικά που δεν άφηναν στο 
πλήθος κανένα περιθώριο για να κατανοήσει την 
επιστημονική πλευρά των διαδικασιών που 
ακολουθούσαν οι λειτουργοί του μαντείου. 



Υπάρχει πραγματικότητα στον Μύθο;

«Μύθου μεν σχήμα έχων λέγεται, το αληθές εστί»
Πλάτων, «Κριτίας»

"Παραδέδοται παρά των αρχαίων και παμπαλαίων, 
εν μύθου σχήματι, καταλελειμμένα τοις ύστερον".

Αριστοτέλης, "Μετά τα φυσικά":



Ελευσίνια μυστήρια
Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα σχετικά με τα Ελευσίνια μυστήρια 
είναι αυτό που σχετίζεται με τον τρόπο πρόκλησης παραισθητικών εμπειριών 
κατά την Ίακχον, το βράδυ στο Τελεστήριο.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα σχετικά με την αρχιτεκτονική του Τελεστηρίου δεν 
ενισχύουν την άποψη ότι αποτελούσε οικοδόμημα στο οποίο 
πραγματοποιούνταν περίπλοκες παραστάσεις εφόσον δεν υπήρχαν στοές, 
υπόγειοι θάλαμοι και άλλες κατασκευές που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν 
με τεχνητό τρόπο συνθήκες παράκρουσης στους συμμετέχοντες.  

Εικάζεται ότι στα συστατικά του κυκεώνα βρίσκεται το κλειδί για τη βίωση 
οραμάτων, των παραισθήσεων και των λοιπών ψυχοδηλωτικών εμπειριών από 
τους συμμετέχοντες στα Ελευσίνια Μυστήρια. Υποστηρίζεται ότι ο κυκεώνας 
παρασκευαζόταν από ένα συνδυασμό ψυχοτρόπων φυτών που περιέχουν ισχυρά 
αλκαλοειδή και φυσικά χημικά ικανά να προκαλέσουν παραισθητικές μεταβολές 
στην κατάσταση συνείδησης των ανθρώπων που τον καταναλώνουν.

Η ψυχοτρόπα δράση του κυκεώνα των Ελευσινίων αποδόθηκε σ’ ενός είδος 
άγριου σίτου που συνήθως εμφανίζεται ως ζιζάνιο στα καλλιεργήσιμα 
δημητριακά. Το ζιζάνιο αυτό διέθετε ισχυρές ψυχοτρόπες ιδιότητες και έφερε την 
κοινή ονομασία Αίρα, Ήρα, Νήρα ή (στην κυπριακή διάλεκτο) Κουντούρα. 
Πρόκειται για ποώδες ετήσιο φυτό που φέρει επίσημα την ονομασία Λόλιον το 
μεθυστικό.



Ελευσίνια μυστήρια
Το Λόλιον το μεθυστικό είναι φυτό που προσβάλλεται 
εύκολα από τον παρασιτικό μύκητα Claviceps 
Purpurea ο οποίος προκαλεί μια ασθένεια συνήθως 
στη χλόη και στα δημητριακά που λέγεται Ερυσιβώδης
Όλυρα (στις μέρες μας επικράτησε να λέγεται 
«εργοτισμός»). Ο μύκητας τον Αυγουστο μετατρέπεται 
σε ένα σκληρό ξηρό σωματίδιο, το σκληρώτιο κοινώς 
Ερυσίβη. 

Η Ερυσίβη περιέχει σε υψηλή ποσότητα (μέχρι 2% της 
ξηράς μάζας) την ουσία Εργοταμίνη που είναι 
αλκαλοειδής ουσία και επιδρά ανάμεσα σε άλλα στο 
κυκλοφορικό και νευρικό σύστημα. Τα εργοτικά 
αλκαλοειδή που ανιχνεύονται στην ερυσίβη 
διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες που είναι: (α) 
το δ-λυσεργικό οξύ και τα παράγωγά του, (β) οι 
εργοπεπτίνες και (γ) τα αλκαλοειδή κλαβίνης. Τα 
εργοτικά αλκαλοειδή επιδρούν σε νευροδιαβιβαστές 
που σχετίζονται με τις ψυχικές λειτουργίες όπως η 
σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και η νοραδρεναλίνη. 



Μύθος ή κώδικας;
Το στάχυ είναι ισχυρό σύμβολο της Δήμητρας.
Στη Δήμητρα αφιερώθηκαν τα Ελευσίνια 
Μυστήρια (αρχές Φθινοπώρου)

Τα Ελευσίνια Μυστήρια λειτουργούν την 
Ίακχον (κορυφαίο δρώμενο)

Η Ίακχος ξεκινά με την πόση του Κυκεώνα.

Στον Κυκεώνα εναποθετούν τα ιερά 

Ο κυκεώνας προκαλεί μαζική έκσταση 

Η Αίρα έχει στάχυ

Το στάχυ της Αίρας έχει Ερυσίβη (σκληρώτιο
μύκητα που ωριμάζει τέλη καλοκαιριού)

Η ερυσίβη έχει εργοταμίνες.

Οι εργοταμίνες επιδρούν δραστικά στους 
κύριους νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με 
την ψυχική λειτουργία (ντοπαμίνη, 
σεροτονίνη)



Τροφώνιος – ο ξακουστός 
αρχιτέκτονας

• Γιος του Εργίνου και της 
Επικάστης/Ιοκάστης (?)

• Αδελφός του ο Αγαμήδη και ο Αζέας (?)

• Παιδιά του ο Άλκανδρος και η Έρκυνα (?)

• Τρισέγγονο το Φρίξου (?)



Τροφώνιος
ο ξακουστός αρχιτέκτονας

Ο Τροφώνιος μαζί με τον αδελφό του Αγαμήδη, 
διακρίθηκαν ως αρχιτέκτονες. Κατασκεύασαν 
φημισμένα ιερά των Θεών και ξακουστά ανάκτορα των 
ανθρώπων. 

Όπως μαρτυρεί ο Παυσανίας, έκτισαν τον ναό του 
Απόλλωνα στους Δελφούς και τον θησαυρό του 
βασιλέα Υριέα (37.5). 

Λέγεται ακόμη ότι οικοδόμησαν την κατοικία του 
Αμφιτρίωνα και της Αλκμήνης στη Θήβα, τον ναό του 
Ποσειδώνα έξω από τη Μαντινεία και τον θησαυρό του 
Αυγεία στην Ήλιδα. 

Το κτίσιμο του ναού του Απόλλωνα στις Παγασές και το 
ιερό στη Λειβαδιά αποδίδονται μόνο στον Τροφώνιο. 



Μαντείο Τροφωνίου
από χρησμό γεννιέται ο 
Τροφώνιος, από χρησμό 

κατασκευάζεται το Μαντείο του

Αφορμή για την εγκαθίδρυση του Τροφωνείου υπήρξε ένας 
χρησμός που δόθηκε στους Δελφούς από την Πυθία για να 
βρουν λύση οι Βοιωτοί στην παρατεταμένη ανομβρία που 
έπληξε τις πόλεις τους. 

Τη μαρτυρία αυτή διασώζει ο Παυσανίας (Βοιωτικά, 40): 

Οι Βοιωτοί αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξη του αδύτου του 
Τροφωνίου και μάταια προσπαθούσαν να το εντοπίσουν, μέχρι 
που ο Σαών, από την πόλη του Ακραιφνίου, αντίκρισε ένα 
σμήνος μελισσών. Είπε να ακολουθήσουν τις μέλισσες και όπου 
οι μέλισσες πήγαιναν, πήγαιναν και αυτοί. Οι μέλισσες μπήκαν 
σε ένα χάσμα γης, μπήκαν και αυτοί και βρήκαν την κρύπτη του 
Τροφωνίου, όπου και ίδρυσαν το ομώνυμο μαντείο. 

Ο Σαών φέρεται να ήταν αυτός που καθιέρωσε το τελετουργικό 
του μαντείου και ο μύθος θέλει να το διδάχθηκε απευθείας τον 
ίδιο τον Τροφώνιο.

Αδιάλειπτη λειτουργία Τροφωνείου 800 π.χ. – 392 μ.Χ. 
(τερματισμός με το διάταγμα Αυτοκράτορα Θεοδόσιου)



Τοποθεσία αδύτου
μια ανεξιχνίαστη υπόθεση…. 



Γιατί το Μαντείο Τροφωνίου 

το αρχαιότερο κέντρο 

στον κόσμο
που καθιέρωσε την πιο 
ολοκληρωμένη σύνθεση όλων 
των ψυχοθεραπευτικών 
προσεγγίσεων;



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

• Επιλεγμένη τοποθεσία με πράσινα, 
τρεχούμενα νερά, χωρίς υγρασία και κοντά 
σε ιαματικά λουτρά. 

• Υποκαπνισμοί με αρώματα ή καύση 
αντισηπτικών βοτάνων. 



•Νηστεία ή ειδική δίαιτα. 

•Προσευχή ιεροτελεστίες, 

•Εντριβές και μαλάξεις

•Φάρμακα – φυτοθεραπεία

•Υδροθεραπεία-
λουτροθεραπεία 

•Ψυχαγωγία με θέατρο και 
μουσική



• ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΙΟ

• Χρησμοδότηση

• Θυσίες

• Προσφορές

• Προσευχές

• Αγαλλίαση

• Ιερουργικά δρώμενα

• ΕΝΣΤΑΛΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

• Υποβολές

• Ονειροσκόπηση

• Ενθάρρυνση

• ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ

• ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 

• ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ

• ΜΕΛΕΤΗ

• ΚΑΤΗΧΗΣΗ



Το μόνο αυτόφωνο (αυτόματο?) μαντείο
Η κατάβαση στο άδυτο του Απολλωνίου του Τυανέα με την αφαίρεση 

των χάλκινων πασσάλων (νεοπυθαγόρειος)



Οι Ερμές επαλείφουν με ελαιόλαδο το σώμα, φοράει 
τοπικά υποδήματα

Λινός χιτών (καρπάσιος λινός? δηλ. αμίαντος) με φαρδιά ζώνη να προστατεύει τα σπλάχνα 





ΗΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ (?)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (?)

ΦΙΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΚΚΟΥ
ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ



Τροφωνίου μεμαντευται ,
επί των αγελαστων και 

σκυθρωπών, καθόσον οι 
εσόντες εις Τροφωνίου 

ουκέτι έγέλων


