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Σα Αδϊνια τα ςυναντοφμε για πρϊτθ φορά, ςτθν Βφβλο τθσ Φοινίκθσ. Από τθν 
Φοινίκθ μεταφζρκθκαν ςτθν Αςςυρία, ςτθ Βαβυλωνία, ςτθν Περςία, ςτθν Κφπρο, 
ςτθν Ρόδο, όπου υπιρχε και αδελφότθτα τθσ οποίασ τα μζλθ λζγονταν « Αδωνια-
ςταί » και από του Πελοποννθςιακοφ πολζμου και ςε άλλα μζρθ τθσ Ελλάδοσ. 
Mάλιςτα o διάςθμοσ Σζκτων ςυγγραφζασ Albert Mackey υποςτθρίηει πωσ ειςιχκθ-
ςαν και ςτθν Ιουδαία όπου ςε κάποια εποχι οι γυναίκεσ ςυνικιηαν να κρθνοφν μια 
φορά το χρόνο τον ϋΑδωνι που τον ζλεγαν Θαμμοφη. 
τθ Βφβλο οι τελετζσ άρχιηαν κατά τθν περίοδο που τα νερά του ποταμοφ ϋΑδωνι, ο 
οποίοσ πθγάηει από το Λίβανο χρωματίηονταν ερυκρωπά από το χρϊμα τθσ λάςπθσ 
που παρζςυραν.  
Πίςτευαν ότι θ πλθγι του Άδωνι ανανεωνόταν κάκε χρόνο και ότι το ποτάμι χρωμα-
τιηόταν κόκκινο από το αίμα του Άδωνι. 
Πρϊτα γιόρταηαν το κάνατο και κατόπιν τθν ανάςταςθ. 
Σο όνομα ϋΑδωνισ κατά πάςα πικανότθτα προζρχεται από τθν φοινικικι επίκλθςθ 
Αντον-ί που ςθμαίνει « Κφριζ μου » 
Ο Θςίοδοσ μνθμονεφει τον ϋΑδωνι ςαν γιο του Φοίνικα και τθσ Αλφεςίβοιασ, υποδθ-
λϊνοντασ κακαρά τθ φοινικικι προζλευςι του. αφι δείγματα τισ λατρείασ του 
ζχουμε από τον 5ο αιϊνα. 
Σα «Αδϊνια» αφοφ πζραςαν από τθν Κφπρο και τθν Ρόδο, ζκαναν τθν εμφάινιςι 
τουσ και ςτον θπειρωτικό ελλθνικό χϊρο για να επεκτακοφν αργότερα ακόμθ και 
ςτθν Ρϊμθ. 
Χαρακτθριςτικόσ και ο Ορφικόσ φμνοσ Αδϊνιδοσ : 
" Κλῦκί μου εὐχομένου, πολυώνυμε, δαῖμον ἄριςτε, ἁβροκόμθ, φιλέρθμε, βρύων 
ὠιδαῖςι ποκειναῖσ, Εὐβουλεῦ, πολύμορφε, τροφεῦ πάντων ἀρίδθλε, κούρθ καὶ 
κόρε, † ςὺ πᾶςιν † κάλοσ αἰέν, Ἄδωνι, ςβεννύμενε λάμπων τε καλαῖσ ἐν κυκλάςιν 
ὥραισ, αὐξικαλήσ, δίκερωσ, πολυήρατε, δακρυότιμε, ἀγλαόμορφε, κυναγεςίοισ χαί-
ρων, βακυχαῖτα, ἱμερόνουσ, Κύπριδοσ γλυκερὸν κάλοσ, ἔρνοσ Ἔρωτοσ, Φερςεφόνθσ 
ἐραςιπλοκάμου λέκτροιςι λοχευκείσ, ὃσ ποτὲ μὲν ναίεισ ὑπὸ Σάρταρον ἠερόεντα, 
ἠδὲ πάλιν πρὸσ Ὄλυμπον ἄγεισ δέμασ ὡριόκαρπον• ἐλκέ, μάκαρ, μύςταιςι φέρων 
καρποὺσ ἀπὸ γαίθσ." 
ϋΑκουςε τθν προςευχι μου , ϊ ζνδοξε, άριςτε Θεζ ( δαῖμον ) , με τθν κομψι κόμθ, 
φίλε τθσ μοναξιάσ, που είςαι γεμάτοσ από περιπόκθτουσ καρποφσ. 



'Ω Ευβουλζα με τισ πολλζσ μορφζσ, φανερζ ανατροφζα των πάντων, που είςαι κθ-
λυκόσ κιϋαρςενικόσ, ϊ ϋΑδωνι, ςϋόλα είςαι πάντοτε το ωραίο βλαςτάρι, ςβινεισ και 
λάμπεισ ςε ωραίεσ κυκλικζσ εποχζσ, βοθκείσ ςτθν αφξθςθ των καρπϊν, ζχεισ δφο 
κζρατα, είςαι πολφ αγαπθτόσ, ςε τιμοφν με δάκρυα, ζχεισ μορφι που λάμπει, χαίρε-
ςαι το κυνιγι, ζχεισ αξιζραςτθ ψυχι, είςαι το γλυκό τζκνο τθσ Κφπριδασ. Βλαςτάρι 
του ζρωτα και γεννικθκεσ ςτα κρεβάτια τθσ Περςεφόνθσ με τα όμορφα μαλλιά .ςφ 
άλλοτεσ κατοικείσ κάτω από τον ςκοτεινό Σάρταρο, κιϋάλλοτε φζρνεισ το ςϊμα ςου, 
όταν ωριμάςει ςτον καιρό του, προσ τον ϋΟλυμπο. Ζλα , ϊ μακάριε και φζρε ςτουσ 
μφςτεσ καρποφσ από τθν γι. 
    τθν αρχαιότθτα θ λζξθ Δαίμων (αρς. και κθλ.) ιταν, ίςωσ, θ πιο ευςεβισ λζξθ. 
Παράγεται από το ρ. δαίω (: μοιράηω ςτον κακζνα τθν τφχθ του). Αν και ςυνυπιρχε 
με τθ λζξθ Θεόσ, εντοφτοισ, ο δαίμων αναφερόταν ςτθν απρόςωπθ και απροςδιόρι-
ςτθν δφναμθ, ενϊ ο κεόσ ςτθν ανκρωπόμορφθ κεϊκι οντότθτα. Θ ζννοια του δαίμο-
νοσ ιςοδυναμοφςε με τθν Μοίρα, τθν Ειμαρμζνθ . 
Επίςθσ, ςτθ λ. Δαίμονα απζδιδαν τθν ζννοια του φφλακα αγγζλου «κατά φφλακα 
δαίμονα». Απ' εδϊ και θ λζξθ ευδαιμονία (: ευτυχία, προςδιόριηε τον ζχοντα τθν 
εφνοια του Δαίμονοσ) 
Όμωσ, ςτου χρόνου τα γυρίςματα κακιερϊνεται θ νζα κρθςκεία: ο Χριςτιανιςμόσ. Θ 
λζξθ που διλωνε τον αγνό κεό των Αρχαίων ζπρεπε να αποκτιςει αρνθτικι ςθμα-
ςία και από ςυνϊνυμο του Θεοφ γίνεται ςυνϊνυμο του Διαβόλου.  
Ο καλόσ άγγελοσ γίνεται κακό δαιμόνιο. Οι δαίμονεσ, πλζον, είναι τα κακά πνεφ-
ματα, ο άγγελοσ του κακοφ, ο ζκπτωτοσ άγγελοσ που ζχει ωσ αρχθγό του τον ςατανά 
( satana ςτα εβραϊκά : ο αντίπαλοσ ). 
Ζτςι, δθμιουργικθκαν οι λζξεισ: δαιμόνιοσ, δαιμονιςμζνοσ, δαιμονόπλθκτοσ, δαιμο-
νιςτισ, δαιμονολατρία, πανδαιμόνιο κ. α. 
Σο ότι ο ϋΑδωνισ είναι θλιακόσ κεόσ φαίνεται και από τον ϋΤμνο ςτον ϋΘλιο του Πρό-
κλου, όπου αναφζρεται, ότι ο ϋΘλιοσ εξυμνείται ωσ πατζρασ τοφ Διονφςου, ωσ Άττισ 
και ωσ τρυφερόσ Άδωνισ. 
 
ΠΡΟΚΛΟ : ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ 
“ Ειςάκουςζ με, βαςιλζα του νοθτικοφ πυρόσ, Σιτάνα με τα χρυςά θνία, ειςάκουςζ 
με, χορθγζ του φωτόσ, βαςιλζα, που ο ίδιοσ κρατάσ το κλειδί τθσ ηωογόνασ πθγισ 
και διοχετεφεισ από ψθλά πλοφςιο ρεφμα αρμονίασ ςτουσ Κόςμουσ τθσ φλθσ. 
Ειςάκουςζ με. Γιατί εςφ, που βρίςκεςαι ςτθν υπζρ του αικζροσ μεςαία ζδρα και 
κατζχεισ τον ολοφϊτεινο δίςκο, τθν καρδιά του Κόςμου, γζμιςεσ τα πάντα με τθν 
δικι ςου πρόνοια που διεγείρει τον νου… 
Ηωςμζνοι οι πλανιτεσ με τουσ αιϊνιουσ πυρςοφσ ςου, ςτζλνουν με τουσ αδιάκο-
πουσ και ακοφραςτουσ χοροφσ τουσ ηωογόνεσ ςταγόνεσ ςτα επιχκόνια. Κάτω από τισ 
επαναλαμβανόμενεσ πορείεσ του άρματόσ ςου αναβλάςτθςε ολόκλθρθ θ πλάςθ 
ςφμφωνα με τθν τάξθ των Ωρϊν. 
Ο ορυμαγδόσ των ιόντων ςυγκροφονταν μεταξφ τουσ ςταμάτθςε μόλισ εμφανίςτθ-
κεσ από τον άρρθτο γονιό ςου. Μπροςτά ςου υποχϊρθςε ο ακλόνθτοσ χορόσ των 
Μοιρϊν. Και ξανακλϊκουν πάλι το νιμα τθσ άφευκτθσ ανάγκθσ, όταν κελιςεισ. 
Γιατί ολόγυρα κυβερνάσ, ολόγυρα βαςιλεφεισ με ιςχφ. Από τθ δικι ςου ςειρά ξεπι-
δθςε ο βαςιλιάσ του τραγουδιοφ που υπακοφει ςτο κείο, ο Φοίβοσ. Ψάλλοντασ κεό-
πνευςτα τραγοφδια με τθ ςυνοδεία τθσ κικάρασ θςυχάηει το μεγάλο κφμα τθσ βαρι- 
όθχθσ πλάςθσ. 



Από τον δικό ςου ςωτιριο κίαςο ξεπιδθςε ο γλοικόδωροσ Παιάνασ και επζβαλε 
ςτον πλατφ κόςμο τθν δικι του υγεία, γεμίηοντασ τον με άφκαρτθ αρμονία. Εςζνα 
υμνοφν ωσ ξακουςτό πατζρα του Διονφςου. 
Άλλοι πάλι ςτα τραγοφδια ςε εξυμνοφν ωσ βακχικό Άττθ ςτα απϊτατα βάκθ τθσ 
φλθσ και άλλοι ωσ όμορφο Άδωνη. 
Φοβοφνται τθν απειλι του γοργοφ μαςτιγίου ςου οι αγριόψυχοι δαίμονεσ που βλά-
πτουν τουσ ανκρϊπουσ και μθχανεφονται κακά για τισ δφςτυχεσ ψυχζσ μασ, προκει-
μζνου για πάντα μζςα ςτον πάτο τθσ βαριόθχθσ ηωισ να υποφζρουν πεςμζνεσ ςτα 
δεςμά του ςϊματοσ και ζτςι να ξεχάςουν τθν ολοφϊτεινθ αυλι του υψθλοφ 
πατζρα. 
Εςφ όμωσ, άριςτε των κεϊν, ςτεφανωμζνε με πυρ, όλβιε δαίμονα, εικόνα του κεοφ 
που γζννθςε τα πάντα, ανυψωτι των ψυχϊν, ειςάκουςζ με και κακάριςζ με για 
πάντα από κάκε αμαρτία. 
Δζξου τθν πολυδακριςμζνθ ικεςία, ςϊςε με από τισ ολζκριεσ κθλίδεσ, φφλαγε με 
μακριά από τισ Ποινζσ καταπραΰνοντασ το γριγορο μάτι τθσ Δικαιοςφνθσ που 
βλζπει τα πάντα. 
Με ςωτιρια βοικειά ςου ασ χαρίηεισ για πάντα ςτθν ψυχι μου το αλεξίκακο αγνό 
φωσ, διαλφοντασ τθ φαρμακερι ομίχλθ που καταςτρζφει τουσ κνθτοφσ. 
Χάριςε ακόμα τθν ακεραιότθτα και τθν υγεία με τα λαμπρά τθσ δϊρα ςτο ςϊμα μου 
και οδιγθςζ με ςτθν δόξα, ϊςτε ςφμφωνα με τουσ κεςμοφσ των προγόνων να καλ-
λιεργϊ τα δϊρα των ωριοπλόκαμων Μουςϊν. 
Και δϊςε μου, άναξ, αν κεσ, αδιατάρακτθ ευτυχία για τθν λατρευτι ευςζβεια μου. 
Όλα μπορείσ να τα κάνεισ εφκολα. Γιατί ζχεισ ιςχυρι και άπειρθ δφναμθ. Κι αν μασ 
απειλεί κανζνα κακό προερχόμενο από τθν άτρακτο τθσ Μοίρασ που περιςτρζφεται 
ελικοειδϊσ κάτω από τα νιματα που κινοφνται από τα άςτρα, διϊχνε το εςφ με τθν 
μεγάλθ φεγγοβολι ςου”. 
Κλῦκι, πυρὸσ νοεροῦ βαςιλεῦ, χρυςήνιε Σιτάν, κλῦκι, φάουσ ταμία, ηωαρκέοσ, ὦ 
ἄνα, πθγῆσ αὐτὸσ ἔχων κλθῖδα καὶ ὑλαίοισ ἐνὶ κόςμοισ ὑψόκεν ἁρμονίθσ ῥύμα 
πλούςιον ἐξοχετεύων. κέκλυκι· μεςςατίθν γὰρ ἐὼν ὑπὲρ αἰκέροσ ἕδρθν καὶ κόςμου 
κραδιαῖον ἔχων ἐριφεγγέα κύκλον πάντα τεῆσ ἔπλθςασ ἐγερςινόοιο προνοίθσ. 
ηωςάμενοι δὲ πλάνθτεσ ἀεικαλέασ ςέο πυρςοὺσ αἰὲν ὑπ᾽ ἀλλήκτοιςι καὶ ἀκαμάτοιςι 
χορείαισ ηῳογόνουσ πέμπουςιν ἐπιχκονίοισ ῥακάμιγγασ. πᾶςα δ᾽ ὑφ᾽ ὑμετέρῃςι 
παλιννόςτοιςι διφρείαισ Ὡράων κατὰ κεςμὸν ἀνεβλάςτθςε γενέκλθ. ςτοιχείων δ᾽ 
ὀρυμαγδὸσ ἐπ᾽ ἀλλήλοιςιν ἰόντων παύςατο ςεῖο φανέντοσ ἀπ᾽ ἀρρήτου γενετῆροσ. 
ςοὶ δ᾽ ὑπὸ Μοιράων χορὸσ εἴκακεν ἀςτυφέλικτοσ· ἂψ δὲ μεταςτρωφῶςιν ἀναγκαίθσ 
λίνον αἴςθσ, εὖτε κέλεισ· περὶ γὰρ κρατέεισ, περὶ δ᾽ ἶφι ἀνάςςεισ. ςειρῆσ δ᾽ ὑμετέρθσ 
βαςιλεὺσ κεοπεικέοσ οἴμθσ ἐξέκορεν Φοῖβοσ· κικάρῃ δ᾽ ὑπὸ κέςκελα μέλπων 
εὐνάηει μέγα κῦμα βαρυφλοίςβοιο γενέκλθσ. ςῆσ δ᾽ ἀπὸ μειλιχόδωροσ ἀλεξικάκου 
κιαςείθσ Παιήων βλάςτθςεν, ἑὴν δ᾽ ἐπέταςςεν ὑγείθν, πλήςασ ἁρμονίθσ παναπή-
μονοσ εὐρέα κόςμον. ςὲ κλυτὸν ὑμνείουςι Διωνύςοιο τοκῆα· ὕλθσ δ᾽ αὖ νεάτοισ ἐνὶ 
βένκεςιν εὔιον Ἄττθν, ἄλλοι δ᾽ ἁβρὸν Ἄδωνιν ἐπευφήμθςαν ἀοιδαῖσ. δειμαίνουςι 
δὲ ςεῖο κοῆσ μάςτιγοσ ἀπειλὴν δαίμονεσ ἀνκρώπων δθλήμονεσ, ἀγριόκυμοι, 
ψυχαῖσ ἡμετέραισ δυεραῖσ κακὰ πορςύνοντεσ, ὄφρ᾽ αἰεὶ κατὰ λαῖτμα βαρυςμαρά-
γου βιότοιο ςώματοσ ὀτλεύωςιν ὑπὸ ηυγόδεςμα πεςοῦςαι, ὑψιτενοῦσ δὲ λάκοιντο 
πατρὸσ πολυφεγγέοσ αὐλῆσ. ἀλλά, κεῶν ὤριςτε, πυριςτεφέσ, ὄλβιε δαῖμον, εἰκὼν 
παγγενέταο κεοῦ, ψυχῶν ἀναγωγεῦ, κέκλυκι καί με κάκθρον ἁμαρτάδοσ αἰὲν 
ἁπάςθσ· δέχνυςο δ᾽ ἱκεςίθν πολυδάκρυον, ἐκ δέ με λυγρῶν ῥύεο κθλίδων, Ποινῶν 



δ᾽ ἀπάνευκε φυλάςςοισ πρθΰνων κοὸν ὄμμα Δίκθσ, ἣ πάντα δέδορκεν. αἰεὶ δ᾽ 
ὑμετέραιςιν ἀλεξικάκοιςιν ἀρωγαῖσ ψυχῇ μὲν φάοσ ἁγνὸν ἐμῇ πολύολβον ὀπάηοισ 
ἀχλὺν ἀποςκεδάςασ ὀλεςίμβροτον, ἰολόχευτον, ςώματι δ᾽ ἀρτεμίθν τε καὶ ἀγλαό-
δωρον ὑγείθν, εὐκλείθσ τ᾽ ἐπίβθςον ἐμέ, προγόνων τ᾽ ἐνὶ κεςμοῖσ Μουςάων ἐραςι-
πλοκάμων δώροιςι μελοίμθν. ὄλβον δ᾽ ἀςτυφέλικτον ἀπ᾽ εὐςεβίθσ ἐρατεινῆσ, εἴ κε 
κέλοισ, δόσ, ἄναξ· δύναςαι δ᾽ ἑὰ πάντα τελέςςαι ῥθιδίωσ· κρατερὴν γὰρ ἔχεισ καὶ 
ἀπείριτον ἀλκήν. εἰ δέ τι μοιριδίοιςιν, ἑλιξοπόροιςιν ἀτράκτοισ, ἀςτεροδινήτοισ ὑπὸ 
νήμαςιν οὐλοὸν ἄμμιν ἔρχεται, αὐτὸσ ἔρυκε τεῇ μεγάλῃ τόδε ῥιπῇ. 
 
Ο Άδωνισ λοιπόν είναι ζνασ θλιακόσ ιρωασ που λατρεφτθκε ςαν κεόσ ςτθν αρχαία 
Ιωνία, ςτθν Φοινίκθ, ςτθν Κφπρο και ςτθν Ελλάδα. Κάκε χρόνο πζκαινε και τθν άνοι-
ξθ αναςταινόταν, μαηί με τθν φφςθ που τθν ίδια εποχι αναγεννιόταν. 
Αλλά απ' ότι φαίνεται δεν ιταν ο μοναδικόσ. Σθν ίδια τφχθ είχαν οι Ινδοί κεοί Κρί-
ςνα και Βοφδασ ακία, οι εςταυρωμζνοι : Ιθςοφσ ο Ναηωραίοσ, Σαμμοφη τθσ υρίασ, 
Βιτόμπα του Σελιγκονζηε, Ιάω τοφ Νεπάλ, Χεςοφσ τϊν Κελτϊν Δρυιδϊν, Κετςακοάλτ 
τοφ Μεξικό, Κουιρίνουσ τθσ Ρϊμθσ, ο Θοφλισ τθσ Αιγφπτου, ο Κντρα του Θιβζτ, ο 
Άττισ τθσ Φρυγίασ, ο Κρίτε τθσ Χαλδαίασ, ο Μπάλι τθσ αςιατικισ Ορίςςα, ο Μίκρα 
τισ Περςίασ, ο Ζλλθνασ εςταυρωμζνοσ Προμθκζασ και ασ μθν ξεχνάμε τον Ιδαίο Δία 
τθσ Κριτθσ που κάκε χρόνο γιορταηόταν ο κάνατοσ και θ ανάςταςι του ςτα Κρθτικά 
μυςτιρια και τζλοσ τον Διόνυςο που πεκαίνει ςαν Διόνυςοσ Ηαγρζασ για να ανας-
τθκεί ςαν Διόνυςοσ Ελευκερζασ, ςωτιρασ και ελευκερωτισ των ϊριμων ψυχϊν. 
Πρόκειται λοιπόν για τον ίδιο μφκο που διατρζχει τθν παγκόςμια ιςτορία καλυμ-
μζνοσ με διαφορετικά ονόματα. 
τον Ελευκεροτεκτονιςμό, ςτθν μφθςθ του διδαςκάλου, ζχουμε ωσ αντίςτοιχο τον 
μφκο του Χιράμ. Διαβάηουμε ςτο τυπικό του διδαςκάλου : 
«Θ αλλθγορία αυτι ανευρίςκεται αείποτε θ αυτι εισ πάςασ τάσ παραδόςεισ και είσ 
πάςασ τάσ κρθςκείασ, άλλ' υπό διάφορα ονόματα. Πανταχοφ ι αυτι ίδζα κυριαρχεί 
: Εισ κεόσ, είσ ιρωσ, εισ μάρτυσ πίπτει νεκρόσ υπό τά πλιγματα τον πνεφματοσ τισ 
κακίασ και υφίςταται τον κάνατον, ίνα μετ' ολίγον αναςτι και αναλάβθ ζνδοξον καί 
ακάνατον ηωιν. Είναι θ αλλθγορία τοφ Προμθκζωσ, τοφ Οςίριδοσ, τοφ Αδϊνιδοσ και 
όλων τϊν κοςμικϊν θρϊων». 
ε ότι αφορά τον Άδωνι ο μφκοσ μασ παραδίδει τα εξισ: 
Ο Κινφρασ βαςιλιάσ τθσ Κφπρου, όταν κάποτε θ κόρθ του ζφταςε ςε θλικία γάμου 
τθν ρϊτθςε ποιόν άντρα επικυμεί να νυμφευκεί. Όμωσ θ Μφρρα, «τιμωρθμζνθ» απ' 
τθν κεά Αφροδίτθ για κάποιο ατόπθμά τθσ, είχε ιδθ νιϊςει ςτθν καρδιά τθσ άνομο 
ζρωτα για τον ίδιο τθσ τον πατζρα. Με τθ βοικεια τθσ παραμάνασ τθσ μζκυςε τον 
Κινφρα και τον παρζςυρε ςτθν ερωτικι τθσ κλίνθ για δϊδεκα ολόκλθρεσ μζρεσ και 
νφχτεσ. Όταν ο Κινφρασ ςυνιλκε από τθν μζκθ και ςυνειδθτοποίθςε τθν ανίερθ 
ζνωςθ με τθν ίδια του τθν κόρθ, κυνιγθςε τθ Μφρρα για να τθν ςκοτϊςει. Θ Μφρρα 
ζτρεξε μακριά για να γλυτϊςει απ' το ςπακί του πατζρα τθσ και κατζφυγε ςτα όρθ. 
Εκεί θ Αφροδίτθ τθσ δίνει τθν λφτρωςθ μεταμορφϊνοντάσ τθν ςτο φυτό ςμφρνα. 
Όμωσ μζςα ςτα ςπλάχνα τθσ ςάλευε ο καρπόσ τθσ άνομθσ ζνωςθσ με τον πατζρα 
τθσ. Όταν το ςπακί τθν άγγιξε, ο κορμόσ του δζντρου άνοιξε ςτα δυο και ξεπετά-
χτθκε από μζςα ο Άδωνισ, ενϊ τα δάκρυα τθσ Μφρρασ μεταμορφϊκθκαν ςε μφρο 
ευωδιαςτό. 
Θ Αφροδίτθ ζςπευςε να ςϊςει το μωρό και το παρζδωςε ςτισ Νφμφεσ για να το 
ανακρζψουν. τθν ςυνζχεια το παρζδωςε μζςα ςε Λάρνακα ( εξ ου το όνομα τθσ 



πόλθσ Λάρνακα τισ Κφπρου ) ςτθν Θεά Περςεφόνθ για να ολοκλθρϊςει τθν ανα-
τροφι του, με τθν ςυμφωνία να τθσ το παραδϊςει όταν κα γινόταν δεκαοχτϊ 
χρονϊν. Όταν θ Περςεφόνθ άνοιξε τθν Λάρνακα καμπϊκθκε απ' το κάλλοσ και τθν 
λάμψθ του βρζφουσ και μυςτικά αποφάςιςε πωσ δεν κα τθριςει τθν ςυμφωνία. 
Ο Άδωνισ κακϊσ μεγάλωνε γινόταν όλο και πιο φωτεινόσ και πανζμορφοσ.              
Θ Αφροδίτθ ερωτεφτθκε το κάλλοσ του και ο λαμπερόσ Άδωνισ λάτρεψε παράφορα 
τθν όμορφθ κεά. Αλλά θ Περςεφόνθ αρνικθκε να τθσ τον δϊςει πίςω και οι δφο 
κεζσ κατζλθξαν ςτον πατζρα Δία για να λφςει τθ διαφορά τουσ. Εκείνοσ ζδωςε εντο-
λι να μζνει τζςςερισ μινεσ το χρόνο ο Άδωνισ κοντά ςτθν Περςεφόνθ, τζςςερισ 
μινεσ κοντά ςτθν Αφροδίτθ και τουσ υπόλοιπουσ τζςςερισ να διακζτει το χρόνο του 
όπωσ επικυμεί. Ο Άδωνισ επζλεξε τουσ τζςςερισ αυτοφσ μινεσ να τουσ διακζςει 
ςτθν Αφροδίτθ και ςτο κεϊκό ερωτά τουσ. 
Οι δυο κεϊκοί εραςτζσ ηοφςαν τον περίλαμπρο ζρωτά τουσ μζςα ςτα δάςθ μζχρι τθν 
αποφράδα εκείνθ μζρα που ο αβροκόμθσ Άδωνισ ζπεςε νεκρόσ ςτθν διάρκεια ενόσ 
κυνθγιοφ από το δάγκωμα κάποιου κάπρου. Από το αίμα που κφλθςε απ' τθν πλθγι 
του φφτρωςαν ςτθν Μάνα Γθ κόκκινα ρόδα και παπαροφνεσ. 
Θ Αφροδίτθ ζκλαψε και κρινθςε πικρά το νεαρό εραςτι τθσ. Απ' τα δάκρυά τθσ 
ξεπιδθςαν οι ανεμϊνεσ. Με άφατο πόνο παρακάλεςε τθν Περςεφόνθ να επιτρζψει 
ςτον Άδωνι να ανεβαίνει ζξι μινεσ ςτθν γθ. Θ Περςεφόνθ ςυμφϊνθςε κι από τότε ο 
Άδωνισ ζξι μινεσ το χρόνο βρίςκεται ςτον Άδθ και ζξι μινεσ κοντά ςτθν αγαπθμζνθ 
του, λυτρωμζνοσ απ' το φάςμα του κανάτου. 
ε ανάμνθςθ του κανάτου και τθσ ανάςταςθσ του Άδωνι τελοφνταν ετιςιεσ εορτζσ 
κακ' όλθ τθν διάρκεια του χρόνου ςε όλεσ τισ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Οι γιορτζσ αυτζσ 
ιταν αλλοφ διιμερεσ, αλλοφ τριιμερεσ και ςε κάποιεσ πόλεισ εφταιμερεσ. 
Οι πρϊτεσ μζρεσ τθσ γιορτισ ιταν θμζρεσ πζνκουσ και είχαν το όνομα «Αφανιςμ-
όσ». Λυςίκομεσ και γυμνόποδεσ γυναίκεσ περιζφεραν ομοίωμα του κεοφ, τελοφςαν 
νεκρικι τελετι και προςζφεραν ςτον αγαπθμζνο νεκρό, γλυκά από μζλι και λάδι, 
ζρωτεσ και αγγεία όπου μερικζσ μζρεσ πριν είχαν ςπείρει φακι, ςιτάρι, κρικάρι, 
κεχρί και μαροφλια, τουσ επονομαηόμενουσ «Κιπουσ Αδϊνιδοσ». Οι «κιποι» μετά 
το πζρασ των δρϊμενων τοποκετοφνταν ςτισ ςτζγεσ των ςπιτιϊν, όπου αναπτφς-
ςονταν γοργά με τθ βοικεια του θλιακοφ φωτόσ. Κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ πομπισ 
ζψαλλαν πζνκιμουσ φμνουσ τα λεγόμενα «αδωνίδια» με ςυνοδεία γίγγρασ (είδοσ 
αυλοφ). πουδαίο δείγμα του τρόπου που κρθνοφνταν ο Άδωνισ, είναι ο «Επιτάφιοσ 
Αδϊνιδοσ» του Βίωνοσ του μυρναίου, ζνασ κρινοσ θλικίασ εικοςιενόσ αιϊνων. 
τθν ςυνζχεια οι γυναίκεσ πετοφςαν το ομοίωμα του κεοφ ςε λίμνεσ, πθγζσ ι ποτά-
μια. Μετά το πζρασ των θμερϊν του κρινου, γιόρταηαν τθν ανάςταςθ του κεοφ με 
ευωχία και οινοποςία, μζςα ςε γενικό κλίμα χαράσ. Οι αναςτάςιμεσ θμζρεσ είχαν το 
όνομα «Εφρεςισ». 
Σα Αδϊνια επιβιϊνουν μζχρι τισ μζρεσ μασ ςτο κρινο τθσ Μ. Παραςκευισ, ςτθν 
Αναςτάςιμθ ακολουκία και ςε όλα τα ζκιμα που ο χριςτιανιςμόσ κζλθςε να μασ πεί-
ςει πωσ είναι δικά του: αναςτάςιμα κεριά, κόκκινα αβγά ( ορφικό ςφμβολο ), κου-
λοφρια, ςμφρνα που οι μάγοι πρόςφεραν ςτον Ιθςοφ κλπ. 
Ασ ρίξουμε όμωσ μια ματιά ςτθν Ορφικι παράδοςθ και τον αποςυμβολιςμό που 
επιχειρείται μζςα απ' αυτι ςτα μυςτιρια του Αδϊνιδοσ, ςτα μυςτιρια του κανάτου 
και τθσ Ανάςταςθσ. 
φμφωνα με τθν Ορφικι κεολογία, θ περίοδοσ του χειμερινοφ θλιοςταςίου είναι θ 
εποχι τθσ γζννθςθσ του Διονφςου Ηαγρζωσ, του ελευκερωτι των ανκρωπίνων 



ψυχϊν από τον Άδθ. Μετά τθν χειμερινι τροπι ετελείτο θ δεφτερθ μφθςθ των 
Ορφικϊν ( θ πρϊτθ μφθςθ όπου αποκαλφπτονταν ςτον μυοφμενο τα μυςτικά τθσ 
μάνασ Γθσ, ετελείτο μετά τθν Φκινοπωρινι Ιςθμερία ). 
Ο χρόνοσ από τθν δεφτερθ μφθςθ μζχρι τθν Εαρινι ιςθμερία ιταν, κατά τουσ Ορφι-
κοφσ, θ περίοδοσ που ζπρεπε ο μυοφμενοσ να εκδθλϊςει το ςπόρο τθσ Ορφικισ 
ιδεολογίασ, που είχε ριφκεί ςτθν διάνοιά του. 
Θ Εαρινι ιςθμερία του ιλιου, κατά τθν οποία κυρίωσ ετελοφντο και τα Αδϊνια, ςυμ-
βολίηει τον κάνατο των πακϊν τθσ τιτανικισ φφςθσ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ και τθν 
πνευματικι τθσ αναγζννθςθ. Σότε ετελείτο θ Σρίτθ μφθςθ ςτα ορφικά μυςτιρια.    
Οι Ορφικοί ςυμβόλιηαν τθν εαρινι ιςθμερία με το κάνατο (μεταμόρφωςθ) του Διό-
νυςου Ηαγρζωσ και τθν εκ νζου γζννθςι του απ' τθ φφςθ του Διόσ, ωσ Διονφςου του 
Άνκιου. Αυτόσ ςτθν πορεία μεταμορφϊνεται ςτο Διόνυςο τον Ελευκερζα, το ςωτι-
ρα και ελευκερωτι των ανκρϊπινων ψυχϊν από τον Άδθ τισ υλικισ τουσ φφςθσ. 
Είναι αυτι θ καυμάςια κζαςθ του κόςμου απ' τθν ορφικι κεολογία, θ γεμάτθ ελπί-
δα και προςδοκία για πνευματικι αναγζννθςθ των ανκρωπίνων ψυχϊν που τρζ-
φονται ςτα ιερά νάματα τθσ ελλθνικισ μυςτθριακισ παράδοςθσ, που μασ δονεί ςτα 
κατάβακα του είναι, κακϊσ καλά γνωρίηουμε πωσ υπάρχει δρόμοσ ςωτθρίασ. Ο 
δρόμοσ τθσ επιςτροφισ ςτον μυςτθριακό ορίηοντα που κατείχαμε και απωλζςαμε 
μαηί με τθν αλικεια. 
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