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Η΄ ΑρχαιοΕλληνικό Συμπόσιο 
 

 

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 13.02 ώρα Ελλάδας συμβαίνει η Εαρινή 

Ισημερία εφέτος. 

Η φύση αναγεννάται. Το σώμα σκιρτά οργών πλησμονή ζωής. Το 

θείο πνεύμα ευαγγελίζεται το σπέρμα της κοσμικής ανακαίνισης, τον 

«αθέσφατον όμβρον» που καταχέεται από της ιεράς κορυφής του Φάνητα: 

«καὶ ὁ Ἑλλήνων ἔτι θεολόγος [δηλαδή ο Ορφεύς], ὄμβρον ἀθέσφατον 

καταχεῦαι τὸν Φάνητα, λέγων, ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ ἄκρας κορυφῆς» 

OF 83 Kern 

Ο Φάνης, ο μέγας Φαλλός του Κοσμικού Παντός, φέρει το σπέρμα 

των θεών που καταιωνιζόμενο γονιμοποιεί το Παν, και η Φύση ζει: 

                                   δαίμονα σεμνόν,  

 Μῆτιν σπέρμα φέροντα θεῶν κλυτόν, ὅν τε Φάνητα 

 πρωτόγονον μάκαρες κάλεον κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον. 

OF 85 Kern 

Ιδού ο Ευαγγελισμός του κόσμου από τον Άγγελο του Θεού.  

 Μάγεμα η φύσις κι’ όνειρο στην ομορφιά και χάρι 

 η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι· 

 με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλια μάγια δένει. 

 Κι’ όμοια στ’ ανθρώπου την ψυχή η φύση κατεβαίνει. 

Δ. Σολωμός, Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Σχεδιάσμα Β΄, 

απόσπασμα 2  

(με παραλλαγή) 

Η Πανεορτή της Φύσης: 

 Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη, 

 κ’ η φύσις ηύρε την καλή και την γλυκειά της ώρα· 
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 εις τ’ ουρανού την πλατωσιά, και στα κρυφά του βάτου, 

 ανάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος. 

Σχεδίασμα Γ΄, απόσπασμα 6 (με παραλλαγή) 

 

Ο Άγγελος του Κυρίου ευαγγελίζεται το θείο σπέρμα που χέεται 

στην Παρθένο της Φύσης ώστε να γεννηθεί ο κοσμικός θεός, ο Κόσμος-

Θεός και ο Θεός-εν-Κόσμω.  

Ο Φάνης είναι ο Έρως, ο Μονογενής Πρωτόγονος πάσης ύπαρξης, ο 

σπερματικός Λόγος του Όντος, ο Δημιουργός του Κόσμου.  

Αυτόν τον Έρωτα που κάνει τον Θεό Κόσμο και τον Κόσμο Θεό θα 

εορτάσουμε την Τετάρτη 20 Μαρτίου, την εορτή της Εαρινής Ισημερίας. 

 

                             *** 
 

Στην αρχαία Αθήνα η εορτή του Τρισμέγιστου Έρωτα ήταν στις 4 

Μουνυχιώνος.  

Θεωρώντας τον Αθηναϊκό χρόνο που διανύουμε ως πρώτο του 

αρχαίου ημερολογιακού κύκλου, αφού το θερινό ηλιοστάσιο του 2012 

συνέβη την νύχτα της 20ης προς την 21η Ιουνίου (02.08 ώρα Ελλάδας) και 

συνέπεσε ευτυχώ συγκυρία νέα Σελήνη τότε, έχουμε την 1η 

Εκατομβαιώνος (αρχή του Αθηναϊκού έτους) στις 20-21 Ιουνίου 2012. (Η 

ημέρα ως μέτρο χρόνου άρχιζε με τη δύση του ηλίου και διαρκούσε μέχρι 

την επόμενη δύση, επρόκειτο δηλαδή για νυχθήμερο αντί ημερονυκτίου). 

Οι Μήνες (εναλλάξ 30 και 29 ημερών στο κλασσικό ημερολόγιο ώστε να 

ισοζυγούν προς τη σεληνιακή περίοδο που είναι με μεγάλη ακρίβεια 29.5 

ημέρες) του τρέχοντος έτους αντιστοιχούν συνεπώς ως εξής (αναφέρω το 

βράδυ της σημερινής ημέρας στο οποίο άρχιζε η αρχαία). 
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Κλασσικό Αθηναϊκό ημερολόγιο                   Σημερινό ημερολόγιο 

1 Εκατομβαιώνος     20 Ιουνίου 2012 

1 Μεταγειτνιώνος     20 Ιουλίου 

1 Βοηδρομιώνος     18 Αυγούστου 

1 Πυανοψιώνος     17 Σεπτεμβρίου 

1 Μαιμακτηριώνος     16 Οκτωβρίου 

1 Ποσειδιώνος     15 Νοεμβρίου 

1 Γαμηλιώνος     14 Δεκεμβρίου 

1 Ανθεστηριώνος     13 Ιανουαρίου 2013 

1 Ελαφηβολιώνος     11 Φεβρουαρίου 

1 Μουνυχιώνος     13 Μαρτίου 

1 Θαργηλιώνος     11 Απριλίου 

1 Σκιροφοριώνος     11 Μαΐου 

 

Συνεπώς η 4η Μουνυχιώνος ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο 

και η εαρινή ισημερία πέφτει εφέτος στις 7 Μουνυχιώνος. Θα 

συνεορτάσουμε και τα δυο, την λατρεία του Έρωτα και τον Ευαγγελισμό 

της σπερματικής σύλληψης της Ενσάρκωσης, το βράδυ που αρχίζει η 8η 

Μουνυχιώνος (Τετάρτη βράδυ). 

 

                                       *** 

 
 


