
 

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙΔΟΣ 

 

τθν αρχαία Αίγυπτο υπιρχαν τα μυςτιρια του κεοφ Όςιρθ. φμφωνα με τθν διδας-
καλία τθσ αρχαίασ αιγυπτιακισ κρθςκείασ ο Όςιρθσ, ο οποίοσ είναι θ προςωποποίθ-
ςθ του Ηλίου, το αγακό πνεφμα, καταδιϊκεται από τον Συφϊνα, τθν προςωπο-
ποίθςθ του ςκότουσ, το κακό πνεφμα. O Όςιρθσ φονεφεται από τον Συφϊνα και 
διαμελίηεται. Μετά από περιπζτειεσ θ ςφηυγοσ και αδελφι του Όςιρθ Κςισ ςυλλζγει 
τα νεκρά μζλθ του ςυηφγου τθσ και τελικά ο νεκρόσ και διαμελιςμζνοσ κεόσ Όςιρθσ 
αναςταίνεται ςτο πρόςωπο του υιοφ του Ώρου, του νζου θλίου τθσ άνοιξθσ. Πολφ 
νωρίσ τα μυςτιρια του κεοφ Όςιρθ μετανάςτευςαν από τθν Αίγυπτο ςτθν Φοινίκθ 
κι εκεί ςυνταυτίςτθκαν με το πνεφμα των λαϊν τθσ χϊρασ αυτισ. Ζτςι ο κεόσ Όςιρθσ 
ονομάςτθκε Αδωνάϊ ι Άδωνθσ. 
φμφωνα με τθν κρθςκευτικι διδαςκαλία των Φοινίκων, θ Αφροδίτθ είδε ζνα πανζ-
μορφο νεαρό αγόρι, τον Άδωνθ, και αποφάςιςε να τον αρπάξει και να τον τοπο-
κετιςει εντόσ κλειςτοφ καλάμου ϊςτε να τον αποκρφψει από τα μάτια όλων των 
άλλων, κεϊν και κνθτϊν. Σο μόνο άτομο ςτο οποίο ζδειξε τον Άδωνθ θ Αφροδίτθ 
ιταν θ Περςεφόνθ. Αλλά θ κεά αυτι γοθτεφτθκε από τθν ομορφιά του Άδωνθ και, 
παρά τθν αντίςταςθ τθσ Αφροδίτθσ, τον άρπαξε από αυτιν. Προκειμζνου να λφςουν 
τθ διαφορά τουσ οι δφο κεζσ προςζφυγαν ςτθν διαιτθςία του Διόσ, ο οποίοσ 
αποφάςιςε ο Άδωνθσ να διαμζνει ζξι μινεσ του χρόνου με τθν Αφροδίτθ κι άλλουσ 
ζξι μινεσ με τθν Περςεφόνθ. Η απόφαςθ του Διόσ εκτελζςτθκε, αλλά ο Άδωνθσ, ο 
οποίοσ ιταν ατρόμθτοσ κυνθγόσ, ςκοτϊκθκε πάνω ςτο όροσ Λίβανοσ από ζναν 
αγριόχοιρο ( ςφαγρον ), ο οποίοσ βφκιςε τουσ χαυλιόδοντεσ του ςτα γεννθτικά 
όργανα του Άδωνθ. Ακοφγοντασ τθν κραυγι πόνου που εξζβαλε ο δυςτυχισ Άδωνθσ 
θ κζα Αφροδίτθ προςζτρεξε ςε βοικειά του, αλλά όταν ζφκαςε ςτο ςθμείο που 
ιταν ο Άδωνθσ τον βρικε νεκρό. Σότε θ κεά αγκάλιαςε το άψυχο ςϊμα του ωραίου 
νζου και άρχιςε να κρθνεί. Από τουσ ςπαρακτικοφσ κρινουσ τθσ κεάσ ο Κοκυτόσ, 
μακθτισ του Χείρωνοσ, τθν λυπικθκε και με τισ ιαματικζσ του δυνάμεισ επανζφερε  
τον Άδωνθ ςτθν ηωι. 



Ο Λατίνοσ ςυγγραφζασ του πζμπτου αιϊνα ο Μακρόβιοσ ερμθνεφει τθν αλλθγορία 
του μφκου του Αδϊνιδοσ ωσ εξισ: « Οι φυςικοί φιλόςοφοι τθσ αρχαιότθτασ ονόμα-
ηαν Αφροδίτθ το άνω θμιςφαίριο γθσ και Περςεφόνθσ το κάτω. 
Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίον οι Αςςφριοι και οι Φοίνικεσ λζνε ότι θ Αφροδίτθ 
κλαίει όποτε ο ιλιοσ διατρζχοντασ κατά τθν ετιςια πορεία του τα δϊδεκα ςθμεία 
του ηωδιακοφ κφκλου μεταβαίνει ςτουσ αντίποδεσ, επειδι από τα δϊδεκα τοφ ηωδι-
ακοφ, τα ςθμεία τα ζξι λζγονται ανϊτερα και τα άλλα ζξι κατϊτερα. Όταν ο ιλιοσ 
βρίςκεται ςτα κατϊτερα ςθμεία και οι θμζρεσ είναι μικρότερεσ θ κεά Αφροδίτθ 
υποτίκεται ότι κλαίει τον βραχυχρόνιο κάνατο και τθν ςτζρθςθ του Άδωνθ - Ηλίου, 
ο οποίοσ ζχει θ αρπαχκεί από τθν Περςεφόνθ, τθν οποία κεωροφν ωσ τθν κυρίαρχο 
του νοτίου θμιςφαιρίου. Λζνε βζβαια ότι ο Άδωνθσ επιςτρζφει ςτθν Αφροδίτθ, όταν 
ο ιλιοσ αφοφ διατρζξει τα κατϊτερα ςθμεία του ηωδιακοφ, ανζρχεται και διατρζχει 
τα ςθμεία του δικοφ μασ, βορείου, θμιςφαιρίου, φζρνοντασ ςε μασ ηωθρότερο φωσ 
και μεγαλφτερεσ θμζρεσ. Ο αγριόχοιροσ, τον οποίον κεωροφν ότι φόνευςε τον 
Άδωνθ, είναι θ προςωποποίθςθ του χειμϊνα, επειδι το ηϊο αυτό με τισ τραχιζσ και 
ανορκωμζνεσ τρίχεσ του βρίςκεται ςε μζρθ υγρά, βορβορϊδθ, καλυμμζνα από πά-
γουσ, και τρζφεται με βαλανιδιά, τα οποία είναι προϊόντα του χειμϊνα. Ο χειμϊνασ 
λοιπόν είναι ζνα τραφμα κατά του Ηλίου, το οποίο αφαιρεί από εμάσ το φωσ και τθν 
κερμότθτα, το οποίο φζρει τον κάνατο ςτα ζμψυχα όντα». 
Η Αφροδίτθ απεικονίηεται επί του όρουσ Λίβανου με όλθ τθν ζκφραςθ τθσ λφπθσ. Σο 
κεφάλι τθσ είναι ςκυμμζνο και καλυμμζνο με πζνκιμθ καλφπτρα, υποςτθρίηεται από 
το αριςτερό τθσ χζρι, το δε πρόςωπό τθσ φαίνεται δακρυςμζνο. Αυτι θ εικόνα παρι-
ςτάνει τθν γθ κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα, θ οποία είναι καλυμμζνθ από ςφννεφα 
και ςτερείται τοφ ιλιου. Οι βρφςεσ, οι οποίεσ είναι τα μάτια τθσ γθσ, παράγουν άφ-
κονο νερό και οι αγροί απογυμνωμζνθ από τθν βλάςτθςθ παρουςιάηουν όψθ κλι-
βερι. Αλλά όταν ο ιλιοσ υψϊνεται πάνω από τα κατϊτερα μζρθ τθσ γθσ, περνϊντασ 
τθν εαρινι ιςθμερία, μεγαλϊνει θ διάρκεια τθσ θμζρασ, τότε θ Αφροδίτθ βρίςκεται 
ςε μεγάλθ χαρά, οι αγροί περιβάλλονται τα ςτολίςματα τθσ νζασ βλάςτθςθσ, τα 
λιβάδια πραςινίηουν και γεμίηουν λουλοφδια και τα δζντρα αποκτοφν τοα πλοφςια 
ανοιξιάτικα φυλλϊματά τουσ. 
Η λατρεία και τα μυςτιρια του Άδωνθ μεταφζρκθκαν από τθν Φοινίκθ ςτθν Αςςυ-
ρία, τθν Βαβυλϊνα, τθν Περςία, τθν Ελλάδα ( Κφπρο, ο Ρόδο, Κφκθρα, Άργοσ, Ακινα 
και Δίον τθσ Μακεδονίασ), και τθν ικελία. Οι δθμόςιεσ γιορτζσ, που τελοφνται προσ 
τιμιν του κεοφ, ξεκινοφςαν από τθν Φοινίκθ κατά τθν εποχι που τα νερά του ποτα-
μοφ Άδωνθ, ο οποίοσ κατζρχεται από το όροσ του Λιβάνου, ζχουν χρϊμα κοκκινω-
πό, το οποίο διατθρείται ςε αρκετι απόςταςθ και μζςα ςτθν κάλαςςα όπου εκ-
βάλει ο ποταμόσ. Σο κόκκινο χρϊμα των υδάτων του ποταμοφ προζρχεται από το 
κοκκινόχωμα (ερυκρά γθ) που βρίςκεται επάνω ςτο όροσ Λίβανοσ και παραςφρεται 
από τα νερά, όταν ο ποταμόσ φουςκϊνει κατά το τζλοσ τοφ χειμϊνα και τισ αρχζσ 
τθσ άνοιξθσ που λιϊνουν τα χιόνια από τισ κορυφζσ τοφ βουνοφ. Οι γυναίκεσ τισ 
περιοχισ φανταηόντουςαν ότι ο τραυματιςμόσ τοφ Άδωνθ από τον αγριόχοιρο επ-
αναλαμβάνεται κάκε χρόνο, και ότι από το αίμα που τρζχει από τθν πλθγι χρωμα- 
τίηονται τα νερά τοφ ποταμοφ. 
Σο φαινόμενο αυτό ζδινε το ςθμείο ζναρξθσ τθσ γιορτισ. Ο κακζνασ πενκοφςε και 
υποκρινόταν κλίψθ και δάκρυα. τθν Αλεξάνδρεια θ βαςίλιςςα μετζφερε το άγαλμα 
του Άδωνθ ςυνοδευόμενθ από τισ ςθμαντικότερεσ γυναίκεσ τισ πόλθσ, οι οποίεσ 
κρατοφςαν ςτα χζρια τουσ κάνιςτρα γεμάτα με γλυκά (πλακοφντια), μικρά κουτιά με 



αρϊματα, άνκθ, κλαδιά δζντρων και ρόδια. Η πομπι ζκλεινε από άλλεσ γυναίκεσ, οι 
οποίεσ μετζφεραν πλοφςιουσ τάπθτεσ επί των οποίων υπιρχαν δφο κρεβάτια ςτολι-
ςμζνα με χρυςό και αςιμι, το ζνα για τθν Αφροδίτθ και το άλλο για τον Άδωνθ. 
τθν Ακινα τοποκετοφςαν ςε διάφορα ςθμεία τισ πόλθσ εικόνεσ που παρίςταναν 
τον Άδωνθ ωσ νεαρό νεκρό πάνω ςτo άνκοσ τθσ θλικίασ του. Η δε γυναίκεσ ντυμζνεσ 
πζνκιμα ερχόντουςαν για να υπάρξουν τισ εικόνεσ αυτζσ και να τισ κθδεφςουν. Οι 
πζνκιμεσ αυτζσ θμζρεσ κεωροφντο αποφράδεσ. Η αναχϊρθςθ τοφ Ακθναϊκοφ ςτο-
λου τθν ικελία ζγινε κατά τισ θμζρεσ του πζνκουσ του Άδωνθ, πράγμα το οποίον 
κεωρικθκε τότε ωσ κακόσ οιωνόσ. Ομοίωσ κακόσ οιωνόσ κεωρικθκε και θ είςοδοσ 
του αυτοκράτορα Ιουλιανοφ ςτθν Αντιόχεια κατά τισ θμζρεσ του Αδωνιαίου πζν-
κουσ. 
Κατά τθν τελευταία θμζρα τισ γιορτισ θ λφπθ μεταβαλλόταν ςε χαρά και πανθγφ-
ριηαν τθν ανάςταςθ που Άδωνθ. Όςο και να κζλουμε να αποφφγουμε τισ ςυγκρί-
ςεισ, το πζνκοσ και θ ανάςταςθ τοφ Άδωνθ μασ κυμίηουν τθν Μεγάλθ Εβδομάδα και 
τθν ανάςταςθ του Χριςτοφ. 
Σα μυςτιρια τοφ Άδωνθ ειςιχκθςαν και ςτθν Ιουδαία όπου ο Άδωνθσ ονομάηεται 
Θαμοφη. Ο προφιτθσ Ιεηεκιιλ ζλεγε ότι οι Ιςραθλίτιςςεσ κάκε χρόνο ζκλαιγαν τον 
Θαμοφη - Άδωνθ κακιςμζνεσ μπροςτά ςτθν κφρα του ςπιτιοφ τουσ. 
Δεν υπάρχουν λεπτομζρειεσ ςχετικζσ με τισ διατυπϊςεισ που ςυνόδευαν τα μυςτι-
ρια του Άδωνθ. Ο Λουκιανόσ αναφζρει ότι οι υποψιφιοι πιγαιναν ςτο ιερό του 
Άδωνθ, κυςίαηαν ζνα πρόβατο, ζτρωγαν από τθν ςάρκα του, τοποκετοφςαν το 
κεφάλι τοφ ηϊου πάνω ςτο δικό τουσ κεφάλι. τθν ςυνζχεια γονάτιηαν πάνω ςτο 
δζρμα του, το οποίο είχαν απλϊςει επί του δαπζδου ςτον πρόναο. Από τθ ςτάςθ 
αυτι ( γονυπετοφντεσ ) προςευχόντουςαν ςτουσ κεοφσ, μετά ειςερχόντουςαν ςτο 
λουτρό, ζπιναν κρφο νερό, και ξάπλωναν κατάχαμα. Είναι πικανό ότι απεικόνιηαν 
ζτςι τον Άδωνθ και περνοφςαν εικονικά απ όλεσ τισ φάςεισ των πακθμάτων του, 
από τον κανάςιμο τραυματιςμό, τον κάνατο, και τθν ανάςταςθ του. Με τον τρόπο 
αυτό οι μυθμζνοι ςυνζπαςχαν με τον κεό και κοινωνοφςαν του κακαγιαςμοφ και 
τθσ χάρθτοσ των πακθμάτων του. Μετά το πζρασ των μυθτικϊν τελετουργιϊν οι 
μφςτεσ τζλειοι και κακαγιαςμζνοι, πλιρεισ τθσ κείασ χάριτοσ εξζρχονταν ςτον ζξω 
κόςμο ικανοί για μια ανωτζρασ πνευματικισ ποιότθτασ περαιτζρω ηωισ για το καλό 
τθσ κοινωνίασ, των οικογενειϊν τουσ και το δικό τουσ. 
Σο τυπικό τισ μυιςεωσ τοφ διδαςκάλου ςτον Ελευκεροτεκτονιςμό αναφζρει για τον 
μφκο τοφ Χιράμ ότι : « Είναι θ αλλθγορία τοφ Προμθκζωσ, τοφ Οςίριδοσ, τοφ Αδϊνι-
δοσ και όλων τϊν κοςμικϊν θρϊων...». Σα ςχόλια περιτεφουν ! 
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