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Νέο Συμβούλιο της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

Νέο Συμβούλιο της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

Νέο Συμβούλιο
της Μεγάλης Στοάς
της Ελλάδος

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των
αντιπροσώπων των υπό της αιγίδα της Μεγ. Στοάς της
Ελλάδος διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου για
την τριετία 2010 - 2013.
Η συγκρότηση σε σώμα έγινε κατά την συνεδρίαση της
1ης Φεβρουαρίου 2010 μεταξύ των τακτικών μελών του.
Η σύνθεση του νέου Συμβουλίου έχει ως εξής:
Μέγας Διδάσκαλος

Νικόλαος Βουργίδης

Προσθ. Μέγας Διδάσκαλος

Γεώργιος Βασιλογεώργης

Α’ Μεγ. Επόπτης

Βασίλειος Κούτσης

Β’ Μεγ. Επόπτης

Νικόλαος Μακρής

Μέγας Ρήτωρ

Κωνσταντίνος Πολίτης

Μέγας Γεν. Γραμματέας

Αετός Τζιφάκις

Μέγας Θησαυροφύλαξ

Γεώργιος Ίβος

Μέγας Ελεονόμος

Δημήτριος Βασιλάκος

Μέγας Τελετάρχης

Γεώργιος Ματσόπουλος

Μέγας Δοκιμαστής

Μιχαήλ Ματτές

Μέγας Στεγαστής

Παναγιώτης Λούρης

Αναπληρωματικοί αναδήχθησαν οι αδ.:
Νικόλαος Παπαγιαννίδης, Στέφανος Ανεμογιάννης,
Κωνσταντίνος Κοροντζής, Δημήτριος Μπάκας,
Ηλίας Κοντογιάννης.
Το Συμβούλιο εκφράζει εκ βάθους καρδίας προς όλους τους
αντιπροσώπους τις θερμές ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη με
την οποία το περιέβαλαν και ευελπιστεί να φανεί αντάξιο των
προσδοκιών των αδ.
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ÄéÜããåëìá
ôïõ ÌåãÜëïõ
ÄéäáóêÜëïõ
Åíäïî. áä. Íéêüëáïõ Âïõñãßäç
õð’ áñéèì. 5/2010
Aí. Áèçíþí 13 Óåðôåìâñßïõ 2010
Επί τη ενάρξει των εργασιών της νέας Τεκτoνικής περιόδου, αισθάνομαι βαθιά τη χαρά και την
ανάγκη, να εκφράσω τα πλέον θερμά και ειλικρινή αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης μου για
την αμέριστο και αδιάληπτο προσφορά σας προς
κάθε τι το καλό για την επί της γης επικράτηση
μιας ανθρώπινης κοινωνίας.
Οι ταγοί του Τεκτονισμού, άνθρωποι ανωτάτης παιδείας και πνεύματα γιγάντια, συνεκέντρωσαν όλη την ανθρώπινη σοφία για να δημιουργήσουν τον Τεκτονικό θεσμό, έτσι ώστε ούτος,
πάντα επίκαιρος και διαχρονικός, να καθιερωθεί
στην συνείδηση των ανθρώπων για τις αιώνιες
ηθικές αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει και
που παραμένουν άτρωτα από τον χρόνο και τις
κοινωνικές ανακατατάξεις.
Οι τέκτονες πιστοί στην ρήτρα ότι “ουδέν τίθεται όριον εν τη αναζητήσει της αληθείας” δημιούργησαν ένα θεσμό, απηλλαγμένο από δογματικές αγκυλώσεις και πάγιες φιλοσοφικές θέσεις,
αμετακίνητες και δύσκαμπτες και μελετώντες τα φαινόμενα επιδιώκουν να συναντήσουν το Θείο και διερευνούν τον άνθρωπο ως φύση
με την κάθοδο στα βάθη της συνείδησής τους. Τούτο επιτυγχάνεται
με την μελέτη - γνώση της φύσεως την παρατήρηση των φαινομένων - ενόραση, την κάθοδο στα βάθη της συνειδήσεως και την εναρ-

μόνιση προς τον παγκόσμιο ρυθμό, το Μέγα Γίγνεσθαι. Το αιώνιο
Φως, το Παν, τον αδήρητο Δημιουργό του Σύμπαντος Κόσμου.
Ο Ελευθεροτεκτονισμός, στην αντιδογματική ελεύθερη θεώρησή
του, από τους πρώτους καιρούς της συγκροτήσεώς τoυ, εντάχθηκε
στον χώρο της μεταφιλοσοφικής σκέψης και μέσα στην παγκοσμιότητά του, είναι διηνεκώς “στρατευμένος” στην Ειρήνη και την Αγάπη μεταξύ των ανθρώπων ως και στην Ηθική και Υλική πρόοδο της
ανθρωπότητος.
Ο Ελευθεροτεκτονισμός παρακολουθεί τις τροπές και τις εκτροπές της Ιστορίας, τα δεινά και την οδύνη των συγχρόνων συνανθρώπων μας, τη βία, την κατάχρηση εξουσίας, την πείνα, την ανάγκη,
την απαιδευσία και τον πόλεμο. Και συμπάσχει, προσπαθώντας να
συμβάλει, έστω και αφανώς στην βελτίωση της ανθρωπότητος σε
μία μελλοντική συνομάδωσή της, προσβλέπουσα στην Τεκτονική
Εκδοχή ως το μέλλον του ανθρώπου.
Κατά την παρελθούσα τεκτονική περίοδο, η Μεγάλη Στοά της
Ελλάδος, χάρι στην ομοψυχία των μελών της, συνέχισε το πολυσχιδές και επιτυχές έργο της. Αναφέρομαι μόνο στα κάτωθι, που θεωρώ
πως έχουν ιδιαίτερη σημασία:
1. Στις 04.06.2010 αντιπροσωπεία της Σ. Στοάς “ΙΣΟΤΗΣ” με τον
Μεγάλο Διδάσκαλο, επεσκέφθησαν στο Βέλγιο, την ελληνόφωνη
Στοά “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” υπ’ αρiθμ. 33 εν Ανατ. Αμβέρσας, όπου εν
συνεχεία είχαν την χαρά να επισκεφθούν το γραφείο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso, στον
οποίο παρέδωσαν αναμνηστική πλακέτα με αντίγραφο παραστάσεως από τη νότια πλευρά του Παρθενώνα. Στην τριακοντάλεπτο παραμονή στο γραφείο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντηλάγησαν απόψεις με τoν σύμβoυλo του κ. Barroso
κ. Σεζάρ Ντας Ντέβες, στον οποίον ανεπτύχθη η μη δογματική
φύση του Ελευθεροτεκτονισμού. Ετονίσθη ιδιαίτερα, το φιλοσοφικό ανθρωπιστικό του περιεχόμενο, η μη εμπλοκή των μελών
του σε θρησκευτικές ή πολιτικές συζητήσεις ως και η προσήλωση
των τεκτόνων στις αρχές της Ελευθερίας, της Ισότητας και της
Αδελφότητας, αρχές που έχει άλλωστε υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Ενωση. Στην ευχαριστήρια επιστολή του, ο κ. Barroso, μεταξύ άλλων γράφει : “Ο Παρθενώνας είναι ένα ισχυρό σύμβολο
του κοινού μας ευγενικού σκοπού, του Ευρωπαϊκού σχεδίου. Μας
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Περί ειμαρμένης

υπενθυμίζει πόσα πολλά οφείλουν οι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα, με
σημαντικότερο τη Δημοκρατία. Είμεθα ευγνώμονες γι’ αυτή την
κληρονομία”.
2. Στις εκδηλώσεις του ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών, που εγένοντο εις τους Δελφούς στις 29 - 31 Ιουλίου 2010, η συμμετοχή του ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ υπήρξε
εξόχως εντυπωσιακή. Η παρουσία οκτώ ομιλητών, επιφανών μελών της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, στο Διεθνές αυτό Συμπόσιο, η αναφορά ενίων εξ αυτών στο έργο του ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ
και η προσφώνηση, στον εντυπωσιακό αυτό χώρο του Συνεδρίου,
του Μεγάλου Διδασκάλου και του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου,
με τους τεκτονικούς τους τίτλους, εσηματοδότησε την προσπάθεια της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος στο άνοιγμά της προς την
Ελληνική Κοινωνία.
3. Τέλος αναφέρομαι στην αναμόρφωση των γραφείων της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, στον 5ο όροφο του Μεγάρου της Αχαρνών, όπου σε ελάχιστο χρόνο, χάρις στoν σχεδιασμό του Ενδ. αδ.
Μεγάλου Γραμματέα Aετoύ Τζιφάκι και στην πραγματική συνεχή
συμμετοχή του αρχιτέκτονος αδ. Νικολάου Καραγεωργίου, εγένετο και παρεδόθη ένα έργο κόσμημα, αντάξιο των Ελλήνων Τεκτόνων.

Πλωτίνος 09.04.2010
Ιωάννη Λυριτζή

Θ

α προσεγγίσουμε το θέμα μέσα από τις διαστάσεις του
χρόνου, της καιρικότητας (=timing) και της πρόβλεψης
ως αναζήτηση παρά βεβαιότητα. Ο καθένας μας ας
προβληματισθεί και εύχομαι όπως 1ον
εντοπίσει την άκρη του νήματος της
Αριάδνης και αναγνωρίσει η κι ακόμη
περισσότερο ερμηνεύσει την πλέξη, το
πλέγμα το πολύπλοκο δίκτυο της ζωής της
Κλωθούς, της Λάχεσης και Ατροπού, και 2ον
μ’ αυτό φωτίσουμε το σκότος της άγνοιας και
της μοιρολατρείας μας.

Εύχομαι και πιστεύω, εάν όλοι θελήσουμε να συνεχισθεί η ομόνοια και η αγάπη μεταξύ μας, ότι θα υπάρξει συνέχεια του πολυσχιδούς αυτού έργου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Η άγνοια μας, βέβαια, ή άγνοια των
νομοτελειακών κοσμικών ήτοι παγκόσμιων
νόμων και αρχών, μας υπενθυμίζει την
απόδοση γεγονότων στην τυχαιότητα,

Εύχομαι ολοψύχως σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας, υγεία,
ευημερία και πρόοδο.

Ξεκινώ με την ετυμολογία της λέξης,
ακολουθούν απόψεις αρχαίων φιλοσόφων,
ένα σενάριο με ηθοποιούς τον Δημιουργό και
την Ειμαρμένη, μετά η σύνδεση ειμαρμένης και χρόνου/ πρόβλεψης
και διερεύνηση της τριπλής ιδιότητας του χρόνου: πρόνοια, δύναμη
θέλησης και ανάγκη/ ειμαρμένη κατ αντιστοιχία με το παρελθόνπαρόν και μέλλον, και σποραδικά με αρχές της Φυσικής.

Μετά του τρ. αδ. ασπ. και αδελφικής αγάπης
Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Νίκος Βουργίδης

Το εκ πρώτης όψεως φιλοσοφικό θέμα εμπεριέχει ουσιώδη
τεκτονικά ζητήματα –αλληγορίες και συμβολισμούς- και των 3 Συμβ.
Βαθμών. Επικεντρώνομαι στα παρακάτω τα οποία συνδέονται με την
ανάλυση που ακολουθεί: ο νόμος της κινήσεως (κλεψύδρα), ο νόμος
της γονιμότητας (αλέκτωρ), αυτογνωσία, η ελευθερία δηλ. η δύναμις
του πράττειν η του μη πράτειν κάτι σύμφωνα με την ιδία θέληση, η
ηθικά η επιστήμη, αυτός ο παγκόσμιος και αναλλοίωτος

Τρείς Μοίρες
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φυσικός νόμος, η αρμονία, η ένωση και η ομόνοια ο 3πλούς δεσμός
που μας συνδέει σε κοινή εργασία, η αναζήτηση της αληθείας με
τη δύναμη της διάνοιας, των αισθήσεων, και με την κάθοδο στα
βάθη της συνειδήσεως, τι κρύπτεται πέραν των φαινομένων και
πέραν των τεκτ. Συμβόλων, ο συντονισμός με τον παγκόσμιο ρυθμό, η επίγνωση του καθήκοντος στην εξάσκηση των αρετών, της
δικαιοσύνης και καταπολέμηση της πλάνης των προλήψεων και του φανατισμού,
το παιχνίδι μεταξύ διανόησης και συνειδήσεως, η ισότητα πάντων των ανθρώπων
στο θάνατο και τη ζωή. Ακόμη κι αυτός ο
ορισμός του ενός Μ.Α.Τ.Σ εμπεριέχει την
τυχαιότητα και την ειμαρμένη την κοσμική
νομοτέλεια.
Ετυμολογία

Παρμενίδης

Η ετυμολογία της λέξης βασισμένη στο
Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις
(του Αντισθένη), οριοθετεί την ανάλυση.
Η ονομασία «Ειμαρμένη» σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη «μοίρα». Η λέξη
προκύπτει από το αρχαίο ρήμα μείρομαι, που σημαίνει λαμβάνω
σε διαμοιρασμό το μερίδιό μου (κατ’ Αριστοτέλη). Ο τύπος του ρήματος αυτού στον παρακείμενο χρόνο της παθητικής φωνής είναι
«είμαρμαι».

μαντική, πρόβλεψη, σύμπασα φύση, ελευθερία βούλησης, χρόνος
και χώρος, απροσδιοριστία, και αυτές ακολούθως σχετιζόμενες με
τη φυσική του χάους, την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τον ορθό λόγο,
το γνώθι σ’ αυτόν.
Σαφέστατα οι όποιες απόψεις προκύπτουν από ένα συνδυασμό a priori πληροφορίας και a
posteriori πληροφορίας με την
εμφάνισή μας στον κόσμο ως ένα
νομοτελειακό; συμβάν, ένα μαθηματικό σημείο που προσδιορίζει το χωροχρονο της γέννησης
μας με την ταυτόχρονη εκδήλωση
φωτός την ζώσα πνοή που οδηγεί
στην ανάπτυξη της συνείδησης.
Μερικές αρχαίες πηγές

Πολλές οι αναλύσεις περι της
ειμαρμένης από την αρχαία γραμματεία (Πλάτων στον Γοργία ‘την
ειμαρμένην ουδ’ αν εις εκφύγει’,,
Δημόκριτος, Επίκουρος,……. «Ειμαρμένη εστίν ο του Κόσμου Λόγος» διακηρύσσουν οι Στωικοί,
όπως διασώζει ο Στοβαίος.

Η Ειμαρμένη αποτελεί το καθορισθέν υπό της Μοίρας, τον «Λόγο
του Κόσμου».

Θεωρείται ως μία αδιάσπαστη αλυσίδα αιτιοτήτων (δράση-αίτιο-αποτέλεσμα), την οποία οι Στωικοί αντιλαμβάνονται ως φυσική
και ηθική δύναμη, σχεδόν ταυτιζόμενη με τον Θεό αλλά και με την
Δικαιοσύνη και την Πρόνοια (σύμφωνα και με τις απόψεις του Παρμενίδου και του Δημοκρίτου), ως αμείλικτη ανεμπόδιστη εξέλιξη
των φυσικών τάσεων του Παντός, θα λέγαμε μια προεξάρχουσα κατεύθυνση γενικευμένης τάσης προς τι (καθώς μόνον οι φυσικές τάσεις των επιμέρους πραγμάτων μπορούν κάποιες φορές να εμποδιστούν). Το τελευταίο εισάγει την αξία της δύναμης της βούλησης
και την όποια παρεμβατική ενέργεια.

Αναφέρομαι σε σχετιζόμενες με αυτήν έννοιες, όπως: της μοίρας το γραφτό μας, το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, αιτιοκρατία,
αβεβαιότητα και βεβαιότητα, σύμπτωση, συγκυρία, πιθανοκρατία,

Την επικράτηση της Αναγκαιότητος και της Ειμαρμένης σε όλον
τον Κόσμο, δέχονται και οι Ατομικοί Λεύκιππος και Δημόκριτος (Διογένης Λαέρτιος, 9, 33 και 45), ενώ κατά τον Ξενοκράτη, οι 3 Μοίρες

Ειμαρμένη, η τοποτηρήτρια της Κοσμικής Νομοτέλειας, η λεγόμενη τύχη, η αναπότρεπτη μοίρα, το πεπρωμένο του κάθε ανθρώπου, που περιλαμβάνει και προδιαγράφει ολόκληρη τη ζωή του. Tο
αναπόφευκτο, που πολύ συχνά ταυτίζεται με την Ανάγκη σε έναν
Κόσμο συνύπαρξης θεών και ανθρώπων, ο οποίος διέπεται από
αυστηρή νομοτέλεια.

Δημόκριτος
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παραστέκουν στην ανθρώπινη Γνώση, ορίζοντας η κάθε μία από ένα
εκ των τριών τμημάτων της τελευταίας (ως τρεις τεμνόμενοι κύκλοι
με κοινό μέρος) (Κλωθώ- Ατροπος- Λάχεση= Επιστήμη - Αίσθηση
- Δόξα). Η πρώτη Μοίρα, η Κλωθώ θα την απέδιδα στο παρελθόν),
γνέθει το νήμα της ζωής, η δεύτερη, η Λάχεση (θα την απέδιδα στο
παρόν), μοιράζει τους κλήρους, καθορίζει τι θα «λάχει» στον καθένα. Η τρίτη Μοίρα, τέλος, η Άτροπος (και
αδράστεια κατά Πλάτωνα, το μέλλον), κόβει
χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, όταν έρθει η
ώρα, την κλωστή της ζωής των ανθρώπων,
κανείς δεν μπορεί να αποδράσει όταν έρθει
ο εύθετος χρόνος) Οι Μοίρες είναι επομένως οι δυνάμεις στο χρόνο1 που ευθύνονται
για τα καλά και τα κακά της ζωής του κάθε
θνητού, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό
του. Σε κάποιες περιπτώσεις οι άνθρωποι
πίστευαν πως δεν ήταν τρεις, αλλά μία ή
δύο, όπως, για παράδειγμα, συνέβαινε στο
μαντείο των Δελφών, όπου λάτρευαν μόνο
τη Μοίρα της Γέννησης και τη Μοίρα του
Θανάτου

Χρύσιππος

Αντιθέτως ο Αναξαγόρας αποκαλεί «κενή λέξη» την Ειμαρμένη,
και διακηρύσσει, ότι τίποτε δεν γίνεται συμφώνως προς αυτήν.
Κατά τον Στωικό Χρύσιππο, η Ειμαρμένη είναι «μια ορισμένη
φυσική και συγκροτημένη διάταξη των πάντων μέσα στην αιωνιότητα, όπου μια ομάδα πραγμάτων αενάως απορρέει από άλλη και
εμπλέκεται με άλλη, σε μία απαραβίαστη αλληλουχία» (Γέλλιος,
«Αττικές Νύκτες» η.ι.3). Πρόκειται για απόψεις που απηχούν την
πολυπλοκότητα και την θεωρία του χάους που υφαίνουν το νήμα
της ζωής (Κλωθώ)2.
Η όλη περί Ειμαρμένης αντίληψη των Στωικών περιγράφεται
λακωνικά από μία μεταφράση του Κικέρωνα, την οποία διέσωσε ο
1 Καίτοι ο Πίνδαρος διαχωρίζει ως ξεχωριστό τον χρόνο από τις 3 μοίρες. (Scholia In Pindarum)
2 Η Κλωθώ ήταν μία από τις τρεις Μοίρες της ελληνικής μυθολογίας. Οι άλλες δύο ήταν η Λάχεση και η Άτροπος. Σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησίοδου ήταν κόρες της Νύχτας, ωστόσο στο
ίδιο κείμενο, από μεταγενέστερη ίσως προσθήκη, αναφέρονται ως κόρες της Θέμιδος και του
Δία. Η Κλωθώ αντιπροσωπεύει το παρελθόν (ή το παρόν που σε dt γίνεται παρελθόν) στη ζωή
των ανθρώπων και θεωρείται η μεγαλύτερη από τις άλλες δύο. Πιστευόταν ότι έκλωθε με τη
ρόκα της το νήμα της ζωής του κάθε ανθρώπου, το πεπρωμένο του, που τον συνόδευε μέχρι το
θάνατό του

Σενέκας: «Εκείνον που θέλει, οι Μοίρες τον οδηγούν, εκείνον που
δεν θέλει, τον σύρουν». Οι Στωικοί ορίζουν από την πλευρά τους
την Ειμαρμένη, ως μία ταυτοχρόνως φυσική και θεϊκή οργανωτική
δύναμη του Κόσμου, που αποτελεί τον Λόγο και την νομοτέλεια του
Παντός, δύναμη, που διατηρεί και διατηρείται κυβερνώντας και περιλαμβάνοντας τα ενάντια, ταυτόσημη με την Μοίρα, την Πρόνοια,
την Φύση, το Σύμπαν, και εν τέλει με τον
ίδιο τον θεό Δία.
Κατά τον Χρύσιππο, «όλα τα παρελθόντα συνέβησαν, τα παρόντα συμβαίνουν και
τα μέλλοντα θα συμβούν» συμφώνως προς
την Ειμαρμένη, αλλά πάντοτε συνδιαμορφωτικά με την «προαίρεσιν» και το «εφ’
ημίν» (δηλαδή αυτό που είναι στο χέρι μας
να διαμορφώσουμε), ο δε άνθρωπος συνιστά υπ’ αυτήν ένα οργανικό στοιχείο ενός
τεταγμένου συνόλου.
Η Ειμαρμένη δημιουργεί γεγονότα όχι
όμως ανθρώπινες ποιότητες, οι οποίες
είναι αποτέλεσμα αποκλειστικώς της ανθρωπίνης ελεύθερης βούλησης.
Οι Πυθαγόρειοι τοποθετούν τον ανθρώπινο βίο ανάμεσα σε δύο
πόλους, την εξαναγκαστική Ανάγκη και την ελευθεροβουλητική
Δύναμη (Ιεροκλής, «Χρυσά Έπη», 8), ενώ η Ειμαρμένη, απαντάται
και στον Ηράκλειτο, κατά τον οποίο τα πάντα γίνονται «καθ’ ειμαρμένην», υπό την έννοια όμως του «κατ’ αναλογίαν».
Η Ειμαρμένη (ή η Πρόνοια, ή το «ουκ εφ’ημιν», δηλαδή αυτό
που δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο) και η Ελευθερία (ή το Αυτεξούσιο, ή το «εφ’ ημίν»), αποτελούν τους βασικούς πόλους (ως το
δεδομένο και το ζητούμενο) του βίου των θνητών στη μακρά οδό
προς την τελείωση τους.
Η ειμαρμένη απασχόλησε και κατοπινούς φιλοσόφους (Jaques
Monod, Em. Kant, Bergson, Spinoza: ‘εν τη φυσει όμως ουδεν
υπάρχει τυχαίον’, (Ηθική σ 32), Rassell, Nitcshe: ‘ότι αποκαλούμε
πραγματικότητα είναι δημιούργημα των δικών μας προθέσεων και
επιλογών’).

Jaques Monod
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Ένα φανταστικό (αλληγορικό) Σενάριο Δημιουργού- Ειμαρμένης

Η Ειμαρμένη θα μπορούσε να αναδυθεί ως έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την σύμπασα κοσμική φύση κι από την δημιουργία και
εξέλιξη του Κόσμου όπως εύστοχα περιγράφεται μέσα από ένα φανταστικό μεν αλλά αλληγορικό δε σενάριο ή μια υπόθεση εργασίας
του διδύμου ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ και ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ (Wiki science)..
Ετσι, λοιπόν, έπειτα από μία μεγάλη περίοδο “απόλυτης μονοτονίας», με απροσδιόριστη χρονική διάρκεια, ο Δημιουργός
αποφασίζει να δημιουργήσει το Σύμπαν.
Ακολουθεί η εποχή (διάρκειας πολλών
δισεκατομμυρίων ετών) του σχεδιασμού
του μοντέλου της κοσμικής δημιουργίας,
που προφανώς περιλαμβάνει την σύνθεση,
κατάστρωση και επίλυση τρισεκατομμυρίων μαθηματικών εξισώσεων.

Πανδώρα

Στην συνέχεια, καθώς ο Χωρόχρονος
ολοκληρώνεται, ο Δημιουργός διαπιστώνει
ότι ένα απόλυτα ντετερμινιστικό (αιτιοκρατικό) και ιεραρχικό (αξιοκρατικό) Σύμπαν είναι και απόλυτα πληκτικό.
Οπότε, δημιουργεί την Ειμαρμένη, την μέγιστη Μοίρα, η οποία
(σε ρόλο Πανδώρας) αναλαμβάνει να εμπλουτίσει το νεότευκτο θεϊκό μαθηματικό οικοδόμημα με την απαραίτητη «γεύση» (ή αλλιώς,
με την κβάντωση ή τυχαιότητα και επομένως ασάφεια, απροσδιοριστία και τελικά αναξιοκρατία που θα το καθιστούσε συναρπαστικό)
(εκδήλωση Απογνωσισμου;).
Η Ειμαρμένη αμέσως αρχίζει την παρέμβασή της που χαρακτηρίζεται, κυρίως, από απόδοση υπερβατικών ή άρρητων τιμών στις
θεμελιώδεις φυσικές σταθερές όπως: την βάση της εκθετικής συνάρτησης (e), την ταχύτητα φωτός (c), την σταθερά Planck (h), τον
λόγο περιφερείας-διαμέτρου (π), την σταθερά παγκόσμιας ελξης,
Κ, κ.α
Μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους πολλών δισεκατομμυρίων
ετών το θεϊκό δίδυμο (Δημιουργός-Ειμαρμένη) ολοκληρώνει το

μοντέλο της Φύσης. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του δημιουργηθέντος συμπαντικού μοντέλου είναι ότι θα βρίσκεται συνεχώς σε
κατάσταση «κρίσιμης ισορροπίας» άρα θα διαθέτει την μέγιστη
δυνατή συναρπαστικότητα (εντροπία) που δεν θα οδηγεί όμως στην
κατάρρευσή του.
Ακολουθεί η στιγμή της Δημιουργίας (δηλ.
το λεγόμενο Big Bang) που αποτελεί την κορυφαία στιγμή ευτυχίας του ζεύγους Θεού-Ειμαρμένης.
Αλλά, ο Δημιουργός δεν αρκείται σε αυτό.
Επιζητά να «νοιώσει» ο ίδιος, «αυτοπροσώπως», την συναρπαστικότητα του δημιουργήματός του (Απόλυτος Απογνωσισμός).
Έτσι, αντί να παραμείνει θεατής και να παρακολουθεί την Κοσμική Εξέλιξη εξωτερικά
χρησιμοποιώντας Σύστημα Αναφοράς Euler3,
αποφασίζει να εισέλθει στο εσωτερικό του δημιουργήματός του και να χρησιμοποιήσει Σύστημα Αναφοράς Lagrange3, βιώνοντας έτσι
την εξέλιξή του «από πρώτο χέρι».
Αυτή του η απόφαση προκαλεί την αντίδραση της Ειμαρμένης
που ως το «πρώτιστο θηλυκό Ον», υφίσταται απόλυτη ερωτική έλξη
προς το «πρώτιστο αρσενικό Ον» (έρως = παγκόσμια έλξη, αντίθετες δυνάμεις). Την εγκατάλειψή της, έστω και με στόχο την «ρήξη
της μονοτονίας», την εκλαμβάνει ως ερωτική απόρριψη.
Όμως, ο Δημιουργός είναι άτεγκτος. Διορίζει την Ειμαρμένη
ως «τοποτηρήτρια» της Κοσμικής Νομοτέλειας και την αναγκάζει,
παρά την αντίθεσή της (δηλ. να δεχθεί την αυτοταπείνωση και αβεβαιότητα του δημιουργού του παντός), να δημιουργήσει μία δίοδο
(«Δίοδος Ειμαρμένης»), (δηλ. μία «οπή» σε κάποιο σημείο του συμπαντικού Χωρόχρονου, μια wormhole=σκωληκότρυπα) από την
3 Οι γωνίες και εξισώσεις Euler είναι τρόποι παρουσίασης προσανατολισμού στο χώρο οποιουδήποτε συστήματος αναφοράς (σύστημα συντεταγμένων) ως σύνθεση περιστροφών από ένα
σύστημα αναφοράς..O Leonhard Euler σχημάτισε 2 φυσικούς Νόμους για να περιγράψει την
κίνηση συγκεκριμένου στερεού σώματος (αμετάβλητης μάζας) σχετικά με ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς. Ο 1ος περιγράφει πως εφαρμοσμένες δυνάμεις μεταβάλουν την ταχύτητα του
κέντρου μάζης του σώματος, κι ο 2ος πώς μεταβάλεται η γωνιακή ορμή του στερεού σώματος
επηρεάζεται από την ροπή της εφαρμ δύναμης και τις πιθανές συνδέσεις με έτερα σώματα.

Bergson
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οποία αυτός εισέρχεται ως δομική μονάδα ενέργειας (δηλ. φωτόνιο), την χρονική στιγμή δημιουργίας (t = 0).
Μετά την είσοδο του στο «κτίσμα» του, ο Δημιουργός ακολουθεί
πλέον την εξελικτική πορεία των επιπέδων πολυπλοκότητας σε όλα
τα στάδια των δισεκατομμυρίων ετών της Συμπαντικής εξέλιξης.

Spinoza

Η Ειμαρμένη, εγκαταλελειμένη και μόνη για 13,7 δισεκατομμύρια έτη (όση και η ηλικία του Σύμπαντος) στην Εξωσυμπαντική έδρα της, βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα. Ο Δημιουργός δεν θα
έπρεπε να είχε προβλέψει ότι ζώντας ως άνθρωπος ενδεχομένως
θα αδυνατούσε να ανακαλύψει την Δίοδο;
Οπότε:

Έτσι, μετατρέπεται διαδοχικά σε
quark, πρωτόνιο, άτομο, μόριο, βιομόριο,
κύτταρο και τελικά «ενανθρωπίζεται»4
και γίνεται Βιολογικός Οργανισμός.

n Έκανε απλά λάθος, σκεπτόμενος τότε ως θεός, ότι η ανεύρεσή
της θα ήταν απλούστατη και αυτονόητη οπότε αυτεγκλωβίσθηκε;
ή

Zώντας έτσι ο Δημιουργός, την ζωή
ενός μέσου και απλού ανθρώπου, βιώνει ολοκληρωτικά την «γεύση» του
«κτίσματός» του.

n Είχε προβλέψει το γεγονός και ήθελε, να επιτύχει την ανακάλυψη
αυτή στην άκρη του νήματος, «στην κόψη του ξυραφιού», στα
πλαίσια της «ακρότατης αναζήτησης συγκινήσεων»; Επιπλέον
είναι ερωτικά πληγωμένη. Αρχίζει να βιώνει μία τραγωδία.

Όμως, ο άνθρωπος είναι νοήμον ον
οπότε και ο «ενανθρωπισθείς» Δημιουργός αρχίζει βαθμιαία να «ανακτά»
ψύγματα μαθηματικής γνώσης, δηλ.
της γνώσης που χρησιμοποίησε ο ίδιος
«πάλαι ποτέ» για την δόμηση του Σύμπαντος.

n Τις ημέρες κατακλύζεται από συναισθήματα όπως οργή και
σκληρότητα και αποφασίζει να τηρήσει «στάση αδράνειας»:

Καθώς το γήρας πλησιάζει, η ανθρώπινη υπόστασή του εξασθενεί και η
νόηση του βαθμιαία απελευθερώνεται από τις υλικές επιδράσεις.
Η τάση για μάθηση ογκούται ενώ επιπλέον αρχίζει να διακατέχεται
από αποσπασματική «θεϊκή ανάμνηση».
Τελικά, διαπιστώνει το προφανές δηλ. ότι ο ανθρώπινος βίος είναι πολύ μικρός για να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση που θα
του επιτρέψει την διαφυγή από τον Χωρόχρονο.
Προ του φόβου του τερματισμού της ύπαρξής του ή της αέναης
και επίπονης μετεξέλιξης αρχίζει τις δεήσεις προς την Ειμαρμένη να του προσφέρει την αποκάλυψη της «Ειμαρμένειας Διόδου»
ώστε να επιστρέψει στην πρότερη κατάσταση5.
4 Ενανθρωπήσας και θεοποιήσας, η κατάβαση του πνεύματος και η ανάβαση του πνεύματος, η
θεοποίηση ανθρώπων και ο ενανθρωπισμός φυσικών δυνάμεων / θεοτήτων/ ‘δαιμόνων’. Αποδόσεις του ανθρώπου για την άγνωστη Αρχή. Και το ερώτημα που αναδύεται: ενανθρωπήσας
θεός ή θεοποιήσας άνθρωπος;
5 Η έμφυτη διάθεση και πρόθεση του ανθρώπου να επιστρέψει στην Αρχή από την οποία προήλθε. Ολες οι θρησκείες , φιλοσοφικές Σχολές και η επιστήμη εν τέλει ‘κατεργάζονται’ μη-

n Αφού είναι Δημιουργός, ας ανακαλύψει μόνος του την δίοδο
n Ο Δημιουργός δεν δικαιούται μία δεύτερη ευκαιρία.
n Τα λάθη πρέπει να πληρώνονται και από ανθρώπους και από θεούς.
n Η εκδίκηση είναι άτεγκτη.
n Τις νύκτες κατακλύζεται από συναισθήματα όπως αγάπη και
νοσταλγία και αποφασίζει να επέμβει και να δώσει τέλος στην
αγωνία του Δημιουργού της και να τον ανασύρει από το αδιέξοδο.
ΗαπόγνωσητηςΕιμαρμένης6 είναιπλέοναπερίγραπτη.Οχρόνοςγενικά, τα έτη, οι μήνες, τα ημερονύκτια, οι ώρες και τα δευτερόλεπτα κυλούν
απελπιστικά αργά αλλά δεν αρκούν για να λάβει την τελική απόφαση…
χανισμούς εσωτερικούς ή εξωτερικούς του συστήματος ‘άνθρωπος’ για την προσέγγιση της
παγκόσμιας μονάδας του παγκόσμιου Νού.
6 Η ειμαρμένη μέσω των 3 δυνάμεων τις Μοίρες όμως είναι απλώς το όργανο στην υπηρεσία των
ΑΡΧΩΝ, που εκτελούν τη θέλησή τους. Το νήμα της ζωής το γνέθουν ουσιαστικά οι παγκόσμιες
ΑΡΧΕΣ, οι οποίες καθορίζουν τα γεγονότα, τις περιπέτειες, τον πλούτο και το θάνατο για τον
κάθε άνθρωπο. Οι ΑΡΧΕΣ μπορούν και έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη μοίρα, αφού οι ίδιες
την ορίζουν στην αρχή της ζωής των θνητών. Μια τέτοια αλλαγή όμως θα είχε πολύ άσχημες
συνέπειες, γιατί θα διατάρασσε την αρμονία και την τάξη. Ο Δίας, λοιπόν, μπορεί ν’ αλλάξει τη
Μοίρα, μα προτιμά να μην το κάνει, γιατί κι οι άλλοι θεοί θα ζητούσαν να κάνουν το ίδιο για τους
δικούς τους προστατευόμενους
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Περί χρόνου και πρόβλεψης. Προβλέπεται η ειμαρμένη;

άγνωστου γίγνεσθαι).

Τα παραπάνω ίσως μπορούν να προβληματίσουν για την ανάγκη
της ειμαρμένης.

Αυτή η ένωση προσομοιάζει της Καιρικότητας (Κ), ώστε να δυνάμεθα να εντοπίσουμε τρεις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την
Κ, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την τριαδική ιδιότητα του γραμμικού χρόνου.

Από την ανάλυση του δόγματος του Πυθαγόρα που έκαμε ο Φάβρ
ντ’ Ολιβέ, ο Πυθαγόρας εδέχετο δύο ελατήρια των ανθρωπίνων
ενεργειών, την ανάγκη της ειμαρμένης (ΑΕ) και τη δύναμη της θέλησης (ΔΘ). Και τα δύο υποβάλλονται στο θεμελιώδη νόμο της Πρόνοιας (Π). Η ειμαρμένη μπορεί να είναι ίση ή μικρότερη από τις δύο
άλλες δυνάμεις, ποτέ όμως μεγαλύτερη, στο νόμο της γραμμικής
διάστασης του χρόνου.
Σύμφωνα με το Πυθαγόρα και τους Στωικούς, η ΔΘ εξασκείται
επί των γεγονότων που πρόκειται να γίνουν ή επί του μέλλοντος, η
ΑΕ επί των γεγονότων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή επί του
παρελθόντος. Η ΔΘ είναι συνυφασμένη με την ελευθερία (Ε), η ΑΕ
με τον εξαναγκασμό (ανάγκη, Α). Ώστε ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ δύο φύσεων οι οποίες είναι αντίθετες αλλά όχι ενάντιες, αδιάφορα αν είναι καλές ή κακές σύμφωνα με τη χρήση που κάνει ο
άνθρωπος.
Και οι δύο φύσεις αλληλοτροφοδοτούνται και συν-εργάζονται
αδιαλείπτως επί του υλικού κόσμου, με τον οποίο προμηθεύουν
τους εαυτούς τους αμοιβαία. Διότι από το παρελθόν γεννιέται το
μέλλον, και από το μέλλον σχηματίζεται το παρελθόν, και από την
ένωσή τους παράγεται το πάντοτε υπάρχον παρόν, από το οποίο έλκουν τη καταγωγή τους. Έτσι:
n Δύναμη της Θέλησης (ΔΘ) ή Ε(λευθερία) κυβερνά το μέλλον,
n Ανάγκη της Ειμαρμένης (ΑΕ) ή Ανάγκη (Α) κυβερνά το παρελθόν,
και
n Πρόνοια το παρόν.
Τίποτα όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει στη τύχη, αλλά κάθε τι,
κάθε γεγονός, ή η υλοποίηση μιας δράσεως στη κλίμακα του χρόνου (γραμμική ή μη), συμβαίνει από την ένωση του θεμελιώδους
νόμου της Πρόνοιας (Π) με την Δύναμη της Θέλησης (ΔΘ), η οποία
τον ακολουθεί ή τον παραβαίνει, όταν η ΔΘ (μέλλον) ενεργεί επί
της Ανάγκης (Α) (παρελθόν). (Εδώ τοιουτοτρόπως διευκρινίζεται
ότι η τύχη δεν είναι κάτι το απρόβλεπτο όπως εκλαμβάνεται από
τους ανθρώπους, και ότι είναι λόγω της αγνοίας μας η προβολή του

Η παραπάνω θεώρηση οδηγεί
είτε σε μεταφυσικές συζητήσεις
επί του χρόνου ή στην ηθικολογία.
Η συμφωνία της ΔΘ και της Π
αποτελεί το καλό, ώστε η Π είναι
συνυφασμένη με το καλό. Η αντίθεση των δύο γεννά το κακό.
Μέσα από την ηθική αντίληψη
και συσχέτιση των όρων ίσως μπορέσουμε να εντοπίσουμε εκείνα
τα όργανα της ανθρώπινης υπόστασης, και τους μηχανισμούς, τα
οποία κατάλληλα συντονισμένα
(ενωμένα) να κατασκευάζουν την Κ.
Η ανθρώπινη πορεία διαφέρει
από άνθρωπο σε άνθρωπο στη γη.
Οι τρεις δυνάμεις που προσαρμόΜοίρα Ειμαρμένη
ζονται στις τρεις περιστολές: ψυχή
- σώμα - πνεύμα, είναι αντίστοιχα, η αρετή - ένστικτο - γνώση ή
επιστήμη οι οποίες αντιστοιχούν στη συναίσθηση, τη συνείδηση
και τη συναίνεση. Αυτές οι τρεις δυνάμεις παίρνουν τη προσωνυμία
από τη καλή χρήση που κάνει η ΔΘ.
Η δυαδικότητα καλό - κακό υφίσταται και στις τρεις δυνάμεις. Η
ανάπτυξη αυτών των τριών δυνάμεων μέσα από μια σχετική ενότητα
αποτελεί την Ανθρώπινη τετράδα ή κατά μια αφηρημένη έννοια τον
Άνθρωπο. Έτσι σχηματίζεται μια περι-οδεύουσα τετράδα.
Όπως η Τετάρτη κορυφή, ο Άνθρωπος, τελειοποιείται ή διαφθείρεται στη πορεία του να αφομοιωθεί με τη παγκόσμια Ενότητα ή
να διακριθεί από αυτή, έτσι και η Καιρικότητα (βλ. Μουτσόπουλος,
1984) και η Μαντική τέχνη μορφοποιούνται ολοκληρωτικά ή μερικά
(μερικά = ιδού η έννοια της πιθανότητας, η τύχη), από τον ανάλογο
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συνδυασμό των ΔΘ (που υποδηλώνει συνειδησιακή προθετικότητα), Π και ΑΕ.
Το μέσο (διάμεσος;) για μια ‘διαβαθμισμένη υλοποίηση’ ενυπάρχει στη ΔΘ (το μέλλον).
Ώστε ο Άνθρωπος τίθεται από την εξουσία της Πρόνοιας (Προ
-του-νου), μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, προικισμένος με την ελεύθερη ΔΘ. Η δε ΑΕ ή Α δημιουργήθηκε από την
χρήση της ΔΘ. Ώστε ο Ανθρωπος προχωρεί στο χρόνο την οδό που
ο ίδιος έχει χαράξει για τον εαυτόν του. Η μεταποίηση της οδού
μπορεί να συσχετισθεί με τη πορεία της ψυχής του και το νόμο του
αντιπεπονθόντος (ανταποδιδόμενη δικαιοσύνη, Κάρμα).
Η Πρόνοια μας θυμίζει το Νού του Αναξαγόρα που έβαλε σε
τάξη (διεκόσμησε) όλα τα πράγματα που πριν την έλευσή του (Νού)
ήσαν όλα μαζί. Ισως, το πρό-του-νου να είναι το αιώνιο παρόν, και
η έλευση του Νου, με τον οποίο άρχεται και ο χρόνος (Αναξαγόρας),
εισήγαγε το μέλλον και το παρελθόν αυτού του αιωνίου παρόντος.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, ο χρόνος είναι η μεταβαλλόμενη
σε χώρο έννοια η οποία αυτοπροσδιορίζεται τριπλά, σε παρελθόν,
παρόν και μέλλον, αντίστοιχα με τη τριαδική υπόσταση του Οντος
(ψυχή, υλη, πνεύμα) και τη δράση των τριών συμπαντικών δυνάμεων (ελεύθερη δύναμη θέλησης, πρόνοια, ανάγκη της ειμαρμένης).
Ο αυτοπροσδιορισμός καθορίζει τα τρία βέλη του χρόνου (το ψυχολογικό, το θερμοδυναμικό και το κοσμολογικό: το θερμοδυναμικό
(στρέφεται προς την κατεύθυνση που αυξάνει η εντροπία> ΠΑΡΩΝ),
το ψυχολογικό (στρέφεται στη κατεύθυνση που αισθανόμαστε ότι ο
χρόνος περνάει, φεύγει> ΠΑΡΕΛΘΟΝ), και το κοσμολογικό (στρέφεται στη κατεύθυνση που το Σύμπαν διαστέλλεται αντί να συστέλλεται> ΜΕΛΛΟΝ).).
Γνώση έκάστου εκ του τριπλού αυτοπροσδιορισμού απαιτεί τη
συναίνεση και συνεργία (ένωση;) της τριαδικής υπόστασης του
Οντος και των τριών συμπαντικών δυνάμεων. Η Γνώση του εκάστοτε γεγονότος ορίζει την Καιρικότητα. Κι αυτή η πρόβλεψη δυνατόν
να επιτευχθεί όταν διερχόμαστε του κόσμου των φαινομένων προς
τον κόσμο των γεγονότων. Και ερωτώ: θα γνωρίζουμε έτσι το πεπρωμένο μας; την ειμαρμένη μας; Μέσω της οδού της μαντικής
οι πλατωνικές και ορφικές διδασκαλίες εξηγούν: «Η μαντεία7...
7 Δεν συγχέεται η μαντεία με την κοινότυπη λέξη, αλλά με τη βαθειά ικανότητα να ‘βλέπει’ κα-

δέ φανερώνει την αλήθεια, αλλά κείνο που οδηγεί προς το νοητό
αυτής και πρός την πραγματικότητα, και τούτο είναι το νόημα της
μαντείας, αυτή η αλήθεια- η καθαρή γνώση»..
Φαίνεται ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες μαζί με σωματικούς
καθαρμούς και ψυχοπνευματική προετοιμασία, να δημιουργούν
συνθήκες συμμετοχής σε συντονισμό (με τους ιερείς και τον παγκόσμιο παλμό του υπερπέραν) στον επιτυχή χρησμό.
Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες,
Σύμφωνα με την
μάλλον θα πρέπει να οφείλεται και η επικοινή λογική και
λογή της θέσης ίδρυσης του Μαντείου.
Ισως θα πρέπει να διερευνηθεί παραιτέτην θεμελίωσή του
ρω, ώστε να γίνει παραδεχτό ότι η ιδιαιτερότητα τέτοιων θέσεων (π.χ. Δελφοί)8
με την Νευτώνεια
προκαλεί υπέρμετρο ιονισμό της ατμόσφαιρας με τρόπο ώστε να υποβοηθού- Μηχανική, o Xρόνος
νται οι εκεί εξελιγμένοι πνευματικά ιεκινείται πάντοτε
ρείς και να συνταυτίζουν τους παλμούς
του κυματισμού τους, δηλ. τη δονητική
προς τα εμπρός, ποτέ
συχνότητά τους, με τη δονητική συχνότητα των πέραν του επιστατού υπάρξεων και
προς τα πίσω.
επομένως ν’αποβαίνει εύκολη γι’αυτούς
η Διαμεσότης. Αν και το ίδιο περιβάλλον άρμοζε στη Πυθία, ενώ
στη χαρισματική Κασσάνδρα η ιδιότητά της να προλέγει τη συνόδευε παντού.
Κατα πόσο το προκαθορισμένο (με βεβαιότητα;) συμβάν επιτυγχάνεται με νόμους βαβαιότητας ή πιθανοκρατικούς οδηγεί σ’ένα
άλλο κεφάλαιο: τον Χρόνο.
Η θεμελιώδης αυτή διάσταση της ύπαρξής μας, γοήτευε πάντα
τους φιλοσόφους, τους επιστήμονες, τους εσωτεριστές, αλλά και
τους απλούς ανθρώπους.
νείς πέρα των φαινομένων και να είναι οδηγός στην αναζήτηση ακτίνων Φωτός..
8 Οι Δελφοί βρίσκονται υπεράνω ανάστροφου τεκτονικού ρήγματος, στη Κασταλία πηγή γίνετε η
στρέψη με μάργες να αναπτύσσονται στην επαφή εξ ού και η πτώση λίθων στο τμήμα αυτό αλλά
και οι υδρογονάνθρακες παρουσιάζονται σε μικρό σχετικά βάθος που σχετίζονται με το χάσμα
και τις αναθυμιάσεις. Η χαράδρα των Φαιδριάδων, η βλάστηση, ο ιονισμός της ατμόσφαιρας, ο
βορινός άνεμος του Παρνασσού, οι πηγές που αναβλύζουν, όλα μαζί πιθανά δημιουργούν ατμοσφαιρικές συνθήκες που υποβοηθούν στην μαντική. Εχει παρατηρηθεί η σύμπτωση αρχαίων
γνωστών μαντείων με τεκτονικά ρήγματα και ανάλογες συνθήκες ώστε να μπορεί να αποδοθεί
εσκεμμένη επιλογή των θέσεων για τέτοιο σκοπό.(πόνημα μου υπο δημοσίευση)
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Σύμφωνα με την κοινή λογική και την θεμελίωσή του με την
Νευτώνεια Μηχανική, o Xρόνος κινείται πάντοτε προς τα εμπρός,
ποτέ προς τα πίσω.
Ωστόσο ο Ερμής ο Τρισμέγιστος στο κεφάλαιο Ασκληπιός ή Τέλειος Λόγος είπε: “Γιατί εδώ, που τίποτα δέν είναι δυνατό να νοηθεί
χωρίς να πάρουμε μέτρο το χρόνο, όλα είναι ψέμα, εδώ που το κάθε
τί αρχίζει στο χρόνο, εμφανίζεται και
η πλάνη”, και ο Αϊνστάιν επαναλαμβάνει ότι “ο χρόνος είναι μιά πλάνη”.
Δύο συνταυτιζόμενες απόψεις
απο εκπροσώπους της ερμητικής
και ορθολογιστικής κοινότητας.
Οι νόμοι της φύσης όπως διατυπώθηκαν απο τον Νεύτωνα, περιγράφουν ένα άχρονο, ντετερμινιστικό
σύμπαν, όπου οι προβλέψεις χαρακτηρίζονται απο την απόλυτη βεβαιότητα. Δηλ. η διάσταση του χρόνου
έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Em. Kant

Έτσι οι δύο μεγάλοι φυσικοί υποστήριζαν ότι ο χρόνος είναι αναστρέψιμος, και ως εκ τούτου στερείται
νοήματος.
H συσσωρευμένη γνώση απο έρευνες φυσικών επιστημόνων
και φιλοσόφων (Poincare, Schrodinger, Bell, Bergson, Prigogine,
Penrose, Hawking κ.α) απο την εποχή των ελλήνων διανοητών της
πρώιμης αρχαιότητας (π.χ. Ηράκλειτος), για το χρόνο, είναι ακόμη
αντικείμενο διενέξεων και αντιπαραθέσεων.
Για την επιστήμη το ζήτημα του χρόνου λύθηκε με τον Νεύτωνα
και τον Αϊνστάιν, για τη φιλοσοφία η λύση του ζητήματος αφορά
μονο την μεταφυσική, όχι την φυσική.
Πρόσφατα, με τον Prigozine, ο χρόνος ερμηνεύεται μέσα απο
πειραματικές διαδικασίες αλλά και πλείστα όσα φαινόμενα του μικρό- και μακρό-κοσμου, με κύριο πεδίο την θερμοδυναμική. Συγκεκριμένα στις συνθήκες ισορροπίας και μή-ισορροπίας μιάς δομής.
Συγκρίνετε έναν κρύσταλλο και μία πόλη. Ο κρύσταλλος είναι δομή

ισορροπίας και μπορείτε να τον διατηρήσετε μέσα στο κενό. Η πόλη
διαθέτει επίσης καλά ορισμένη δομή, αλλά αυτή εξαρτάται απο τη
λειτουργία της. Ενα θρησκευτικό κέντρο και ένα εμπορικό κέντρο
δέν έχουν ούτε την ίδια λειτουργία ούτε την ίδια δομή. Στην προκειμένη περίπτωση, η δομή προκύπτει απο τον τύπο της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Αν απομονώσουμε την πόλη, θα πεθάνει.
Δομή και λειτουργία είναι άρρητα συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Στη θερμοδυναμική ισορροπία, η εντροπία έχει τη μεγίστη τιμή
της όταν το σύστημα είναι απομονωμένο. Η παραγωγή δέ της εντροπίας στην ισορροπία είναι μηδενική, και στις περιοχές όπου ισχύουν οι γραμμικές προσεγγίσεις παίρνει την ελάχιστη τιμή.
Σε μία όμως κατάσταση μή-ισορροπίας στην οποία εξελίσσεται
αυθόρμητα ένα σύστημα μπορεί να είναι μία κατάσταση μεγαλύτερης
πολυπλοκότητας απο την αντίστοιχη κατάσταση ισορροπίας. Στο παράδειγμα της θερμικής διάχυσης αυτή η πολυπλοκότητα αντιστοιχεί
σε μερικό διαχωρισμό, σε μία διαλογή, ας πούμε, των συστατικών.
Πρόκειται για διαδικασίες (π.χ. χημικές αντιδράσεις) μή-γραμμικές. Για κάθε δεδομένη τιμή του αρχικού Α και του τελικού Τ προϊόντος της μετάβασης ΑΤ, υπάρχουν πολλές δυνατές λύσεις για
την συγκέντρωση των ενδιάμεσων προϊόντων. Κατα δέ την εξέλιξη
του δυναμικού συστήματος μακράν της ισορροπίας παρατηρούνται
συσχετίσεις μεγάλης εμβέλειας, που δέν υπάρχουν στην ισορροπία.
Ώστε, μεταφορικά μπορούμε να πούμε ότι στην ισορροπία η ύλη είναι
τυφλή, ενώ μακράν της ισορροπίας αρχίζει να βλέπει.
Έτσι, απομακρύνοντας ένα σύστημα απο την ισορροπία παράγονται νέες χωροχρονικές οργανώσεις ή νεώτερες διακλαδώσεις που
συνδέονται με το χάος, π.χ δισεκατομμύρια μόρια εξελίσσονται μαζί,
και τούτη η συμφωνία εκδηλώνεται με την αλλαγή στο χρώμα ενός
διαλύματος. Οι διακυμάνσεις είναι ουσιώδεις στα σημεία διακλάδωσης. Αυτές οι διακυμάνσεις μας υποχρεώνουν να εγκαταλείψουμε
την ντετερμινιστική περιγραφή που εφαρμόζεται στη θερμοδυναμική της ισορροπίας. Το σύστημα επιλέγει, ούτως ειπείν, έναν απο
τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας μακράν της ισορροπίας.
Ο όρος “επιλογή” σημαίνει ότι η μακροσκοπική περιγραφή δέν
ευνοεί κάποια λύση. Εδώ υπεισέρχεται το πιθανοκρατικό στοιχείο.
Δηλ. στο παράδειγμά μας, οι διακυμάνσεις “αποφασίζουν” ποιός
κλάδος θα επιλεγεί. Αν εξαλείφαμε κάθε διακύμανση, τότε το σύ-
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στημα θα διατηρούνταν στον ασταθή θερμοδυναμικό κλάδο. Οι διακλαδώσεις αίρουν την συμμετρία. Και στην σχηματιζόμενη εικόνα
συνυπάρχουν ντετερμινιστικές ζώνες (ανάμεσα στις διακλαδώσεις)
και σημεία με πιθανοκρατική συμπεριφορά (τα σημεία διακλάδωσης). (Βλέπε, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, τ.100, 2010, Ι.Αντωνίου σ.67-82). Αυτές
οι δυναμικές διαδικασίες ορίζουν την μή-αναστρεψιμότητα σε τέτοιες εξελικτικές καταστάσεις.
Σ’αυτές τις χωροχρονικές οργανώσεις ή όπως ονομάζονται “δομές έκλυσης”, μπορούμε να κάνουμε λόγο για “αυτό-οργάνωση”,
δηλ. το σύστημα οργανώνεται μέσα από την ίδια του δομή, τα ίδια
του συστατικά (σαν ένα Δυναμό).
Στη φύση παρατηρούνται ταυτόχρονα αναστρέψιμες (εξαίρεση)
και μή-αναστρέψιμες (κανόνας) διαδικασίες.
Σ’αυτό τον δυϊσμό κεντρική θέση έχει το βέλος του χρόνου δηλ.
η κατευθυντικότητά του. Οι μή-αναστρέψιμες διαδικασίες που συνδέονται με το βέλος του χρόνου, είναι το ίδιο πραγματικές όσο και
οι αναστρέψιμες, που περιγράφονται από τους παραδοσιακούς νόμους της Φυσικής: δεν μπορούν να ερμηνευτούν ως προσεγγίσεις
των θεμελιωδών νόμων. Είναι όμως, οι μη-αναστρέψιμες διαδικασίες που παίζουν εποικοδομητικό ρόλο στη φύση.
Η κβαντική μηχανική μάς επιβάλλει τη μετάβαση από το “δυνάμει”, που περιγράφεται από την κυματοσυνάρτηση Ψ, στο “ενεργεία”,
το οποίο μετράμε. Αλλά τι είναι αυτή η μετάβαση; Προφανώς είναι
ξένη προς την εξέλιξη που περιγράφει η εξίσωση του Schrodinger
(που περιγράφει τη θέση του ηλεκτρονίου), η οποία μας δίνει το μετασχηματισμό μιας Ψ σε μία άλλη Ψ’, που δεν είναι μείγμα.
Έτσι θεωρήθηκε συχνά ότι το βέλος του χρόνου οφείλεται στις
μετρήσεις μας. Πώς θα μπορούσε μία ανθρώπινη πράξη, όπως η παρατήρηση, να είναι υπεύθυνη για τη μετάβαση από το “δυνάμει” στο
“ενεργεία”; Δηλαδή η εξέλιξη του σύμπαντος θα ήταν διαφορετική
αν απουσίαζαν οι άνθρωποι ή οι φυσικοί που κάνουν τις μετρήσεις;
Η κβαντική μηχανική είναι μία μέθοδος για να προβλέπονται ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της παρατήρησης των μικροσυστημάτων. Στο ερώτημα όμως τι πραγματικά συμβαίνει κατά την διεξαγωγή
μιας μέτρησης, καταλήγουμε σε παραλογισμούς! Κατά την μέτρηση
υπεισέρχεται στη διαδικασία ο παράγων άνθρωπος, δηλ. “η επαφή

του νου με την ύλη”, οι μυστικιστικές ιδέες, όπως ο ρόλος της συνείδησης του παρατηρητή.
Εάν το βέλος του χρόνου υπάρχει (ο χρόνος έχει κατεύθυνση),
επειδή η ανθρώπινη συνείδηση επεμβαίνει σ’έναν κόσμο που διέπεται από νόμους χρονικά συμμετρικούς, τότε η απόκτηση Γνώσης,
οδηγεί σε παραδοξολογίες. Πράγματι, αν μπορούμε να μάθουμε
οτιδήποτε για ένα αντικείμενο
χρονικά αναστρέψιμο (στο παρελθόν), τούτο θα είναι εφικτό χάρη
στις μη-αναστρέψιμες διαδικασίες που αντιστοιχούν στις παρατηρήσεις μας, είτε στο επίπεδο της
συσκευής, είτε στο επίπεδο των
αισθητηριακών μηχανισμών μας.
Άρα, αυτό που γνωρίζουμε για
το χρονικά αναστρέψιμο αντικείμενο είναι μη αναστρέψιμο, αφού
δεν είναι ανεξάρτητο από τη διαδικασία μέτρησης (η οποία είναι
μη-αναστρέψιμη).
Φανταστείτε έναν Ιερέα, μία Σίβυλλα (Πυθία) ή έναν Σαμάνο, που
επικοινωνούν με κάποιον άλλο
κόσμο: τα μηνύματα τα οποία μας
Από χειρόγραφο του 12ου αιώνα.
μεταδίδουν, στο βαθμό που μπορούμε να τα καταλάβουμε, έχουν κάποιο νόημα για μάς, αλλά θα
ήμασταν ανίκανοι να ανατρέξουμε στις πηγές που τα γέννησαν,
στον άλλο κόσμο.
Άρα η έννοια της μέτρησης (και δυσχερέστερα της πρόβλεψης)
είναι εγγενώς συνδεδεμένη με την μη-αναστρεψιμότητα.
Στο φαινόμενο της σύλληψης (επαφής, επικοινωνίας) του νου
του Κάλχα με το μελλοντικό Συμβάν, ας συνδεθούμε με τη θεωρία
των Χορδών.
Η ενοποίηση βαρύτητας και των άλλων δυνάμεων προκάλεσε
θεωρίες υπερβαρύτητας. Το 1984 σημειώθηκε στροφή των φυσι-
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κών στις θεωρίες χορδών. Οι βασικές δομικές μονάδες εδώ δεν
είναι τα σωματίδια που καταλαμβάνουν ένα μόνο σημείο του χώρου
αλλά κάποια αντικείμενα που έχουν μόνο μήκος και καμία άλλη διάσταση, μοιάζουν δηλ. με απείρως λεπτές χορδές. Εδώ τα σωματίδια απεικονίζονται ως κύμα που διατρέχει μια χορδή. Έτσι, η διαδικασία βαρυτικής αλληλεπίδρασης δύο σωματιδίων που βρίσκονται
το ένα στον Ήλιο και το άλλο στη Γη αντιστοιχεί σε δύο σωλήνες που
συνδέονται μεταξύ τους με έναν τρίτο.
Οι θεωρίες αυτές οδηγούν σε άπειρες ποσότητες. Τελευταία με
τη θεωρία των Ετεροτικών Χορδών ελπίζεται να εξαλειφθούν κάποιες ποσότητες με κάποιες εκδοχές . Όμως οι θεωρίες παρουσιάζουν ακόμη ένα πρόβλημα, είναι συνεπείς μόνο όταν ο χωρόχρονος
έχει 10 ή 26 διαστάσεις! (αντί για τις γνωστές μας 4).
Οι πολλές διαστάσεις όμως είναι συνήθεις στα μυθιστορήματα
επιστημονικής φαντασίας. Αλλά είναι ο ιδανικός τρόπος να ξεπεράσει κανείς τους περιορισμούς που θέτει η Γενική θεωρία Σχετικότητας: ότι δηλ. δεν μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα από το
φως, ή πίσω στο Χρόνο.
Όμως η ιδέα που εμφανίζεται στα μυθιστορήματα συχνά είναι ότι μπορεί κανείς να ανακαλύψει μια συντομότερη διαδρομή μέσα από
κάποια άλλη διάσταση. (βλ. Hawking, σ.247)
π.χ. Μια σαμπρέλα και δύο σημεία Α και Β επί
αυτής. Η διαδρομή ΑΒ στις δύο διαστάσεις που
ας πούμε ότι ζούμε, είναι μεγαλύτερη από την διαδρομή που γίνεται
αν ταξιδεύαμε με την Τρίτη διάσταση από το Α στο Β.
Γιατί δεν παρατηρούμε όλες αυτές τις πρόσθετες διαστάσεις, αν
όντως υπάρχουν; Γιατί βλέπουμε μόνο 3 διαστάσεις χώρου και 1
χρόνου;
Η υπόθεση με τη θεωρία Χορδών είναι ότι οι άλλες διαστάσεις
είναι καμπυλωμένες σ’ένα χώρο με πολύ μικρό μέγεθος, ~ 1/9κις
εκατομ. του cm. Ένα μέγεθος τόσο μικρό που δεν το προσέχουμε.
Βλέπουμε μόνο τις 3 διαστάσεις του χώρου και τη 1 του χρόνου,
όπου ο χωρόχρονος είναι σχεδόν επίπεδος.
Ο Κάλχας άραγε μπορούσε να «δει» και άλλες πρόσθετες διαστάσεις; Γι’αυτό συντόμευε την απόσταση και το χρόνο μεταξύ του

παρόντος και μέλλοντος γεγονότος, ακολουθώντας την απόσταση
ΑΒ σε χρόνο dt; Συνελάμβανε το γεγονός, την εικόνα του μέλλοντος,
αφού δημιουργούσε κατάλληλες συνθήκες αντιληπτότητας όπου
ζούσε σε περισσότερες διαστάσεις;
Αυτό ίσως επιτυγχάνεται σε υψηλές ενορατικές ταχύτητες. Άρα
ο Κάλχας για να προφητεύσει πρέπει, α) να βρεθεί σε κατάλληλη συντονιστική συνθήκη ως Όλον (οργανισμός), β) να αναπτύξει
τεράστιες ταχύτητες ενόρασης (του
φωτός;).
Συνδεόμενοι όμως με τα παραπάνω,
τότε με τον μαντικό λόγο διερχόμαστε
του κόσμου των φαινόμενων προς τον
κόσμο των γεγονότων.
Μάλλον περιβαλλοντικοί παράγοντες μαζί με σωματικούς καθαρμούς
και ψυχοπνευματική προετοιμασία,
να δημιουργούν συνθήκες συμμετοχής σε συντονισμό (με τον Κάλχα και
τον παγκόσμιο παλμό του υπερπέραν)
στον επιτυχή χρησμό. Έτσι υποβοηθούνται οι εξελιγμένοι πνευματικά ιερείς και συνταυτίζουν τους
παλμούς του κυματισμού τους, δηλ. τη δονητική συχνότητά τους,
με τη δονητική συχνότητα των πέραν του επιστητού υπάρξεων και
επομένως ν’αποβαίνει εύκολη γι’αυτούς η Διαμεσότης.
Ώστε, η επίτευξη του σκοπού της Μαντικής απαιτεί προ-παρασκευή και συντονισμό, πρόκειται δηλ. περί μιας Τέχνης.
Αν θεωρήσουμε τα προ-δρώμενα της προ-φητείας, ως εκείνες
τις συνθήκες οι οποίες δημιουργούν το όχημα πρό-βλεψης, τότε
το μορφοποιούμενο Γεγονός επάνω στη γραμμική (;) διάσταση του
Χρόνου είναι ο Καιρός (καιρικότης, και ευ-καιρία, συ-γκυρία).
Η θεωρία της Σχετικότητας λέει ότι δεν υπάρχει μοναδικό μέτρο
του χρόνου στο οποίο να συμφωνούν όλοι οι παρατηρητές. Αντίθετα
κάθε παρατηρητής έχει το δικό του μέτρο του χρόνου. Ο Κάλχας και
οι αμύητοι δηλ. δεν έχουν το ίδιο μέτρο χρόνου.
Είναι δυνατόν η σκέψη να ξεπεράσει την ταχύτητα του φωτός;
Υπάρχει πρόβλημα όπως πειραματικά δεδομένα στο CERN και

Μάντης Κάλχας
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FERMILAB έχουν δείξει, με όση επιπλέον ενέργεια κι αν τροφοδοτήσουμε τον επιταχυντή.
Όμως μια λύση θα ήταν να στρεβλώσουμε το χωρόχρονο, ώστε
μεταξύ των Α και Β γεγονότων να υπάρχει πιο σύντομος δρόμος. Με
μία κοσμική σήραγγα. Θα μπορούσε να είναι… ή Δίοδος Ειμαρμένης (όπως αναφέραμε στο παραπάνω υποθετικό σενάριο).

Πυθία

Ο Κάλχας ή η Πυθία ταξιδεύουν την σκέψη τους με την ταχύτητα
του φωτός (300.000 χιλ/δευτ) προετοιμασμένοι να περάσουν σε άλλη διάσταση. Έστω
ότι η διαδικασία της περισυλλογής ή
μανιακής έκστασης ήταν 24 ώρες.
Ένα όμως γεγονός = εικόνα προβαλλόμενη στο χρόνο, σε ένα
μήνα ταξιδιού στο μέλλον με την
ταχύτητα του φωτός, φθάνει τα
(777 δις) 777.600.000.000 χλμ.
Η εικόνα όμως του γεγονότος
αυτού θα μπορούσε να προβλεφθεί από τον Κάλχα μόνο αν
αυτό συνέβαινε αμέσως μετά τις
24 ώρες, δηλ. είχε απομακρυνθεί
26 δις χλμ (24 ωρες χ 300.000 χιλ/
δευτ)! Επειδή όμως οι προβλέψεις αναφέρονταν σε πολλές μέρες ή μήνες ή και χρόνια,
ίσως η πρόβλεψη να είναι πιθανή μέσα από κοσμική σήραγγα όπου
οι ταχύτητες είναι μεγαλύτερες του φωτός. Ήτοι διείσδυση στο μικρόκοσμο των υπερχορδών, όπου ‘’βλέπει’’ περισσότερες διαστάσεις, οι οποίες ‘’μικραίνουν’’ τις αποστάσεις, που θα μπορούσε να
αποκληθεί Ειμαρμένια Δίοδος.
Ίσως, πάλι, αυτή η σύλληψη-σύνδεση μελλοντικών γεγονότων
μέσα από κοσμικές σήραγγες να αναφέρονται στις θεϊκές ψυχές,
που κατά τον Δημόκριτο η υλική ανθρώπινη ψυχή των τρελλών και
προφητών ως πιο γεμάτες από θέρμη και συγκίνηση, έλκουν ιδιαίτερα μέσα τους τα είδωλα των ψυχών άλλων ανθρώπων και όλου
του σύμπαντος. «Όταν τα είδωλα προέρχονται από θεϊκές ψυχές
τότε η ψυχή των προφητών παίρνει απ’αυτές ποιητική ή προφητική
έμπνευση» λέγει ο Δημόκριτος.

Δηλαδή, εκτός από την διαλεκτική (με τη λογική), υπάρχει και ένα
είδος πηγαίας γνώσεως ως θείο χάρισμα. Η ικανότης, ο τρόπος απόκτησης της γνώσεως αυτής τότε γίνεται κατά τη στιγμή που εκλείπει
το λογικό ή σε στιγμές ημιαναισθησίας (παραλήρημα).
Το λογικό φαίνεται να θωρακίζει την ψυχή του ανθρώπου να έλκει το προλεγόμενο γεγονός. Μόνο με τον ‘’ενθουσιασμό’’ φαίνεται
να ανοίγουν οι πύλες της. Και ο ενθουσιασμός προκαλείται κατά τον
Πλάτωνα από ‘’εντεταλμένους των θεών’’ που ενεργούν ως μεσολαβητές (μαντική δαιμονολογία, Πλάτω«Όταν τα είδωλα
νος Συμπόσιον). Αυτοί οι μεσολαβητές
θυμίζουν κάπως τα δυναμικά σωμάτια
προέρχονται από
που χαρακτηρίζουν την αλληλεπίδραση των τεσσάρων δυνάμεων της φύσης
θεϊκές ψυχές τότε η
(που εμφανίστηκαν μετά την μεγάλη
ψυχή των προφητών
έκρηξη ως μια διάσπαση συμμετρίας.
Πριν τη Μεγάλη έκρηξη όλα ήσαν μια
παίρνει απ’ αυτές
δύναμη) ή τις διασπάσεις πυρήνων και
τη μετατροπή τους σε άλλους (π.χ. W+,
ποιητική ή προφητική
W-, Zο στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις, το βαρυτόνιο που δεν έχει ακόμη
έμπνευση»
παρατηρηθεί στη βαρυτική δύναμη,
λέγει ο Δημόκριτος.
το φωτόνιο στην ηλεκτρομαγνητική
δύναμη, τα γλουόνια και μεσόνια στις
ισχυρές δυνάμεις. Ανευ αυτών δεν είναι δυνατόν να εκδηλώνονται
οι 4 δυνάμεις στη φύση).
Η προσέγγιση του Πραγματικού λοιπόν γεγονότος γίνεται με την
έλλογο (συνειδητοποιημένη) χρησιμοποίηση του Ορθολογισμού,
του Μυστικισμού, και του Αποκρυφισμού.
Οι νόμοι της φυσικής δεν διακρίνουν την κατεύθυνση προς το
μέλλον από την κατεύθυνση προς το παρελθόν. Παραμένουν δε
αμετάβλητοι αν υποβληθούν στο συνδυασμό των τριών μετασχηματισμών (ή συμμετριών): C (φορτίο, ύλη-αντιύλη), P (κατοπτρικά
συμμετρική εικόνα), T (χρόνος αντίστροφος, φανταστικός).
Παρόλα αυτά στη καθημερινή μας ζωή υπάρχει μεγάλη διαφορά κατά τον μετασχηματισμό του χρόνου Τ. Μεγάλη η διαφορά
κατεύθυνσης προς το μέλλον και εκείνης προς το παρελθόν. Ένα
ποτήρι με νερό που πέφτει από το τραπέζι και γίνεται κομμάτια
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στο δάπεδο, κινηματογραφώντας το προβάλλεται κατά την ορθή ή
την αντίθετη φορά. Στην αντίθετη φορά θα δείτε τα κομμάτια του
γυαλιού στο δάπεδο να συγκεντρώνονται ξαφνικά σε ένα σημείο και
να σχηματίζουν το ποτήρι που ανυψώνεται και στέκεται πάνω στο
τραπέζι. Το ότι δεν βλέπουμε αυτό να γίνεται είναι ότι κάτι τέτοιο το
απαγορεύει ο 2ος νόμος της Θερμοδυναμικής.(που αναφέρει ότι σε
κάθε κλειστό σύστημα με τη πάροδο του χρόνου η αταξία (εντροΗ προσέγγιση της πία) αυξάνεται. Το βέλος του χρόνου διακρίνει την κατεύθυνση του μέλλοντος από
καθαρής γνώσης
αυτή του παρελθόντος.

μας υποδεικνύει
το πνεύμα της
χρησμοσύνης, αφού
μέσα από το σκότος,
τα τάρταρα και το
έρεβος γεννιέται και
ξεπηδάει ο μαντικός
λόγος.

Με μια σκεπτόμενη Σύμπασα Φύση
ως ένας Οργανισμός με τους δικούς του
ανεξερεύνητους Νόμους, ψήγμα ορισμένων εξωτερικών διαστάσεων του μόνον
αγγίζουμε9. Η προσέγγιση της καθαρής
γνώσης μας υποδεικνύει το πνεύμα της
χρησμοσύνης, αφού μέσα από το σκότος,
τα τάρταρα και το έρεβος γεννιέται και
ξεπηδάει ο μαντικός λόγος, εκεί όπου
το απροσμέτρητο βάθος και ασύλληπτο
ύψος συναντιούνται σε νομοτελειακή σύμπτωση με βεβαιότητα και ουχί απροσδιοριστία, φαίνεται ότι η δύναμη της ειμαρμένειας ανάγκης γεννά την αυτεξούσια
διαμεσότητα, τον όντως χρόνο και τη μαντική,
Περαίνων υπενθυμίζω το τέλος του φανταστικού σεναρίου: Η
Ειμαρμένη,…. βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα. Ο Δημιουργός…
n Έκανε απλά λάθος, σκεπτόμενος τότε ως Δημιουργός, ότι η
ανεύρεσή της θα ήταν απλούστατη και αυτονόητη οπότε αυτεγκλωβίσθηκε; ή
n Είχε προβλέψει το γεγονός και ήθελε, να επιτύχει την ανακάλυψη
αυτή στην άκρη του νήματος, «στην κόψη του ξυραφιού», στα
πλαίσια της «ακρότατης αναζήτησης συγκινήσεων»;
9 Ημεις οι τέκτονες ευρισκόμεθα στο ιερό της Σκέψεως και ερχόμεθα εδώ ίνα αναζητήσωμεν
το Φως…το οποίο δεν ανευρίσκομεν ποτέ πλήρως διότι ανθρώπινοι οφθαλμοί δεν θα ηδύνατο
να ανθέξουν εις την λάμψιν του, μπορούμε όμως να ίδωμεν τις ακτίνες αυτού μέσα από 1) τη
φύση, 2) τα φαινόμενα, 3) κατερχόμενοι στο βάθος της συνείδησης μας, και 4) συντονιζόμενοι
(εναρμονιζόμενοι) με τον παγκόσμιο ρυθμό (Τυπικο Α βαθμ).

Η απόγνωση της Ειμαρμένης είναι πλέον απερίγραπτη. Ο χρόνος
κυλάει….απελπιστικά αργά αλλά δεν αρκούν για να λάβει την τελική
απόφαση…………
Αδ. μου, υπεράνω των φροντίδων της υλικής ζωής υπάρχει δια
τους τεκτ. το ευρύ πεδίον του στοχασμού και της δράσεως, προς
τούτο πριν ή χωρισθώμεν, υψωθώμεν ο καθένας μας χωριστά και
από κοινού προς τα ιδεώδη μας τα οποία εμπνέουν την διαγωγή
μας και μας καθοδηγούν προς το φως το οποίο κατευθύνει την πορεία μας στη ζωή. Μεμνησόμεθα της τεκτ. αλύσεως στην θεώρηση
και προοπτική του άπειρου αλλά με πεπερασμένα όρια σύμπαντος.
Είθε η αγάπη, η ειρήνη και η χαρά βασιλεύουν ως πρόνοια στη γη
στους ανθρώπους και στις οικογένειές μας.
Όσον για την απόφαση της ειμαρμένης στις δεήσεις του Δημιουργού να του προσφέρει την αποκάλυψη της «Ειμαρμένειας Διόδου» ώστε να επιστρέψει στην πρότερη κατάσταση, ας απασχολήn
σει όλους εμάς αδ μου…		

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Coveney, P and Highfield, R (1991) Το βέλος του χρόνου. Εκδ. Κάτοπτρο.
Gleick J (1987) Chaos- making a new science. Viking Penguin Inc.
Hawking. S (1996) Το χρονικό του χρόνου. Εκδ Κάτοπτρο, Αθηνα.
Ηράκλειτος - Άπαντα (1999) Εκδ. Ζήτρος Αρχαίοι Συγγραφείς 8.
Ερμή του Τρισμέγιστου, Ερμητικά Κείμενα, (1990) Α Λόγοι I-XVIII, Β. Ασκληπιός, αποσπάσματα.
Εκδ. Παρασκήνιο.
Μουτσόπουλος, Ε (1984) Φιλοσοφία της Καιρικότητας. Εκδ. Καρδαμίτσα.
Mazlish, B (1998) The uncertain sciences, Yale University.
Mainzer, K (1994) Thinking in Complexity. The complex dynamics of matter, mind and
mankind. Springer- Verlag, Berlin..
Parke H.W (1979) Ελληνικά μαντεία. Εκδ. Καρδαμίτσα.
Prigogine I (1997) Το τέλος της βεβαιότητας (χρόνος, χάος και οι νόμοι της φύσης. Εκδ. Κάτοπτρο.
Πυθαγόρου Βίος. Πορφύριος, εκδ. Πύρινος Κόσμος (1978)
Περί του Πυθαγόρου Βιος. Ιάμβλιχος, Εκδ. Νέα Θέσις (1997).
Samburski, S (1971) Physics of Stoics. Routledge & Kegan Paul Ltd.
Τυπικό του Α Βαθμού, ΜΣΕ, Αθήνα (1988)
Lagrange, J.L (1965) Mécanique analytique , 1–2 , Blanchard, reprint , Paris
(επίσης:
Oeuvres, Vol.11.)
Whittaker, E.T (1944) Analytical dynamics of particles and rigid bodies , Dover, reprint.
Arnold, V.I (1978) Mathematical methods of classical mechanics , Springer (μεταρφ. απο
Russian)
Gantmacher, F.R (1975) Lectures in analytical mechanics , MIR (μεταρφ. απο Russian))
Διαδίκτυο: Wolfram Mathworld, Wikipedia, HancEulerEJP.pdf, Springer Link- Encyclopedia of
Mathematics, Wiki Science.

33

34 ομιλίες

ομιλίες

ΦοινέαςκαιΙόλαος
Παράλληλες αλληγορίες μεταξύ
της αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και
της Τεκτονικής μυσταγωγικής μυητικής
διαδικασίας του βαθμ. του μαθητού
Γ. Γιαννίρης, Στ. Πίστις, 4 Ιουνίου 2009

Τ

ο σημερινό πόνημα έχει ως σκοπό να παραλληλίσει και να
καταδείξει τυχόν νοητές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και της δικής μας
Τεκτονικής του πρώτου συμβολικού βαθμού, με αναφορά και επέκταση στα πρώτα βήματα του υπό μύηση εκτός του ναού και μέχρι
των στηλών Β και J .
Θα ξεκινήσω με το τί συνέβαινε στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία.
Δεν θα προβώ εγώ ο ίδιος σε παραλληλισμό κάθε ενότητας με την αντίστοιχη θεματική της μυητικής διαδικασίας του πρώτου συμβολικού βαθμού, αλλά θα αφήσω τούτο να διαπλαστεί από τον καθένα και αφού δημιουργηθεί η κατάλληλη προπαρασκευή στο εργαστήριό μας.
Απόψε εντοπίζω το θέμα στον μύθο του Φοινέα

Ο Φοινέας σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία ήταν μάντης,
που είχε μάθει την μαντική τέχνη από τον Απόλλωνα και είχε
μυηθεί στα μυστήριά του. Επειδή όμως μεταχειριζόταν την τέχνη του για να αποκαλύπτει
στους ανθρώπους, τόσο τις βουλές των
θεών όσο και τα πεπραγμένα στα μυστήρια, τυφλώθηκε από τον Δία. Για να γίνει το
μαρτύριό του μεγαλύτερο, πετούσαν μέχρι το καταφύγιό του οι Άρπυιες και του άρπαζαν την τροφή.
Ακολουθεί απόσπασμα διαλόγου του Φοινέα με
τον Ιόλαο έναν άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο σε λίγες μέρες να μυηθεί στο ναό της πόλης των Θηβών:
Άρπυια

Φοινέας: Όταν θα πλησιάσεις τον ναό Ιόλαε και περάσεις στον πρόναο,
θα παρατηρήσεις δύο μεγάλες χάλκινες στήλες. Τότε να πάει το μυαλό
σου στο ζευγάρι των θεών του Διονύσου και Αθηνάς, γιατί σ αυτούς τους
Θεούς είναι αφιερωμένος ο ναός των Θηβών. Και θα μπορούσαμε να
πούμε ότι αυτή είναι η ταυτότητά του.
Ιόλαος: Δηλαδή έχουν όνομα οι δύο αυτές
στήλες;
Φοινέας: Βεβαίως και έχουν. Για να καταλάβεις όμως τα ονόματα τους πρέπει να σου
αποκαλύψω πρώτα τα μεγάλα μυστικά της δημιουργίας. Και ας αρχίσουμε πρώτα με την θεά
Αθηνά. Προέρχεται από τη θάλασσα, σύμφωνα
με τους μύθους και στέκεται πάνω στον Ωκεανό.
Είναι τόσο όμορφη, τόσο σοφή που και οι θεοί
πέφτουν στα πόδια της. Το σώμα της είναι τυλιγμένο σε ένα μαύρο μανδύα κεντημένο με άστρα.
Είναι η μεγάλη μητέρα και η μεγάλη τροφός των
άστρων. Σαν μητέρα κλείνει μέσα της τα σπέρματα της δημιουργίας. Σαν τροφός με το γάλα
της τρέφει και συντηρεί τους γαλαξίες. Είναι η
ουράνια αγελάδα των Αιγυπτίων, η ιερή αγελάδα των Ινδών. Αλλά είναι
και προστάτιδα και τροφός της γης και των ανθρώπων. Βοάς την αποκαλούν οι Αθηναίοι από το βους, στο θηλυκό του (Δωρικός τύπος). Επίσης
την αποκαλούν και Βουδεία και Χαλκίοικο (από το χαλκός και οίκος, αυτή
δηλ. που διαμένει στον χάλκινο οίκο).
Ιόλαος: Μα βουκόλους δάσκαλε, δεν έλεγαν τους αρχαίους μύστες;
Φοινέας: Πολύ σωστά, Ιόλαε. Βουκόλοι λέγονται αυτοί που περιποιούνται τις αγελάδες. Αλλά προσφωνούσαν και τους αρχαίους μύστες και
τους ιερείς των ορφικών συλλόγων. Η έδρα του Βουκολείου στην Αθήνα ήταν δίπλα στην Ακρόπολη, πολύ κοντά στο Πρυτανείο. Το Βουκολείο
ήταν η προϊσταμένη αρχή. Από εκεί δινόταν η διαταγή για την έναρξη των
μυήσεων αλλά και των εορτών προς τιμή της θεάς Αθηνάς όπως πχ. τα
Ανθεστήρια, τον συμβολικό γάμο της βασίλισσας με τον θεό Διόνυσο.
Ιόλαος: Και η άλλη στήλη Δάσκαλε;
Φοινέας: Η άλλη στήλη ανήκει στον θεό Διόνυσο. Ίακχος ονομάζεται. Ο Διόνυσος είναι, σύμφωνα με τους Ορφικούς, ο κοσμικός Ταύρος

θεά Αθηνά
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που γονιμοποιεί την ουράνια αγελάδα. Ακόμη οι Ορφικοί τον αποκαλούν
ανέκφραστο, απόκρυφο, άνακτα, που έχει δύο μορφές και τριετή (τριών
ετών) και βοτρυοτρόφο (Διονύσου θυμίαμα). Έτσι ο Διόνυσος και η Αθηνά
είναι οι δυνάμεις εκείνες που όχι μόνο ενώνουν, συντηρούν και γεννούν
στο Σύμπαν αλλά η ένωσή τους ακόμα ενώνει τον ουρανό με την γη. Είναι
δύο αντίθετες δυνάμεις που προσδιορίζουν τα
σημεία ισορροπίας του σύμπαντος, την περιοχή που συνυπάρχει το πνεύμα και η ύλη.
Ιόλαος: Λίγο δυσνόητα δεν είναι αυτά, δάσκαλε;
Φοινέας: Ιόλαε, στον ¨Κρατύλο¨ ο Πλάτωνας μας εξηγεί, ότι η γλώσσα δεν μπορεί να
εκφράσει ορισμένα φαινόμενα και τότε, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μύθος. Έτσι ο μύθος,
συνεχίζει ο Πλάτωνας, εκτός του ότι εκφράζει
αλήθειες, συγχρόνως κρυπτογραφεί τη Γνώση, για να μην πέσει στα χέρια των αμυήτων.
Ιόλαος: Μέσα στο ναό, τι υπάρχει, δάσκαλε;

θεός Διόνυσος

Φοινέας: Για να εισέλθει κάποιος μέσα στο
Ναό πρέπει να περάσει πρώτα την πύλη του
ναού. Κάθε πύλη αποτελεί την αρχή προς τον πνευματικό θρίαμβο. Που
σημαίνει ότι από εκεί περνάει κανείς από τον ορατό κόσμο στον κόσμο
των αθανάτων. Για τα μυστήρια είναι η πύλη για το πέρασμα στον πνευματικό κόσμο, που οδηγεί στα Ηλύσια Πεδία. Τις δύο στήλες της εισόδου
του ναού τις συνδέει το αέτωμα. Το αέτωμα πχ. του Παρθενώνα δημιουργεί τρίγωνο 144ο που είναι, όπως ξέρεις Ιόλαε, ιερός αριθμός. Συμβόλιζε
το Ουρανό, το Πνεύμα, που κατέβαινε στη Γη με τον αριθμό αυτόν. Αυτόν
τον αριθμό τον βρίσκουμε και στο πεντάκτινο αστέρι από τις ευθείες που
ορίζονται από τα εσωτερικά τόξα των κορυφών του. Είναι ο ίδιος συμβολισμός, της πύλης ο πεντάκτινος. Πολλές φορές αντί για το αέτωμα, ανάμεσα στις δύο στήλες της εισόδου των ναών, συναντάμε μόνο το επάνω
μέρος του πεντάκτινου, το τριγωνικό του μέρος.
Ιόλαος: Πού μπορώ να δω τέτοιο ναό δάσκαλε;
Φοινέας: Αν κάνεις μια βόλτα στην πόλη της Κορίνθου, της Τίρυνθας
και των Μυκηνών που είναι κοντά μας, θα συναντήσεις τέτοιες πύλες.
Πύλες υπάρχουν παντού. Και μάλιστα είναι προσανατολισμένες στις Ιση-

μερίες και τα Ηλιοστάσια. Γι αυτό και λέγονται και πύλες του Ηλίου.
Ιόλαος: Για να είναι αφιερωμένος ο ναός στην θεά Αθηνά και στον
Διόνυσο δεν θα πρέπει να υπάρχουν και τα αγάλματά τους ;
Φοινέας: Βεβαίως, Ιόλαε. Το άγαλμα της θεάς θα το δεις στον κυρίως
ναό. Είναι τεράστιο σε μέγεθος. Η θεά είναι όρθια, ντυμένη με μακρύ χιτώνα. Στο
μπρος μέρος του κράνους θα δεις μια
Σφίγγα. Στο δεξί χέρι κρατά δόρυ και στο
αριστερό μια ασπίδα. Τα πόδια της ακουμπούν την γη και το κεφάλι της υψώνεται
μέχρι τον ουρανό. Ο θρόνος της είναι τοποθετημένος πάνω σε τέσσερα οριζόντια
επίπεδα. Είναι ο συμβολικός δρόμος του
μύστη που ξεκινά από την γήινη σφαίρα
για την πνευματική. Στα τέσσερα αυτά
επίπεδα μπορούμε να δούμε τον ταύρο,
το λιοντάρι, τον αετό και τον άνθρωπο.
Ιόλαος: Την Σφίγγα δηλαδή;
Φοινέας: Ναι, Ιόλαε, την Σφίγγα. Αυτή
που υπάρχει και στο κράνος της, όπως
σου ανέφερα. Θα την συναντήσεις τόσο έξω από τον ναό όσο και κατά
την διάρκεια της μύησής σου. Γύρω τώρα από τον θρόνο υπάρχουν τρείς
βωμοί που αντιπροσωπεύουν τις τρείς ιδιότητές της. Τα πόδια της που
πατάνε στη γη απεικονίζουν τις άπειρες μορφές που δημιουργεί στη γη.
Όμως σαν πολυσύνθετη και πολυπρόσωπη θεά αντιπροσώπευε συγχρόνως την δημιουργία και την καταστροφή, το καλό και το κακό, την γέννηση και τον θάνατο. Είναι η θεά των μυστηρίων.
Ιόλαος: Και το άγαλμα του Διονύσου, δάσκαλε, πού υπάρχει;
Φοινέας: Υπάρχει στο Άδυτο του ναού, αλλά όχι σαν άγαλμα . Δεν μπορεί να είναι άγαλμα. Είναι ένας οφθαλμός, σύμβολο της παντοτινής παρουσίας του θεού. Ο Διόνυσος, στους ύμνους των Ορφικών, αποκαλείται
«μάτι αιώνιο που βλέπει τα πάντα». Το τρίγωνο γύρω από το μάτι που θα
αντικρίσεις συμβολίζει τις πνευματικές δυνάμεις του θεού. Τα ανθρώπινα
μάτια κατευθύνουν τις ενέργειές μας στον ορατό κόσμο, ενώ τα θεϊκά
μάτια μας οδηγούν στον πνευματικό κόσμο.

Πλάτων
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Ιόλαος: Τελικά τι συμβολίζει ο ναός δάσκαλε;
Φοινέας: Τον ίδιο τον άνθρωπο. Το ανώτερο μέρος, ο νους, τοποθετείται στο Άδυτο του ναού. Η καρδιά και το συναίσθημα στον κυρίως ναό.
Τα υπόλοιπα κατώτερα μέρη στον πρόναο.
Ιόλαος: Η μύησή μου Δάσκαλε θα γίνει μέσα σ’ αυτόν τον ναό;

Ηρακλής

Φοινέας: Βασικά ναι. Αλλά μέχρι να έρθει
εκείνη η στιγμή πρέπει να προηγηθούν πολλά
άλλα. Πρώτα πρέπει να περάσεις από τον ναό
της Γης. Αυτός είναι βαθειά χωμένος στο μέσα
της. Μετά από δραματικά γεγονότα που θα συμβούν εκεί και που θα σου τα εξηγήσω θα σε παραλάβει ο Ερμής και θα σε οδηγήσει έξω από
την πύλη του ναού. Εκεί θα σε προετοιμάσει κατάλληλα γιατί χωρίς προετοιμασία δεν θα βγεις
σώος μέσα από τον λαβύρινθο . Έχεις να πραγματοποιήσεις άθλους όσους έκανε κι ο Ηρακλής. Να περάσεις τις δοκιμασίες που πέρασε ο
Οδυσσέας. Να εκστρατεύσεις εναντίον της Κολχίδας σαν άλλος Ιάσωνας και να κατακτήσεις το
Χρυσόμαλλο Δέρας.
Ιόλαος: Και τι προετοιμασία θα μου κάνει ο Ερμής Δάσκαλε για να
περάσω όλους αυτούς τους πειρασμούς.
Φοινέας: Πρώτα θα σου αφαιρέσει τον χιτώνα σου.
Ιόλαος: Γιατί, Δάσκαλε, για να δει μήπως είμαι γυναίκα;
Φοινέας: Τι ερώτηση είναι αυτή, Ιόλαε; Εδώ έχει κινητοποιηθεί ολόκληρο το Σύμπαν για την μύησή σου. Έχουν συνεδριάσει οι Θεοί στον
Όλυμπο και δέχτηκαν να σε κάνουν ημίθεο. Την απόφασή τους αυτή την
ανακοίνωσαν και στους άλλους Θεούς και ημίθεους για να λάβουν ενεργό μέρος στην μύησή σου. Χωρίς την απόφαση αυτή μύηση δεν γίνεται.
Στέλνει ο Δίας τα ίδια του τα παιδιά, την Αθηνά και τον Ερμή να σε βοηθήσουν. Ο Ποσειδώνας ετοιμάζει ένα ζευγάρι άλογα και ο Ήφαιστος σου φτιάχνει μια ασπίδα. Υπάρχει συνεννόηση με τον Πλούτωνα, την Περσεφόνη
και την Δήμητρα που χαρίζει την αθανασία. Ο Απόλλωνας θα σε φωτίσει
πνευματικά και εσύ μου κάνεις τέτοια ερώτηση;
Ιόλαος: Τότε γιατί θα μου αφαιρέσει τον χιτώνα;

Φοινέας: Για να σου φορέσει κάτι διαφορετικό. Την Αιγίδα, Ιόλαε. Την
Αιγίδα. Το δώρο της θεάς Αθηνάς για την προστασία σου από τις μάχες
που έχεις να δώσεις.
Ιόλαος: Και με ποιο τρόπο θα μου την φορέσει ο
Ερμής, δάσκαλε;
Φοινέας: Μου φαίνεται Ιόλαε ότι δεν έχεις διαβάσει καθόλου τους Ορφικούς Ύμνους. Εκεί περιγράφεται ακριβώς πώς φοριέται. άλλωστε θα έχεις δει
αγάλματα της θεάς. Πιάνεται από τον δεξιό ώμο και
αφήνει τον αριστερό και το στήθος έξω. Ο Όμηρος
περιγράφοντάς την, γράφει ότι επάνω στην Αιγίδα διακρίνεται η δύναμη και η αιματοβαμμένη μάχη. Φορώντας την, εκτός από την ατομική προστασία που
σου παρέχει, τοποθετείσαι και κάτω από την προστασία μιας ανώτερης δύναμης. «Υπό την Αιγίδα»
όπου συνηθίζουμε να λέμε σήμερα, αυτό εννοούμε.
Τον προορισμό της Αιγίδας θα τον παρατηρήσεις στο
Δήμητρα, Περσεφόνη και
τελετουργικό της γιορτής των Παναθηναίων καθώς η
τελετουργία της Αιγίδος προηγείται των αρρήτων μυστηρίων.

θεός Ερμής

Ιόλαος: Ο Ηρακλής γιατί φόρεσε λεοντή;
Φοινέας: Είναι το ίδιο πράγμα. Εξαρτάται σε ποιο
μυητικό κέντρο μυείσαι. Στην Δωδώνη σου φοράνε
λεοντή. Στην Βήσα σου φοράνε ένα μανδύα ταύρου
που φτάνει μέχρι τα πόδια. Εκεί μάλιστα σου περνάνε και μια θηλιά στο λαιμό.
Ιόλαος: Τον ομφάλιο λώρο, όπως έχω ακούσει.
Φοινέας: Ιόλαε, σκέψου λογικά. Μπορεί; ο ομφάλιος λώρος ενός νεογέννητου να είναι ένα σχοινί, να
βρίσκεται στον λαιμό και μάλιστα σε μορφή θηλιάς
για να βγει μετά από όλη την μυητική διαδικασία που
μπορεί να κρατήσει χρόνια ολόκληρα; Αυτή η εξήγηση δόθηκε από το
Βουκολείο όταν κάποιος επίορκος αποκάλυψε ορισμένα μυστικά της μυήσεως. Παρατήρησε προσεχτικά την ιστορία του βασιλιά μας Πενθέα που
κρεμάστηκε και θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. (Βάκχες, Ευριπίδη).
Ιόλαος: Και ποια άλλα τέρατα της ύπαρξής μου έχω να αντιμετωπίσω
μέσα στον λαβύρινθο, δάσκαλε ;

Ορφέας
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Φοινέας: Πολλά είναι αυτά που πρέπει ν’ αντιμετωπίσεις. Αλλά το
σπουδαιότερο είναι η Γοργόνα η Μέδουσα. Και θα θεωρείσαι μυημένος
όταν κατορθώσεις να την αποκεφαλίσεις. Αν οι αρετές σου, η προστατευτική ασπίδα της Αθηνάς, σου το επιτρέψουν, είναι μεγάλες, θα αντισταθείς και θα αποφύγεις την απολίθωση. Αλλιώς θα παραμείνεις για
πάντα στα σκοτάδια του λαβυρίνθου. Και λέω σκοτάδια γιατί είναι τόσο
σκοτεινά εκεί μέσα που δεν θα μπορείς να
βλέπεις. Αν όμως την αποκεφαλίσεις, τότε
θα πεταχτεί από το σώμα της ένα άλογο, ο
Πήγασος. Θα τον καβαλήσεις και σαν νέος
Ιππότης (όπως αποκαλεί ο Όμηρος τους
Αργοναύτες) θα τραβήξεις για την Ανατολή.
Εκεί θα σου δοθούν δύο πράγματα: το ξίφος
του Ιππότη και ένας νέος μανδύας, του μεμυημένου. Τον συμβολισμό της Μέδουσας
θα τον συναντήσεις πρώτα στο ναό της Γης.
Θα δεις ένα κεφάλι, ένα κρανίο που από τα
μάτια του θα βγαίνουν φλόγες. Είναι προειδοποίηση, όπως και ο ανθρώπινος σκελετός για το κομμάτιασμα του είναι σου, για το τι πρόκειται να σου συμβεί.
Ιόλαος: Η μύησή μου, πότε αρχίζει, δάσκαλε;
Φοινέας: Η αρχή θα γίνει σε λίγες μέρες. Την ημέρα του θερινού Ηλιοστασίου. Τότε είναι που μία ακτίνα φωτός του ήλιου, θα περάσει από την
μικρή τρύπα που βρίσκεται στην οροφή του ναού , θα πέσει πάνω στο
άγαλμα της θεάς Αθηνάς, θα διαθλαστεί και ο χώρος θα φωτιστεί σαν να
ήταν ο ίδιος ο ήλιος μέσα. Είναι η κάθοδος του πνευματικού σπόρου στην
μήτρα της γης για να την γονιμοποιήσει. Τότε είναι που το Βουκολείο, η
προϊσταμένη αρχή όπως σου ανέφερα, θα κηρύξει την έναρξη των εορτών προς τιμήν της θεάς Αθηνάς και του Διονύσου για να κορυφωθούν
μετά την έλευση του θέρους, την Ισημερία του Φθινοπώρου, γιατί τότε θα
γίνεις πραγματικά ελεύθερος με την μύησή σου. Και όταν θα παρατηρήσεις και τον τελευταίο κόκκο της άμμου της κλεψύδρας να πέφτει καθώς
θα βρίσκεσαι στον ναό της Γης, τότε αρχίζει η πραγματική μύησή σου.
Γιατί στη μύηση δεν υπάρχει χρόνος. Σταματά να κυλά ο χρόνος. Γιατί τότε
μόνο μπορείς να συλλάβεις την αιωνιότητα. Είναι η ώρα που θα σε παραλάβει ο Ερμής και θα σε φέρει προ της θύρας του λαβυρίνθου. Είναι η
ώρα που θα σου φορέσει την αιγίδα και θα σου βγάλει και το ένα σανδάλι.

Ιόλαος: Και γιατί θα μου βγάλει το σανδάλι, δάσκαλε;
Φοινέας: Για να κατανοήσεις το τεράστιο έργο που πρέπει να πραγματοποιήσεις, που είναι να συνενώσεις τους δύο πόλους της ύπαρξής
σου. Να συντονίσεις και να ενοποιήσεις
τον ψυχικό σου κόσμο με τον υλικό, τον
σωματικό, που πατάει στη γη, έτσι ώστε
η δυαδικότητα να δώσει θέση στην ενότητα και να συγχωνευθούν τα ζεύγη των
αντιθέτων. Μόνο έτσι κατακτάς τον νοητικό έλεγχο. Θα σου θυμίσω τον Ιάσωνα.
Όταν επέστρεψε στην Ιωλκό για να διεκδικήσει την εξουσία από τον Πελία, παρουσιάστηκε μπροστά του με ένα δέρμα
πάνθηρα στην πλάτη, όπως αναφέρει
ο Όμηρος, ένα δόρυ στο χέρι και μονοσάνδαλος. Ήταν μαθητής του σοφού
Κένταυρου Χείρωνα που ζούσε πάνω
στα βουνά Πηλίου. Την ιστορία του την
θυμάσαι. έτσι ξεκινά ένα ακόμη μυητικό
ταξίδι που έχει δύο σκοπούς: τη γνώση
και την εξουσία.
Ιόλαος: Η πύλη του ναού δάσκαλε
είναι αφύλακτη;
Φοινέας: Για να μπορέσεις να μπεις
μέσα στον ναό, πρέπει πρώτα να περάσεις τον τρομερό εξωτερικό φύλακα της
πύλης. Είναι η ίδια η Σφίγγα μεταμορφωμένη.
Ιόλαος: Θα μου ζητήσει και μένα να
λύσω κανένα αίνιγμα όπως και στον Οιδίποδα;
Φοινέας: Βεβαίως, Ιόλαε. Θα σου κάνει την ίδια ερώτηση. Μόνο που
ο Οιδίποδας δεν έδωσε την πρέπουσα απάντηση γι αυτό τον βρήκαν τόσα
δεινά. Ένας άνθρωπος όμως ελεύθερος και χρηστών ηθών, θα δώσει την
σωστή. Αυτό θέλει να γνωρίζει η Σφίγγα. Χωρίς ηθική βάση είναι αδύνατη
η μύησή σου γιατί η γνώση είναι εξάρτηση της ηθικής. Πρέπει να είσαι
ελεύθερος στο πνεύμα και ηθικά αγνός για να επιχειρήσεις το άνοιγμα της
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κλειστής πύλης που φρουρεί η Σφίγγα. Αυτή την εξαγνισμένη ηθική βάση
που απαιτεί η Σφίγγα δεν είχε ο Οιδίποδας. Γιατί είχε σκοτώσει τον πατέρα
του Λάιο, έστω και άθελά του, χωρίς να υπάρξει έπειτα εξαγνισμός και
κάθαρση. Γι αυτό και δεν έλυσε το αίνιγμα σωστά. Το έλυσε, αλλά το έλυσε με γήινα δεδομένα ενώ τον ρωτούσε το κατ’ εξοχήν όν των μυστηρίων.
Κι αυτός είναι ο λόγος που τον καταδιώκει μεταμορφωμένη σε μίασμα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα : η
αυτοκαταστροφή η δική του και τα δεινά των γύρω
του. Θυμήσου τον Ηρακλή τι έκανε. Πριν αναλάβει
τους άθλους, πέρασε πρώτα από την Ελευσίνα και
υποβλήθηκε σε καθαρμούς από τον Εύμολπο γιατί
είχε σκοτώσει τους Κύκλωπες. Η Σφίγγα προσπαθεί να προστατεύσει τους αμύητους. Όταν βεβαιωθεί ή πάρει διαβεβαίωση ότι είσαι: ελεύθερος
στο πνεύμα να δεχθείς την νέα γνώση που θα σου
χορηγηθεί και χρηστών ηθών ότι δηλαδή θα χρησιμοποιήσεις αυτή την γνώση για το συμφέρον της
ανθρωπότητας, θα σε αφήσει να εισέλθεις στον ναό
σκύβοντας, κάνοντας βήματα με τα τέσσερα, θα σε
Οιδίπους και Σφίγγα
προχωρήσει στην μύηση περπατώντας με τα δυο
πόδια και στο τέλος θα σου μάθει τον βηματισμό των τριών βημάτων.
Ο διάλογος που ακούστηκε δεν αποτελεί ένα παραδεδομένο λογοτεχνικό ή μυθολογικό κείμενο αλλά είναι προσωπικό δημιούργημα εμπνευσμένο από τον βίο και την μοίρα του Φοινέα συνδυασμένο με την τεκτονική μυσταγωγική μυητική διαδικασία του βαθμού του μαθητού, ελεύθερη
n
και λογοτεχνικά.		

Επιστήμη και
ΝέοςΠολιτισμός
Μάνος Δανέζης

Ό

πως έχουμε ορίσει, Natura ονομάζουμε το σύνολο των
μόνιμα εγγεγραμμένων στο ανθρώπινο DNA δεδομένων
και πληροφοριών, που κάθε ένας χρησιμοποιεί αυθόρμητα ως κάτι γνωστό και αναλλοίωτο, άσχετα αν κατέχει επαρκώς
το τι είναι ακριβώς αυτό στο οποίο αναφέρεται. Όμως, όπως είναι
φυσικό, μέσα στην ανθρώπινη Natura περιλαμβάνονται, εκτός των
θετικών στοιχείων και όλα τα ανθρώπινα δόγματα, οι κοινωνικές
αγκυλώσεις, τα επιστημονικά
αξιώματα και οι προσωπικές
ανθρώπινες εμμονές.
Αντίθετα ανθρώπινη Cultura
ονομάζουμε το σύνολο των γεγονότων, πληροφοριών ή απόψεων της ανθρώπινης Natura,
τις οποίες διερευνούμε προκειμένου να τις επεκτείνουμε, να
τις διορθώσουμε ή να τις ανατρέψουμε. Όπως είναι φανερό
η Επιστήμη αποτελεί μέρος της
ανθρώπινης Cultura, εφόσον ανανεώνει το περιεχόμενό της, ανατρέποντας συνεχώς. τα δόγματα, τις επιστημονικές αγκυλώσεις,
αλλά και τις προσωπικές ανθρώπινες εμμονές. Δυστυχώς όμως,
όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, η δυτική Cultura διέρχεται μια περίοδο δραματικά αυξανόμενης κοινωνικής κρίσης, η οποία συν τω
χρόνω αποσαθρώνει τις παγκόσμιες κοινωνικές δομές.
Το φαινόμενα αυτό δεν έχει τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά αφορά
και αναφέρεται στο σύνολο του δυτικού κόσμου αν και εξωτερικεύεται με διαφορετικούς τρόπους στις διάφορες τοπικές κοινωνίες
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αναλόγως του βαθμού εξέλιξής τους.

Η Θέση του Θετικού επιστήμονα

Ως παράδειγμα αναφέρουμε την διεθνή οικονομική κατάρρευση
που βιώνουμε και η οποία δεν είναι το αίτιο αλλά το αποτέλεσμα
μιας ολοκληρωτικής κατάρρευσης αξιών και ιδεών.

Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αυτής της πολιτισμικής κατάρρευσης πάρα πολλοί διατυπώνουν μια καίρια ερώτηση.

Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια δυσλειτουργία ενός κοινωνικού συστήματος, αλλά σε φαινόμενα πολιτισμικής κατάρρευσης αυτού που
αναφέρεται ως Δυτικός

Το εγώ
αντικαθιστά
το εμείς.
Το είμαι
αντικαθίσταται
από το έχω.

Πολιτισμός

Χαρακτηριστικό φαινόμενο αυτής της κατάρρευσης είναι η εγκατάλειψη των αρχών της συλλογικότητας, της κοινωνικότητας και του κοινοτικού
πνεύματος, δηλαδή των βασικών στοιχείων δόμησης του πολιτισμού μας.

Η συλλογικότητα έχει αντικατασταθεί από την
ιδιώτευση, την υποκειμενικότητα, την ατομικότητα και τον εγωκεντρισμό. Με τον τρόπο αυτό η κοινωνία χάνει τη συνοχή της και αυτοδιαλύεται σε
ένα σύνολο συγκρουόμενων ατόμων. Το εγώ αντικαθιστά το εμείς.
Το είμαι αντικαθίσταται από το έχω. Με τον τρόπο αυτό ο Δυτικός
πολιτισμός από κοινωνικός, μετατρέπεται σε εξατομικευμένο και
συν τω χρόνω φθείρεται, διαφθείρεται, και καταρρέει.
Την κατάρρευση αυτή, η οποία, αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει τον
Δυτικό Πολιτισμό σε μεγάλες περιπέτειες, είναι επιτακτική ανάγκη να τη σταματήσει η ανάπτυξη ενός νέου Δυτικού Πολιτισμικού
Ρεύματος το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται, τόσο στις ανθρωπιστικές αρχές, τις οποίες ο Δυτικός Πολιτισμός έχει προ πολλού και
εξ ολοκλήρου λησμονήσει, όσο και στο νέο επιστημονικό πνεύμα
που επιτάσσει την ανάπτυξη μιας νέας λογικής και ηθικής της επιστήμης. Κύριος παράγοντας συγκρότησης μιας νέας πολιτισμικής
δομής είναι η συνειδητοποίηση των αιτίων κατάρρευσης του σημερινού Δυτικού Πολιτισμικού ρεύματος. Πάνω στην ανάλυση αυτών
των αιτίων πρέπει να θεμελιωθεί μια νέα πολιτισμική θεωρία. Ένα
νέο παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο θα επιτρέψει στην
κοινωνία μας να ζήσει με ειρήνη, αδελφότητα και δικαιοσύνη.

«Πρέπει ο Θετικός Επιστήμονας να απασχολείται και να ενδιαφέρεται μόνο με την στενή περιοχή της ειδικότητάς του, ή και για
τα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά δρώμενα;»
Για να πάρουμε θέση στο προηγούμενο ερώτημα θα πρέπει
πρώτα να έχουμε απαντήσει σε μια άλλη πολύ θεμελιακή ερώτηση: «Η ανατροπή βασικών Επιστημονικών δεδομένων επηρεάζει
την συγκρότηση ενός Πολιτισμικού Ρεύματος;». Για να έχουμε μια
απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα πρέπει να έχουμε μια σαφή
εικόνα για το πώς συγκροτείται ένα πολιτισμικό ρεύμα.
Η έννοια του φόβου. Οι τρεις πολιτισμικοί πυλώνες

Ένα πολιτισμικό ρεύμα εκφράζει βασικά την εκάστοτε προσπάθεια του ανθρώπου να ξεπεράσει και να ελέγξει τριών ειδών φόβους, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση σχέση και συνάρτηση με τριών
ειδών γεγονότα ή ανθρώπινους φόβους:
Τον φόβο της φυσικής ανθρώπινης επιβίωσης.
Ο φόβος αυτός περιλαμβάνει στον σκληρό του πυρήνα, επί μέρους φόβους όπως την αβεβαιότητα εξεύρεσης πόρων βιολογικής
επιβίωσης και τον φόβο άσκησης βίας από τον δυνατότερο.
Η προσπάθεια υπέρβασης όλων αυτών των φόβων επιβίωσης
ανάγκασε τον άνθρωπο να εφεύρει την έννοια της «οργανωμένης
κοινωνικής ζωής» και σε προέκταση την έννοια της «Κοινωνικής
Φιλοσοφίας».
Η Κοινωνική Φιλοσοφία γέννησε τα «Κοινωνικά Συστήματα» και
από αυτά προήλθαν τα «Πολιτικά Συστήματα».
Το φόβο της βίαιης δράσης του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Οι κατακλυσμοί, οι σεισμοί, οι βροντές και οι αστραπές, το μυστήριο του έναστρου ουρανού, η αιφνίδια μεταβολή των κλιματολογικών συνθηκών, δημιουργούσαν έναν εσωτερικό φόβο, τόσο στο
επίπεδο της φυσικής επιβίωσης του ανθρώπου, όσο και στο επίπεδο του μεταφυσικού και ψυχολογικού δέους. Τον φόβο των γε-
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γονότων του Φυσικού του περιβάλλοντος προσπάθησε ο άνθρωπος
να ξεπεράσει μέσω της «Γνώσης», της διερεύνησης δηλαδή των
αιτίων που προκαλούν τα γεγονότα που τον φόβιζαν.

μια θεωρία ή μια πρακτική να κατασιγάζει κάποιο είδος ανθρώπινων φόβων, αλλά καταστρέφει τις δομές προστασίας του ανθρώπου
από κάποιους άλλους.

Η «Γνώση» γέννησε την «Επιστημονική Κοσμοθεωρία» που με
τη σειρά της δημιούργησε την «Επιστήμη» η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μετασχηματίζεται σε «Τεχνολογία».

Με βάση την προσπάθεια κατασίγασης των τριών αυτών επί
μέρους ανθρώπινων φόβων ένα Πολιτισμικό Ρεύμα συγκροτείται
πάνω στην ισόρροπη και αλληλοεξαρΗ Εσωτερική
τώμενη ανάπτυξη των τριών προηγούμενων πυλώνων.

Τον μεταφυσικό φόβο, τον φόβο δηλαδή που προκαλούσαν γεγονότα τα οποία ξέφευγαν από το πλαίσιο της λογικής ερμηνείας,
η οποία απέρρεε από την
εμπειριοκρατία των ανθρώπινων αισθήσεων. Ο
μεταφυσικός φόβος δημιουργούσε έντονα και
ανεξέλεγκτα προσωπικά
και συλλογικά φαινόμενα
άκρατου δέους, τα οποία
αποσάθρωναν τις δομές
του Κοινωνικού Συστήματος, αλλά και της Επιστημονικής Κοσμοθεωρίας.
Απάντηση σ’ αυτή την
αίσθηση του μεταφυσικού φόβου έδωσε ο άνθρωπος δημιουργώντας τις δομές της «Εσωτερικής Φιλοσοφίας ή
Θρησκευτικότητας».
Η Εσωτερική φιλοσοφία είχε ως στόχο της να κατασιγάσει τα
φαινόμενα μεταφυσικού φόβου με προεξάρχοντα τον «Φόβο του
Θανάτου».
Η «Θρησκευτικότητα» γέννησε τη «Θεολογία» η οποία αποτελεί
το υπόβαθρο γέννησης της «Θρησκείας».
Όπως είναι φανερό, τα τρία προηγούμενα είδη ανθρώπινων φόβων δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά αλληλοεξαρτώμενα.
Με τον τρόπο αυτό έπρεπε η ανάπτυξη μιας μεθόδου, ή μιας θεωρίας καταπολέμησης του ενός φόβου, να μην έρχεται σε αντίθεση
με αντίστοιχες θεωρίες και πρακτικές που είχαν ως στόχο την αναίρεση των φόβων άλλου τύπου. Στην αντίθετη περίπτωση, μπορεί

φιλοσοφία είχε ως στόχο
Ένα Πολιτισμικό ρεύμα μετεξελίσσεται προς μια «ορθή» ή μια «στρε- της να κατασιγάσει τα
βλή» κατεύθυνση, στο μέτρο που οι
φαινόμενα μεταφυσιπροηγούμενοι Πολιτισμικοί Πυλώνες
μετεξελίσσονται «φυσιολογικά», στηκού φόβου με προεριζόμενοι μεταξύ τους δομικά και μη
ξάρχοντα τον «Φόβο
αναιρώντας ο κάθε ένας τους άλλους
δύο.
του Θανάτου».
Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε φάση
ανάπτυξης του πολιτισμικού ρεύματος,Η «Θρησκευτικότητα»
οι τρεις πυλώνες θα πρέπει να βρίσκογέννησε τη «Θεολονται σε ένα διαρκή εποικοδομητικό διάλογο με στόχο την διαρκή αλληλοεπίγία» η οποία αποτελεί
δραση και ανανέωση του περιεχομένου
τους.
το υπόβαθρο γέννησης
Το ότι καταρρέουν οι πολιτισμοί, και
της «Θρησκείας».
κατ’ επέκταση τα συστήματα κοσμικής
εξουσίας, οφείλεται στο γεγονός ότι οι
τρεις προαναφερθέντες πυλώνες, δεν αναπτύσσονται ισόρροπα, ή
εξελίσσονται στρεβλά. Αποτέλεσμα είναι να χάνεται η εσωτερική
ενότητα, η ισορροπία και η συνοχή μεταξύ τους και ως εκ τούτου
καταρρέει το σύνολο του πολιτισμικού οικοδομήματος.
Ένα παράδειγμα καταρρέοντος πολιτισμικού ρεύματος είναι ο
σύγχρονος, πραγματιστικός Δυτικός πολιτισμός, στα πλαίσια του
οποίου, οι προηγούμενοι δομικοί πυλώνες, αντί να ομονοούν και
να αλληλοστηρίζονται, συγκρούονται και αλληλοαναιρούνται σε μια
συνεχή προσπάθεια, ακούσιου ή εκούσιου αλληλομηδενισμού τους

47

48 ομιλίες

ομιλίες
Πολιτισμικά ρεύματα ενός πυλώνα

Η προηγούμενη όμως λογική, μιας ισόρροπης δηλαδή εξέλιξης
ενός Πολιτισμικού Ρεύματος, δεν είναι αποδεκτή από όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι ανθρώπινες διοικητικές δομές κάποιου πυλώνα του Πολιτισμικού ρεύματος, κυριαρχούν επί των διοικητικών δομών των άλλων δύο πυλώνων, δημιουργώντας Πολιτισμικά ρεύματα ενός πυλώνα.
Με τον τρόπο αυτό δομούνται τα «Θετικιστικά», τα «Θεοκρατικά» και τα «Διοικητικά» πολιτισμικά ρεύματα., αναλόγως αν επικρατούν οι διοικητικές δομές της «Επιστημονικής Κοσμοθεωρίας»
της «Εσωτερικής Φιλοσοφίας ή Θρησκευτικότητας», ή της «Κοινωνικής Φιλοσοφίας» αντίστοιχα.
Το Θετικιστικό Πολιτισμικό Ρεύμα

Στο Θετικιστικό Πολιτισμικό Ρεύμα θεοποιείται ο πυλώνας της
Επιστημονικής Κοσμοθεώρησης και τα παράγωγά της, η Επιστήμη
και η Τεχνολογία.
Το πολιτισμικό αυτό ρεύμα, προσπάθησε να κυριαρχήσει μετά το
1600, μετά την περίοδο των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων
του 16ου και 17ου αιώνα, στηριγμένο στην κλασική φιλοσοφική αντίληψη περί Φύσης και Επιστήμης.
Σύμφωνα με αυτή την θετικιστική επιστημονική αντίληψη, πραγματικό, άρα και υπάρχον, είναι μόνο ότι αντιλαμβάνονται οι ανθρώπινες αισθήσεις και η «κοινή ανθρώπινη λογική». Με βάση αυτή
την αντίληψη το αντικείμενο επεξεργασίας αυτού του επιστημονικού πυλώνα ήταν η θεοποιημένη δράση της αισθητής ύλης. Αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφικής αποδοχής ήταν να θεωρηθεί ως αυτονοήτως λογική η έννοια των ορίων των υλικών αντικειμένων και
σε προέκταση ο ανεξάρτητος χαρακτήρας, η αυτονομία δράσης και
ο εξατομικευμένος χαρακτήρας των ιδιοτήτων κάθε αντικειμένου
ξεχωριστά. Βεβαίως από πολύ νωρίς έγινε δυνατός ο εντοπισμός
των αλληλεπιδράσεων των κατά τα άλλα εξατομικευμένων αντικειμένων, αλλά δεν ήταν δυνατή η κατανόηση της ανάγκης ενοποίησης
των εννοιών ύλης και ενέργειας καθώς και η συνειδητοποίηση της

ενότητας του συμπαντικού υλικού στο επίπεδο των δομικών ιδιοτήτων και επιδράσεων. Η κλασική αυτή θετικιστική επιστημονική
αντίληψη, στηρίχθηκε στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και την Νευτώνεια Φυσική, που σήμερα γνωρίζουμε ότι στέκονται αδύναμες να
εκφράσουν επιστημονικά την συνοΤο ότι καταρρέουν οι
λική συμπαντική φυσική πραγματικότητα
πολιτισμοί, και κατ’ επέΗ υλιστική αυτή αντιμετώπικταση τα συστήματα
ση της φυσικής πραγματικότητας,
προκειμένου να πείσει ότι μπορεί κοσμικής εξουσίας, οφείνα αντιμετωπίσει και να αντικαταστήσει τις δομές του πυλώνα της λεται στο γεγονός ότι οι
εσωτερικής φιλοσοφίας, πέρασε
στη δημιουργία φιλοσοφικών δογ- τρεις προαναφερθέντες
μάτων που ήθελαν τον άνθρωπο
πυλώνες, δεν αναπτύσαπλό φυσικό αντικείμενο προερχόμενο από «χονδρή» Νευτώνεια και σονται ισόρροπα, ή εξεΕυκλείδεια ύλη στην οποία και θα
αποσυνετίθετο μετά τον φυσικό του λίσσονται στρεβλά. Αποθάνατο.

τέλεσμα είναι να χάνεται

Μια τέτοια αντίληψη μηδένισε
τις δομές του πυλώνα της εσωτερι- η εσωτερική ενότητα, η
κής φιλοσοφίας, ενώ αποτέλεσε το
έναυσμα δημιουργίας μιας κοινω- ισορροπία και η συνοχή
νικής συνείδησης στα πλαίσια του
μεταξύ τους και ως εκ
πυλώνα της κοινωνικής φιλοσοφίας, η οποία διατύπωνε την άποψη τούτου καταρρέει το σύότι, αφού δεν υπάρχει τίποτα μετά
νολο του πολιτισμικού
και πριν τον φυσικό θάνατο, δεν
έχει μεγάλη σημασία να «είμαστε»
οικοδομήματος.
και εν τέλει δεν χάνουμε και τίποτα
αν εν ζωή κάνουμε «τα πάντα» προκειμένου να «έχουμε». Μέσα από ένα πλέγμα τέτοιων αντιλήψεων
ο πυλώνας της επιστημονικής κοσμοθεωρίας, μέσω της εφαρμοσμένης επιστήμης, προσπαθεί μέχρι και σήμερα να δομήσει ένα
πολιτισμικό ρεύμα ενός πυλώνα ένα μονοδιάστατο θετικιστικό πολιτισμικό ρεύμα.
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Θεοκρατικό Πολιτισμικό Ρεύμα

Το Θεοκρατικό Πολιτισμικό Ρεύμα προκύπτει ως αποτέλεσμα
του γιγαντισμού των διοικητικών Θρησκευτικών δομών, οι οποίες
αποτελούν μετεξέλιξη του πυλώνα της Εσωτερικής Φιλοσοφίας.
Στα πλαίσια αυτού του ρεύματος το ξεπέρασμα όλων των ανθρώπινων φόβων που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα, τυγχάνει μιας
μεταφυσικής, θεολογικής ή θρησκευτικής αντιμετώπισης και ερμηνείας.
Στην
περίπτωση
αυτή, τα εξελικτικά
αποτελέσματα
των
δύο άλλων πυλώνων,
δηλαδή τα πολιτικά
συστήματα καθώς και
η επιστήμη και η Τεχνολογία, δεν έχουν
την δυνατότητα να εξελίσσονται, παρά μόνο
κάτω από την προϋπόΗ Ακρόπολη των Αθηνών 1959
θεση ότι συμφωνούν
και επικροτούν άκριτα τις φιλοδοξίες γιγαντισμού της διοικητικής
Θρησκευτικής δομής. Τελικά στο πολιτισμικό αυτό ρεύμα, οι Πυλώνες της Επιστημονικής Κοσμοθεωρίας και της Κοινωνικής Φιλοσοφίας ουσιαστικά έχουν καταργηθεί και αποτελούν απλά όργανα της
Εσωτερικής Φιλοσοφίας, της Θεολογίας και της Θρησκείας.
Τέτοιου είδους πολιτισμικό Ρεύμα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι το Ισλαμικό.
Ενδιαφέρον είναι να αναφερθεί ότι θεοκρατικό ήταν ουσιαστικά
και το Δυτικό Πολιτισμικό Ρεύμα την περίοδο του Μεσαίωνα.
Το Διοικητικό Πολιτισμικό Ρεύμα

Το Διοικητικό Πολιτισμικό Ρεύμα, το οποίο βιώνουν εν μέρει
κάποιες κοινωνίες σήμερα, είναι αποτέλεσμα της επικυριαρχίας
του πυλώνα της Κοινωνικής Φιλοσοφίας πάνω στους δύο άλλους
πολιτισμικούς πυλώνες. Φιλοσοφία αυτού του πολιτισμικού ρεύματος είναι ή δογματική κατάργηση κάθε άλλου ανθρώπινου φόβου,

εκτός του φόβου της φυσικής επιβίωσης, τον οποίο υποτίθεται ότι
κατασιγά μια δίκαιη και ορθολογιστική κοινωνική δομή.
Ο μεταφυσικός φόβος, καταργείται θεμελιακά εφόσον διατυπώνεται το δόγμα ότι δεν υπάρχει τίποτα πέρα από ότι αντιλαμβάνονται
οι αισθήσεις μας. Ο φόβος του θανάτου υποτίθεται ότι μηδενίζεται
εφόσον διατυπώνεται το δόγμα ότι τίποτα δεν υπάρχει πριν την ανθρώπινη γέννηση και μετά τον φυσικό θάνατο. Με τον τρόπο αυτό
γίνεται μια προσπάθεια μηδενισμού της ισχύΟ φόβος του θανάος και της επιρροής του πυλώνα της εσωτερικής Φιλοσοφίας, και ως εκ τούτου και των του υποτίθεται ότι
παραγόμενων δομών της Θεολογίας και της
μηδενίζεται εφόΘρησκείας.
Στο πολιτισμικό αυτό ρεύμα η επιστημονική κοσμοθεωρία και οι παραγόμενες από
αυτήν, Επιστήμη και Τεχνολογία, αποτελούν
απλά όργανα των φυσικών αναγκών της κοινωνικής δομής. Η ύπαρξη της επιστήμης και
της τεχνολογίας, δικαιολογείται, και κάποιες
φορές δοξάζεται, μόνο αν εξυπηρετεί τις παραγωγικές και φυσικές ανάγκες της ανθρώπινης επιβίωσης, ή αποδεικνύει το σφαλερό
των θεολογικών μεταφυσικών απόψεων.

σον διατυπώνεται
το δόγμα ότι τίποτα δεν υπάρχει
πριν την ανθρώπινη γέννηση και
μετά τον φυσικό
θάνατο.

Μια ακραία έκφραση του προηγούμενου
πολιτισμικού ρεύματος είναι το «Διαχειριστικό Πολιτισμικό Ρεύμα» το οποίο εκφράζεται στα τελευταία στάδια
κατάρρευσης του διοικητικού μοντέλου. Η άποψη η οποία διατυπώνεται είναι ότι το μοναδικό αίτιο αποσάθρωσης των δομών του
διοικητικού πολιτισμικού μοντέλου είναι η κακή διαχείριση. Με
βάση αυτή την φιλοσοφία προβαίνει σε μια αναδιάταξη των κοινωνικών διοικητικών δομών μέσω της θεσμοθέτησης ενός απέραντου
πλέγματος νέων θεσμικών κοινωνικών συμβάσεων (νόμων και διατάξεων λειτουργίας). Ένα διαχειριστικό πολιτισμικό ρεύμα σύντομα αλώνεται από την οικονομική δομή και έτσι, από διαχειριστικό
μεταμορφώνεται σε «οικονομίστικο», Η ακραία αυτή Διαχειριστική
αντίληψη, την οποία βιώνουμε σήμερα, αποτελεί το κύκνειο άσμα
του διοικητικού πολιτισμικού ρεύματος.
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Το νόημα της Μεγάλης Επιστημονικής Επανάστασης

ρεύματος, της θρησκευτικότητας και της κοινωνικής φιλοσοφίας.

Για να γίνει σαφές το πώς η ριζική αλλαγή των επιστημονικών
ιδεών αναγκάζει σε μια ουσιαστική αλλαγή των αντιλήψεων των
δύο άλλων πυλώνων ενός πολιτισμικού ρεύματος θα πρέπει να
εντοπίσουμε ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό μιας «Μεγάλης
Επιστημονικής Επανάστασης».

Οι έννοιες αυτές, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι χειροπιαστά
και αντικειμενικά προσδιορισμένες, αλλά φιλοσοφικά κατηγορούμενα προσδιοριζόμενα με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς πολιτισμούς, η σε διαφορετικές εποχές.

Μεγάλη Επιστημονική Επανάσταση ονομάζουμε μια ριζική αναμόρφωση των επιστημονικών ιδεών η οποία δεν προάγει μόνο την
επιστημονική γνώση και φιλοσοφία, αλλά αναγκάζει ένα πολιτισμικό ρεύμα ενός πυλώνα να μετατραπεί σε έναν πολιτισμό τριών πολιτισμικών πυλώνων.
Ως παραδείγματα Μεγάλων Επιστημονικών Επαναστάσεων μπορούμε να αναφέρουμε την:
Προσωκρατική Περίοδο και την
Επιστημονική Επανάσταση 16ου-17ου αιώνα:
Πριν και τις δύο αυτές περιόδους ο πολιτισμός ήταν Θεοκρατικός. Η ριζική όμως αναμόρφωση των επιστημονικών ιδεών και
πρακτικών επέδρασε πάνω στη δομή του πολιτισμικού ρεύματος
μετατρέποντάς το σε ένα πολιτισμό τριών πυλώνων.
Αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο η ανατροπή των επιστημονικών ιδεών επιδρά ριζικά και καταλυτικά πάνω στη δομή και τον
προσανατολισμό ενός πολιτισμού
Η φιλοσοφική Θεμελίωση των Θετικών Επιστημών

Με ποιόν τρόπο όμως επιδρά το περιεχόμενο της επιστημονικής
σκέψης στις δομές ενός Πολιτισμικού Ρεύματος;
Αρχικά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Θετικές Επιστήμες
και, σε προέκταση, ο πυλώνας της Επιστημονικής Κοσμοθεωρίας,
δεν θεμελιώνονται πάνω σε πειραματικά αποδεδειγμένες έννοιες
όπως αφήνουμε πολλές φορές να εννοηθεί
Οι βάσεις των θετικών Επιστημών είναι οι επόμενες τρεις έννοιες: η ύλη (μάζα), ο χρόνος και ο χώρος (διάσταση). Οι έννοιες αυτές
δεν αποτελούν όμως τη βάση μόνο του πυλώνα της επιστημονικής
κοσμοθεωρίας αλλά και των άλλων δύο πυλώνων ενός πολιτισμικού

Το ενδιαφέρον είναι να σημειωθεί ότι οι έννοιες της ύλης, του
χρόνου και του χώρου δεν αποτελούν τις βάσεις μόνο των θετικών
επιστημών αλλά και πολλών κοινωνικών συστημάτων και θεολογικών συστημάτων.

Εργαλεία μελέτης
αυτού του αισθητού κόσμου της
εμπειριοκρατίας,
Η ανατροπή όμως του εννοιολογικού πευπήρξαν η Ευριεχομένου αυτών των φυσικών εννοιών έχει
ήδη συντελεστεί. Οι κλασικές επιστημονικές
κλείδεια Γεωμεθέσεις έχουν ανατραπεί δραματικά από τα
μέσα του 19 αιώνα. Η κατάρρευση του πυ- τρία και η Νευτώλώνα της κλασσικής επιστημονικής κοσμοθενεια Φυσική.
ωρίας παρασύρει σε κατάρρευση ολόκληρο το
Αν ανατραπεί λοιπόν το εννοιολογικό περιεχόμενο αυτών των φυσικών εννοιών θα αλλάξει σιγά-σιγά η επιστημονική, θρησκευτική
και κοινωνική βάση του δυτικού πολιτισμού
και, αργά ή γρήγορα, ολόκληρη η δομή του
πολιτισμού μας

ου

Δυτικό Πολιτισμικό Ρεύμα.
Επειδή όμως πολλοί μπορεί να μην πιστέψουν την ουσιαστική
επίδραση του πυλώνα της επιστήμης πάνω στην συγκρότηση των
άλλων πολιτισμικών πυλώνων θέλουμε να υπενθυμίσουμε τα επόμενα.
Αλλαγή της επιστημονικής αντίληψης για το τι είναι η ύλη, μάζα,
χρόνος και χώρος, αναγκάζει σε αναθεώρηση κάθε κοινωνικό σύστημα που έχει στηριχθεί στις παλαιότερες αυτές αντιλήψεις (Διαλεκτικός Υλισμός-Μαρξισμός-Κομμουνισμός) όπως και μια σειρά
φιλοσοφικών συστημάτων που επηρέασαν την δομή και την σκέψη
του Δυτικού πολιτισμού (Υλισμός, Μηχανοκρατία κλπ).
Στο πεδίο της Θεολογίας η αλλαγή της επιστημονικής αντίληψης π.χ πάνω σε θέματα Βιολογίας, όπως η θεωρία καταγωγής των
Ειδών, η φυσική συγκρότησης και γέννηση του Σύμπαντος, για το

53

54 ομιλίες

ομιλίες
τι υπήρχε πριν τη δημιουργία του Σύμπαντος, του τι είναι η ύλη,
μάζα, χρόνος και χώρος, για το τι είναι στην πραγματικότητα αυτό
το οποίο αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας, αλλάζουν σοβαρά πολλά σημεία της θεολογικής δογματικής.
Η κατάρρευση του Δυτικού Πολιτισμού

Όπως είναι φανερό πλέον στα
πλαίσια του κρατούντος πραγματιστικού πολιτισμικού ρεύματος,
αναπτύσσονται δύο βασικοί διαλυτικοί παράγοντες
1. Ο πυλώνας της επιστήμης και
της τεχνολογίας με βάση την μεγάλη επιστημονική επανάσταση,
μετά τον 16ο-17ο αιώνα, εξελίχθηκε
και εξελίσσεται ταχύτατα. Την ίδια
εποχή η θεολογία και η κοινωνική
δομή χαρακτηρίζονται από μια, εν
μέσω συγκρούσεων, προσπάθεια
εναρμόνισης των δομών τους με τα
αποτελέσματα της μεγάλης αυτής
επιστημονικής επανάστασης. Ως
αποτέλεσμα οι προαναφερθέντες
πολιτισμικοί πυλώνες οι οποίοι θα
έπρεπε να συντηρούν τον Δυτικό
πολιτισμό, αντί να ομονοούν και να
συμφωνούν, επί της ουσίας βρίσκονται σε σύγκρουση και αντιπαράθεση.

μαθηματικών θεωριών. Το γεγονός αυτό παρασύρει σε κατάρρευση
και τους δύο άλλους πολιτισμικούς πυλώνες που στήριξαν αφελώς
την εξέλιξή τους σε επιστημονικά δόγματα που εν τέλει αποδείχθηκαν ψευδή.

Ο χώρος είχε 3
Ας δούμε όμως μερικά από τα επιστημονιδιαστάσεις, ενώ
κά δεδομένα τα οποία επέδρασαν ουσιαστικά
πάνω στην συγκρότηση του καταρρέοντας Δυο χρόνος ήταν
τικού Πολιτισμικού ρεύματος.
κάτι εκνευριστιΒασική αποδοχή της δυτικής τεχνολογικής
επιστημονικής σκέψης υπήρξε η φιλοσοφικά άγνωστο αλλά
κή, αλλά και δογματική, αποδοχή ως αληθών
και πραγματικών μόνο εκείνων των μορφών
μπορούσαμε να
και των φαινομένων τα οποία εμπίπτουν στο
πεδίο των ανθρώπινων αισθήσεων.
τον μετρήσουμε με
Εργαλεία μελέτης αυτού του αισθητού κότα ρολόγια και τα
σμου της εμπειριοκρατίας, υπήρξαν η Ευκλείδεια Γεωμετρία και η Νευτώνεια Φυσική.
ημερολόγιά μας.

Τα αίτια κατάρρευσης

Για το εμπειριοκρατούμενο αυτό πολιτισμικό ρεύμα τα φυσικά σώματα μέσα στον χώρο ήταν διακριτά και
ανεξάρτητα μεταξύ τους, οριζόμενα από συγκεκριμένα και μετρούμενα όρια. Τον κόσμο χαρακτήριζε η διακριτότητα και η κατάτμηση
των πάντων σε εξατομικευμένα αντικείμενα και όχι η συνέχεια και
η αλληλουχία τους.
Ο χώρος είχε 3 διαστάσεις, ενώ ο χρόνος ήταν κάτι εκνευριστικά
άγνωστο αλλά μπορούσαμε να τον μετρήσουμε με τα ρολόγια και τα
ημερολόγιά μας.

Ως εκ τούτου, όπως είναι λογικό επακόλουθο, η σύγκρουση αυτή
οδηγεί στην διάλυση και την πολιτισμική κατάρρευση.

Μεταξύ των αντικειμένων υπήρχε σχετικό κενό, αλλά με κατάλληλα όργανα μπορούσαμε να αδειάσουμε τον χώρο και να τον καταστήσουμε σχεδόν, πειραματικά κενό.

2. Ένας δεύτερος, και πολύ σύγχρονος, διαλυτικός παράγοντας
είναι η συντριβή των επιστημονικών δογμάτων του πραγματιστικού
πολιτισμικού μοντέλου που βιώνουμε ακόμα και σήμερα, κάτω από
το βάρος των ανακαλύψεων της σύγχρονης φυσικής και των νέων

Υλικό δεν μπορούσε να γεννηθεί από το μη αισθητό, αφού το μη
αισθητό ταυτιζόταν με το λογικό «τίποτα».
Βασικό δόγμα ήταν ότι, κάθε τι που δεν αντιλαμβάνονται οι αι-
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σθήσεις και τα όργανά μας, αφού δεν μπορούσαμε να το μετρήσουμε, δεν υπήρχε και ως εκ τούτου ήταν παράλογο έστω και να
υπαινισσόμαστε την ύπαρξή του.
Ομοίως σύμφωνα με τη Γεωμετρία του Ευκλείδη είμαστε σίγουροι ότι αν κάτι κινείται ευθυγράμμως και ισοταχώς, συνεχώς απομακρύνεται από το σημείο εκκίνησης.
Με βάση όλα τα προηγούμενα ορίστηκαν αξιωματικά, και ενσωματώθηκαν στη λογική του πολιτισμικού ρεύματος οι έννοιες, εδώ,
εκεί, αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω, τώρα, χθες, αύριο, λίγο, πολύ,
καθόλου, τίποτα.
Όλα τα προηγούμενα δόγματα στηριγμένα, όπως ήδη αναφέραμε, στα δεδομένα των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων του
16ου και 17ου αιώνα, επηρέασαν βαθιά τις δομές των δύο άλλων πολιτισμικών πυλώνων εφόσον φαινομενικά ανέτρεπαν πολλές από
τις παραδοσιακές και θεμελιακές αρχές τους.
Το γεγονός αυτό, οδήγησε σε δύο διαλυτικούς παράγοντες:
Εξανάγκασε τους δύο άλλους πολιτισμικούς πυλώνες, προκειμένου να μην αποδειχθούν επιστημονικά αφερέγγυοι, να αναπτύξουν ιδέες και δομές αντίθετες προς την ίδια την αρχική τους συγκρότηση. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε έναν εσωτερικό παράγοντα
διάλυσης των δομών των πολιτισμικών πυλώνων αυτών.
Δημιούργησε συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ των δομών
και των τριών πολιτισμικών πυλώνων. Η κατάσταση αυτή αποτέλεσε έναν ισχυρό εξωγενή παράγοντα διάλυσης των πολιτισμικών
πυλώνων.
Η ανατροπή των κλασσικών ιδεών

Τα δόγματα όμως της επιστήμης του πραγματιστικού πολιτισμικού μοντέλου που βιώνουμε ακόμα και σήμερα, έχουν ήδη συντριβεί κάτω από το βάρος των ανακαλύψεων της σύγχρονης φυσικής
και των νέων μαθηματικών θεωριών. Το γεγονός αυτό παρασύρει
σε κατάρρευση και τους δύο άλλους πολιτισμικούς πυλώνες που
στήριξαν αφελώς την εξέλιξή τους σε επιστημονικά δόγματα που
εν τέλει απεδείχθησαν ψευδή.

Αυτό συμβαίνει από την στιγμή που η σύγχρονη επιστήμη διαπίστωσε ότι τα οικοδομήματα της Νευτώνειας Φυσικής καθώς και
της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο πυλώνας της επιστήμης, στο πολιτισμικό αυτό ρεύμα, στέκουν ανίσχυρα να ερμηνεύσουν την συνολική συμπαντική πραγματικότητα.
Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα φωτεινές επιστημονικές προσωπικότητες όπως αυτές του Gauss
και του Riemann σηματοδότησαν τον Κάθε μορφή μέσα στο
ερχομό της νέας επιστημονικής επαΣύμπαν δεν έχει όρια
νάστασης του εικοστού αιώνα, που
έμελλε να σαρώσει βίαια το σύνολο έκτασης αλλά απλώνετων πραγματιστικών και υλοκεντρικών ιδεών περί της φύσεως και της
ται παντού μέσα στο
συγκρότησης της συμπαντικής δημισυμπαντικό χώρο και
ουργίας.

χρόνο. Κενό δεν υπάρχει πουθενά. Το κενό
είναι το πιο γεμάτο
πράγμα μέσα στο Σύμπαν. Από το αισθητό
τίποτα μπορεί να εμΤο Σύμπαν μας αποδεικτικά πλέ- φανιστούν πραγματικά
ον έχει τουλάχιστον τέσσερις διασωματίδια ύλης.
στάσεις, ενώ η Νευτώνεια Φυσική
Η θεωρία της σχετικότητας, η κβαντική φυσική, η φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, η φυσική του κενού,
οι θεωρίες των χορδών, του χάους και
του πληθωρισμού, η σύγχρονη τοπολογία, οι μη ευκλείδειες γεωμετρίες
και πολλές άλλες σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις ανέτρεψαν σαν
θύελλα το μέχρι σήμερα συμπαντικό
κοσμοείδωλο.

και η Ευκλείδεια Γεωμετρία στέκουν
ανίκανες να ερμηνεύσουν ένα πλήθος κοσμικών και συμπαντικών
φαινομένων που έχουν παρατηρηθεί σήμερα.
Κάθε μορφή μέσα στο Σύμπαν δεν έχει όρια έκτασης αλλά
απλώνεται παντού μέσα στο συμπαντικό χώρο και χρόνο. Κενό δεν
υπάρχει πουθενά. Το κενό είναι το πιο γεμάτο πράγμα μέσα στο
Σύμπαν. Από το αισθητό τίποτα μπορεί να εμφανιστούν πραγματικά
σωματίδια ύλης.
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Τέλος μέσα στο Σύμπαν υπάρχουν περιοχές που μπορούμε να διακρίνουμε ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές του φωτός, πλην
όμως τα γεγονότα που εξελίσσονται μέσα σ’ αυτούς δεν υποπίπτουν
στις ανθρώπινες αισθήσεις και μετρήσεις.

Έννοιες όπως αυτές του «παρόντος», του «μέλλοντος» και του
«παρελθόντος» δεν έχουν πλέον επιΗ βιολογική μας
στημονικό νόημα. Ομοίως δεν έχουν
νόημα έννοιες όπως αυτές του «εδώ»
ύπαρξη ολοκληρώνε- και του «εκεί» του «πάνω» ή του
ται μέσα από την οι- «κάτω». Στο Σύμπαν της σύγχρονης
επιστημονικής πραγματικότητας το
κουμενική συνύπαρξή «εδώ» είναι «παντού» και το «τώρα»
ταυτίζεται με το «χθες» και το «αύμας, με όλους τους
ριο».

ανθρώπους, ανεξαρτή- Η σύγχρονη επιστημονική πραγματικότητα αποκαλύπτει ότι μέσω των
τως φυλετικών, οικο- αισθήσεών μας και των διαφόρων οργάνων που τις ενισχύουν, δεν αντιλαμνομικών, εθνικών και βανόμαστε το Συμπαντικό χώρο όπως
θρησκευτικών διαφο- αυτός είναι στην πραγματικότητα, αλλά
όπως έχει τη δυνατότητα να το αντιληφθεί ο εγκέφαλός μας, μέσω των ατεροποιήσεών τους.
λέστατων ανθρώπινων αισθήσεων. Η
πραγματική φύση του τετραδιάστατου
και μη Ευκλείδειου Σύμπαντος είναι μη αισθητή και περιγράφεται
μόνο μέσω μαθηματικών σχέσεων

Όμως η μεγάλη αυτή επιστημονική επανάσταση βρήκε ανέτοιμες τις κακώς εξελιγμένα διοικητικές δομές των δύο άλλων πολιτισμικών πυλώνων, οι οποίες θεώρησαν αναίτια ότι οι νέες επιστημονικές ιδέες και ανακαλύψεις δυναμίτιζαν τις δομές τους και
διεκδικούσαν περιοχές δράσης οι οποίες κατά την άποψή τους
αποτελούσαν παραδοσιακά δικά τους πεδία δράσης.
Στόχος και επιδίωξη του νέου επιστημονικού πνεύματος πρέπει
να είναι να πείσει τις διοικητικές δομές των δύο άλλων πολιτισμικών πυλώνων, ότι δεν τις υπονομεύει, ούτε προσπαθεί να τις αντικαταστήσει, αλλά αντιθέτως μπορεί να τις βοηθήσει, αν το θελήσουν, να ανακτήσουν το χαμένο κύρος τους και την επιβεβαιωτική

μεταξύ τους σύνδεση.
Η αυτοκριτική της Επιστήμης

Για να επιδράσει όμως καταλυτικά το νέο επιστημονικό πνεύμα
στην διαμόρφωση ενός νέου πολιτισμικού ρεύματος πρέπει άμεσα
να περάσει σε μια αυστηρή αυτοκριτιΗ επιστήμη, η θεολοκή της επιστήμης Ας δούμε τη λέει ο
Edgar Morin για το πρόβλημα της Επιγία και η κοινωνική
στήμης

δομή συνιστούν ένα
ενιαίο και αδιάσπαστο
Η πρόοδος των ευεργετικών όψεων σύνολο μέσα στο οποίο
της επιστημονικής γνώσης, συμβαδίκάθε συνιστώσα επηζει με την πρόοδο των επιβλαβών και
θανατηφόρων χαρακτηριστικών της. ρεάζει και επηρεάζεται
Η αυξημένη πρόοδος των εξουσιαπό τις δυο άλλες. Το
ών της επιστήμης συνοδεύεται με μια
αυξανόμενη κοινωνική αδυναμία των
αδιάσπαστο αυτό οιεπιστημόνων να συμμετάσχουν στην
διαμόρφωση και τον έλεγχο αυτών των κοδόμημα ονομάζεται
εξουσιών.
Πολιτισμός.
«Η πρωτοφανής πρόοδος των γνώσεων συνοδεύεται με μια απίστευτη
πρόοδο της άγνοιας.

Η Επιστημονική εξουσία είναι κατακερματισμένη στο επίπεδο της έρευνας, αλλά λειτουργεί συγκεντρωμένη και αλληλένδετη με την πολιτική και την οικονομία.
Η πρόοδος των φυσικών επιστημών επιφέρει οπισθοδρόμηση
και επηρεάζει τα κοινωνικά και προσωπικά προβλήματα…

…Τελικά, και αυτό είναι το σημαντικότερο, η διαδικασία της κατακερματισμένης γνώσης-εξουσίας, τείνει να καταλήξει, αν δεν
προβληθούν αντιστάσεις από το εσωτερικό των ίδιων των επιστημών, σε ένα ολοκληρωτικό μετασχηματισμό του νοήματος και της
λειτουργίας της γνώσης. Η γνώση δεν δημιουργείται πια για να τη
σκεφτούμε, να τη στοχαστούμε, να τη συζητήσουμε ως ανθρώπινες
υπάρξεις ώστε να οξύνουμε την όρασή μας πάνω στον κόσμο και
να φωτίσουμε τη δράση μας μέσα σ’ αυτόν, αλλά παράγεται για να
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αποθηκεύεται σε τράπεζες δεδομένων και να την χειρίζονται ανώνυμες δυνάμεις…
… Έτσι η καταγγελία του πολιτικού από τον επιστήμονα γίνεται
για τον ερευνητή το μέσον για να υπεκφύγει τη συνειδητοποίηση
των αμοιβαίων και σύνθετων επιδράσεων ανάμεσα στην επιστημονική, την τεχνική, την κοινωνιολογική και την πολιτική σφαίρα. Τον
εμποδίζει να συλλάβει την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας και τον ωθεί να αποφύγει το πρόβλημα της
ευθύνης που είναι εγγενής στην επιστημονική του ιδιότητα…».
Το νόημα της ζωής

Πέρα όμως από όλα τα προηγούμενα, το νέο πολιτισμικό ρεύμα
απαιτεί την αναμόρφωση του ανθρώπου σε πέντε βασικές απόψεις
του γύρω από το νόημα της ζωής. Έτσι
θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι:
Το νόημα της ζωής κρύβεται πίσω
από την έννοια της ψυχικής σχέσης
μας με τους άλλους ανθρώπους και όχι
στον απομονωτισμό του ατομικού ψυχισμού μας
Η βιολογική μας ύπαρξη ολοκληρώνεται μέσα από την οικουμενική συνύπαρξή μας, με όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλετικών,
οικονομικών, εθνικών και θρησκευτικών διαφοροποιήσεών τους.
Η συνύπαρξη αυτή απαιτεί την ανάπτυξη μιας ευρύτερης αίσθησης
«ανοχής» στην ψυχική και βιολογική ιδιαιτερότητα του «πλησίον»
μας.
Η αναγκαιότητα ψυχικής σχέσης και βιολογικής συνύπαρξης με
ένα μεγάλο αριθμό ατόμων πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων απαιτεί να
αντικατασταθεί ο ατομικός λόγος από τον κοινωνικό διάλογο.
Το πρόβλημα της ζωής στα πλαίσια του Νέου Ανθρωπιστικού
Πολιτισμικού Ρεύματος, που πρέπει άμεσα να αναπτύξουμε, δεν
είναι η επιβίωση αλλά η συμβίωση Ο δρόμος της συγκρότησης ενός
Νέου Ιδεαλιστικού Πολιτισμικού ρεύματος θα είναι μακρύς, τραχύς και γεμάτος συγκρούσεις. Το σίγουρο όμως είναι ότι στο άμεσο
μέλλον, πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα.

Η τελική απάντηση

Πρέπει λοιπόν ένας θετικός επιστήμονας να συμμετέχει στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι ή πρέπει να μην ασχολείται με τα ευρύτερα κοινωνικά δρώμενα;
Μετά όλα τα προηγούμενα η απάντηση έρχεται αυθόρμητα.
Η επιστήμη, η θεολογία και η κοινωνική δομή συνιστούν ένα
ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο μέσα στο οποίο κάθε συνιστώσα
επηρεάζει και επηρεάζεται από τις δυο άλλες. Το αδιάσπαστο αυτό
οικοδόμημα ονομάζεται Πολιτισμός.
Ο επιστήμονας, στο μέτρο που παράγει επιστημονικό έργο, είτε
το θέλει είτε όχι, αποτελεί παράγοντα πολιτισμικής διαμόρφωσης,
επιδρώντας στο μέτρο των δυνατοτήτων του, θετικά ή αρνητικά,
στην εξέλιξη τόσο της θεολογικής όσο και της κοινωνικής δομής.
Ο επιστήμονας τη στιγμή της μεγάλης πολιτισμικής κρίσης πρέπει να τολμήσει να αποτελέσει τον ισχυρό βραχίονα ξεπεράσματός
της, εκφραζόμενος ελεύθερα, ασχέτως του κοινωνικού και επαγγελματικού κόστους που πολλές φορές είναι αβάσταχτο». n
Βιβλιογραφία:
Μ. Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου: «Το Μέλλον του Παρελθόντος μας-Επιστήμη και Νέος Πολιτισμός», Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2005.
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Τοτεκτονικό«πυρ»
Δημήτριος Παπακώστας

Μ

ετά το πέρας των εργασιών των τεκτονικών εργαστηρίων
οι αδελφοί συνέρχονται σε κοινή συνεστίαση. Αυτό συμβαίνει τακτικά σε κάθε συνεδρίαση και δεν υπάρχουν
συγκεκριμένοι κανόνες που να διέπουν τα “ποτήρια αγάπης”, όπως
αποκαλούνται χαρακτηριστικά.
Εν τούτοις, είναι καθιερωμένο να γίνονται δύο φορές κατ’ έτος
τεκτονικά Συμπόσια σύμφωνα με συγκεκριμένο τυπικό. Τα συμπόσια αυτά τελούνται στους εορτασμούς των δύο ηλιοστασίων, χειμερινού και θερινού, και έχουν αρκετή επισημότητα ως προς την
διάταξη, τον διάκοσμο και τη διαδικασία. Όλα όσα αφορούν τα
σημερινά τεκτονικά Συμπόσια προέρχονται από τις συνήθειες των
πρώτων τεκτονικών εργαστηρίων, όπως αυτές καθιερώθηκαν μετά
την ίδρυση της πρώτης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας τον Ιούνιο του
1717.
Κάποτε τα ποτήρια αγάπης ονομάζονταν “Στοές Τραπέζης”. Τα
τραπέζια ήταν διαρρυθμισμένα σε σχήμα “πετάλου” με τον Σεβ. επί
κεφαλής και τους δύο Επ. στο βορειοδυτικό και νοτιοδυτικό σκέλος. Όταν δε άνοιγαν οι “Στοές Τραπέζης” όλα άλλαζαν το όνομά
τους, δηλ. τα τραπέζια ονομάζονταν “πίνακες χάραξης”, τα πιάτα
“κέραμοι”, τα κοχλιάρια “μύστρα”, τα ποτήρια “τηλεβόλα όπλα” και
το κρασί “πυρίτις ισχυρά”.
Τα συμπόσια αυτά άρχιζαν με επτά υποχρεωτικές προπόσεις ως
εξής:
1. Υπέρ της υγείας του βασιλέως ή του αρχηγού του κράτους.
2. Υπέρ του Μεγ. Διδ. και της Μεγάλης Στοάς.
3. Υπέρ του Σεβ. της Στοάς, την οποία πρόποση πρότεινε ο Α’ Επ.
4. Υπέρ των δύο Επ.
5. Υπέρ των επισκεπτών αδελφών.
6. Υπέρ των λοιπών αξιωμ. της Στοάς και των νεομυήτων, εάν υπάρχουν.
7. Υπέρ των απανταχού τεκτόνων.

Μετά από κάθε πρόποση τα “τηλεβόλα όπλα” (ποτήρια), τα οποία
είχαν οπλισθεί, “πυροβολούσαν” (άδειαζαν) και στη συνέχεια οι
αδελφοί καλούνταν να μιμηθούν τον Σεβάσμιο ο οποίος έκανε ορισμένες κινήσεις για να δείξει ότι τα “όπλα” είχαν “πυροβολήσει”
σωστά και ότι ήταν άδεια. Συνήθως κρατώντας το “όπλο” με το δεξιό χέρι το έτεινε μπροστά και στη συνέχεια το έφερε στα αριστερά
και κατόπιν στα δεξιά. Αυτό το έκανε τρεις φορές και μετρούσε
“ένα-δύο-τρία”, ενώ στο “τρία” χτυπούσε δυνατά το “όπλο” στον
“πίνακα χάραξης” (τραπέζι). Η πρόποση τότε συνέχιζε με τριπλές
χειροκρουσίες.
Το
τεκτονικό
“πυρ” είναι ένα παλιό έθιμο το οποίο
προέρχεται από τη
γενικότερη συνήθεια των πυροβολισμών ή κανονιοβολισμών μετά
από
προπόσεις.
Αυτή η πρακτική
ήδη εφαρμοζόταν
τον 17ο αιώνα και
υιοθετήθηκε από τους τέκτονες με τις αναγκαίες τροποποιήσεις
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους. Μερικοί βέβαια πιστεύουν ότι αυτό το έθιμο δεν έχει να κάνει με την προέλευση του όρου
τεκτονικό «πυρ» αλλά αποτελεί στην ουσία ενεργό εκτέλεση μιας
μεταφορικής έννοιας.
Δεν είναι γνωστό πότε καθιερώθηκε το τεκτονικό «πυρ». Ο
Anderson αναφέρει στο βιβλίο των Συνταγμάτων του (1738) ότι ο
Desaguliers, ο νέος εγκατασταθείς Μέγ. Διδ., αναβίωσε τις παλιές
συνήθεις και ιδιόμορφες προπόσεις των ελευθεροτεκτόνων στις
24 Ιουνίου 1719. Δεν είναι γνωστό τί ακριβώς ήταν αυτές και εάν
το «πυρ» εφαρμοζόταν τότε. Στα Γαλλικά αποκαλυπτικά κείμενα
του τέλους του 1730 και των αρχών του 1740 βρίσκουμε τις πρώτες
αναφορές της πρακτικής του τεκτονικού «πυρός». Για παράδειγμα,
είναι γραμμένο στο Reception d’un Frey-Macon (1737):
…όταν τελειώσει η τελετή της μύησης και δοθούν οι ερμηνείες,

63

64 ομιλίες

ομιλίες
ο υποψήφιος αποκαλείται αδ. και κάθονται στο τραπέζι, όπου πίνουν με την άδεια του Σεβ. στην υγεία του νέου αδ. Ο καθένας έχει
μπροστά του μια φιάλη. Όταν θέλουν να πιουν, λένε, δώσε την πυρίτιδα, όλοι εγείρονται, και ο Σεβ. λέει “οπλίστε”. Τα ποτήρια γεμίζουν με κρασί, που είναι η πυρίτιδα. Ο Σεβ. λέει, απλώστε τα χέρια
σας και πίνουν στην υγεία του αδ. φέροντας το ποτήρι στο στόμα
με τρεις κινήσεις. Μετά από αυτό, και πριν εναποτεθεί το ποτήρι στο τραπέζι, φέρεται στο αριστερό στήθος, μετά στο δεξιό και
μετά μπροστά, όλα με τρεις κινήσεις, και με τρεις άλλες κινήσεις
τοποθετείται κατακόρυφα στο τραπέζι, κτυπούν τα χέρια τους τρεις
φορές και ο καθείς τους αναφωνεί τρεις φορές “Vivat”.
Αντίστοιχα, η παλαιότερη αναφορά σε τέτοια πρακτική στην Αγγλία γίνεται στο Three Distinct Knocks (1760), ως εξής:
Ο κάθε αδ. έχει μπροστά του ένα ποτήρι, και μια μεγάλη φιάλη
με κρασί, ή αν θέλουν, είναι τοποθετημένη στο κέντρο του τραπεζιού. Ο πρώτος Διάκ. γεμίζει τα όπλα (όπως το αποκαλούν) στο βορρά
και στην ανατολή, και ο δεύτερος Διάκ. στο νότο και στη δύση, διότι
αυτό είναι το καθήκον τους, δηλ. να γεμίζουν όλα τα ποτήρια.
Τότε ο Σεβ. παίρνει το ποτήρι του και κάνει μια πρόποση στο
Βασιλιά και στην Τέχνη, τρεις φορές επί τρία του μαθ. Και όλοι
λένε το αυτό, και πίνουν όλοι μαζί, ακολουθούντες τις κινήσεις του
Σεβ. Κάνουν το ίδιο που κάνει αυτός με το άδειο ποτήρι, δηλαδή,
το φέρει εγκάρσια στο λαιμό του τρεις φορές ..., και ύστερα κάνει τρεις προσφορές για να το κατεβάσει. Στην τρίτη, όλοι αφήνουν
ταυτόχρονα τα ποτήρια τους κάτω, το οποίο αποκαλούν «πυροβολείν»: Τότε σηκώνουν το αριστερό χέρι στο ύψος του στήθους και
χειροκροτούν εννέα φορές με το δεξί, κτυπώντας ταυτόχρονα το
πόδι τους: όταν γίνει αυτό όλοι κάθονται.
Η ίδια πηγή σημειώνει ότι ο λόγος για τον οποίο πίνουν τρεις
φορές επί τρία είναι:
... διότι υπήρχαν παλιά μόνον τρεις λέξεις, τρία σημεία και τρεις
χειραψίες, αλλά προστέθηκαν ακόμη τρία, δηλ. το μεγάλο σημείο
του διδ., η χειραψία διέλευσης του ετ., και η λέξη διέλευσης, τα
οποία όλα είναι δώδεκα σε σύνολο για να τα ενθυμείται κανείς, δηλ.
η λέξη, σημείο και χειραψία του μαθ. είναι τρία: η λέξη, το σημείο,
η χειραψία, η χειραψία διέλ. και η λέξη διέλ. του ετ. είναι πέντε: και

ο διδ. έχει τέσσερα, δηλ. το σημείο, το μεγάλο σημείο, τη χειραψία
και τη λέξη, τα οποία συνολικά είναι δώδεκα.
Το γεγονός ότι το τεκτονικό «πυρ» ανευρίσκεται πρώτα σε γαλλικά κείμενα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το έθιμο ξεκίνησε στη
Γαλλία. Δεν υπάρχει καμμία αναφορά για τη συνήθεια αυτή στο
αποκαλυπτικό κείμενο Masonry Dissected του Samuel Prichard
το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1730. Στα επόμενα 30 χρόνια
κυκλοφόρησαν λίγα αποκαλυπτικά κείμενα εξ’ αιτίας της επιτυχίας που είχε το φυλλάδιο του Prichard. Δεν είναι λοιπόν σαφές αν
το τεκτονικό «πυρ» εφαρμοζόταν στην Αγγλία εκείνη την περίοδο.
Μπορεί να ξεκίνησε πρώτα στην Αγγλία και να εξήχθη στη συνέχεια
στη Γαλλία ή μπορεί να ξεκίνησε στη Γαλλία και να υιοθετήθηκε
από τους Άγγλους τέκτονες αργότερα.
Το τεκτ. «πυρ» με τη βίαιη απόθεση ποτηριών με χοντρό πάτο
στο τραπέζι ήταν κάποτε κοινή πρακτική. Η χρήση τέτοιων ποτηριών σήμερα είναι λιγότερο συχνή, και το «πυρ» συνήθως συνοδεύεται με χειροκρουσία. Δεν υπάρχει καμμία επίσημη μορφή του
«πυροβολείν». Βασικά είναι μια παραλλαγή του «πρόταση-αριστερά-δεξιά» [ΠΑΔ] που ακολουθείται από τριπλή χειροκρουσία.
Μια τυπική διαδικασία «πυρός» είναι πρόταση αριστερά, πρόταση
δεξιά, μικρή διακοπή και τρεις χειροκρουσίες που ακολουθούνται
από άλλες τρεις.
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευση όπως οι κινήσεις που κάνει ο κτίστης με το μυστρί του. Ο Carr έχει συμπεράνει ότι καμμία από αυτές δεν ευσταθεί και ότι οι κινήσεις αυτές
προέρχονται από τις παλιές μεθόδους αναγνώρισης. Αν και υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το αν υπάρχει κάποιος συμβολισμός,
αναφέρονται τα εξής: η απόθεση των ποτηριών αντιστοιχεί στην
τοποθέτηση του λίθου, η κίνηση αριστερά στην εξάπλωση του συνεκτικού υλικού της ανθρώπινης ευγένειας και η κίνηση δεξιά στο
κτίσιμο του Ναού με αδελφική αγάπη. Βασικά όμως πιστεύεται ότι
πρόκειται για την επιβίωση ενός εθίμου που ανέκαθεν εκτελούνταν
με χαρούμενο και θορυβώδη τρόπο.
Ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται το τεκτονικό «πυρ» διαφέρει από
δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία. Ο Carr αναφέρει για την Αυστραλία:
Μια μέθοδος, η οποία περιέχει κτύπημα των χεριών σε διάφορα
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μέρη του σώματος, είναι σχεδόν μια γυμναστική άσκηση, η οποία
απαιτεί ένα βαθμό ευκινησίας που κάθε άλλο βοηθεί στη χώνεψη.
Σε μια στοά του Shrewsbury το «πυρ» δίνεται με μικρές σφύρες, μήκους τριών ή τεσσάρων ιντσών. Χρησιμοποιούνται με τον
ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνται τα χέρια. Εκτελείται το ΠΑΔ και
στη συνέχεια κρούονται για το «ένα, δύο, τρία». Επίσης οι σφύρες
χρησιμοποιούνται για το «κινούμενο πυρ». Μετά από μια πρόποση,
ο Σεβ. δίνει την εντολή «κινούμενο πυρ αδελφοί μου» και κτυπά
μια φορά τη σφύρα του. Ο αδελφός που βρίσκεται στα αριστερά
του κτυπά τη σφύρα του αμέσως μετά, ακολουθείται από τον αμέσως αριστερά του κ.ο.κ. έως ότου το «πυρ» επιστρέψει στον Σεβ.
Πρόκειται για μια θορυβώδη διαδικασία, η οποία όμως ηχεί εντυπωσιακά. Η ίδια μέθοδος του «κινούμενου πυρός» εφαρμόζεται σε
μερικές στοές με ποτήρια.
Ακόμη, σε πολλές στοές εφαρμόζεται αντί του τεκτονικού «πυρός» απλά μια σειρά ή ένας συνδυασμός χειροκρουσιών, ρυθμικών
ή μη. Τέλος, σε μερικές τεκτονικές συνάξεις το τεκτονικό «πυρ»
έχει τη μορφή διάφορων συνδυασμών κίνησης των χεριών και επιφωνήσεων.
Είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές του εθίμου του
τεκτονικού «πυρός». Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι η μια συγκεκριμένη μορφή είναι η σωστή και οι άλλες λανθασμένες. Πρόκειται για
ένα έθιμο, το οποίο απλά διαφέρει από χώρα σε χώρα και από στοά
σε στοά.
Το τεκτονικό «πυρ» είναι ουσιαστικά το τελείωμα της πρόποσης
και είναι μέρος των τιμών που αποδίδονται στον παραλήπτη της
πρόποσης. Επομένως δεν υπάρχει λόγος παράλειψής του με εξαίρεση το «σιωπηλό πυρ» το οποίο εκτελείται με το ελαφρό χτύπημα
του αριστερού βραχίονα με το δεξί χέρι και το οποίο δίδεται για να
n
τιμήσει αδελφούς που έχουν αποβιώσει.		
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Masonic Fire», Galen Lodge No. 2394 England.
Λάσκαρις, Νέστωρ Χ., «Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής», Έκδοση Στοάς Όμηρος,
Αθήνα 1951.
«Τυπικά Τεκτονικών Εορτών και Τελετών προς Χρήσιν των Σ. Στοών», ΜΣΤΕ, Αν. Αθηνών 2000.
Yoshio Washizu, «Notes on Masonic Fire», Ars Quatuor Coronatorum Vol.111 (for 1998) of
Quatuor Coronati Lodge No. 2076, London, England, pp. 162-166.

Οι Κυπριακές
Ελληνικές
ΤεκτονικέςΣτοές
κατά τον Β’
ΠαγκόσμιοΠόλεμo
Στ. «ΖΗΝΩΝ» αρ. 18
κατά την 1850η τακτική Συνεδρία
την 27η Οκτωβρίου 2010
Λόης Χαράκης

Η μνήμη της επετείου της αντιστάσεως του Ελληνισμού κατά
του ολοκληρωτισμού και της καταπίεσης των εθνών μπορεί να τιμηθεί με ποικίλους τρόπους. Στη σημερινή παρουσίαση κρίθηκε
απαραίτητη μια διαφορετική θεώρηση της ιστορίας και του νοήματος της επετείου, σε σχέση με τα τεκτονικά ήθη και αξίες. Η
περίοδος της κατοχής στην Ελλάδα κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο σήμαινε και την κατάλυση του Τεκτονισμού
αφού οι Γερμανοί είχαν απαγορεύσει τη λειτουργία
των Στοών, είχαν λεηλατήσει τα τεκτονικά μέγαρα
καταστρέφοντας όλα τα αρχεία και κυρίως είχαν
επιτεθεί κατά των ιδίων των τεκτόνων. Γνωστότερο
παράδειγμα εξοντώσεως ελευθεροτεκτόνων στην
Ελλάδα είναι ο τότε Μεγάλος Διδάσκαλος ο αείμvηστος αδ. Φιλώτας Παπαγεωργίου, ο οποίος προπηλακίστηκε, φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τους Ναζί.
Η Στ. «ΖΗΝΩΝ» αρ.18, όπως ανακαλύπτουμε από τις αρχειακές
μας μελέτες, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε ο Ελληνικός Ελευθεροτεκτονισμός στη Κύπρο να συνεχίσει εργαζόμενος
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κατά τα μαύρα χρόνια της κατοχής της Ελλάδος. Σημαιοφόρος και
ηγετική μορφή υπήρξε εις εκ των πλέον επιφανών τεκτόνων της
Στοάς μας, ο κραταιός Σεβ. αδ. Χριστόφορος Τορναρίτης, Μέγας
Επιθεωρητής των Ελληνικών Στοών στην Κύπρο. Ο θησαυρός των
πληροφοριών για την έκρυθμη περίοδο του πολέμου και τα τεκτονικά πράγματα, που δημοσίευσε στη γνωστή
μελέτη του το 1948 είναι ανεκτίμητος. Ουδείς έχει το δικαίωμα ούτε εδώ, μήτε και
στην Ελλάδα να διαγράψει αυτούς τους άρρηκτους δεσμούς.

Παρακάτω σας παραθέτω μέρος της αλληλογραφίας του Γενικού Γραμματέα Εξωτερικών σχέσεων της Μ.Σ.Τ.Ε. αδ. Αλέξανδρου Φωτιάδη με τον Χριστόφορο Τορναρίτη,
όπου διαφαίνεται και η άριστη σχέση των
Ελληνικών Στοών της Κύπρου με τον Αγγλικό
Ελευθεροτεκτονισμό. Κατά τη διάρκεια του
πολέμου και της κατοχής στην Κύπρο που
Μεγ. Διδ. ο αείμvηστος αδ. Φιλώτας Παπαγεωρ- ήταν αποικία της Βρετανικής Αυτοκρατορίγίου
ας, μπορούσαν να λειτoυργoύν ελεύθερα οι
Ελληνικές Στοές. Η συγκινητική δράση των
Ελλήνων Κυπρίων ελευθεροτεκτόνων από τη μία και των Βρετανών
από την άλλη φαίνεται στα κείμενα που παραθέτουμε στη συνέχεια.
Ιστορία του Συγκεκροτημένου Κυπριακού Ελευθεροτεκτονισμού,
Χρ. Τορναρίτου 33ου, Λεμεσός 1948, σελ. 30-35.

«[ ... ] Η ίδρυσις της Στοάς ταύτης (Στοά Τελειοποιήσεως «Εστία»,
αρ. 20) εγένετο εις εποχήν, καθ’ ην ο δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος του
1939 - 1944 εν πλήρει ακμή και δράσει επέφερε το χύσιμόν του ανθρωπίνου
αίματος αφθονώτατον, ιδιαιτέρως δε η πεφιλημένη μαρτυρική Μεγάλη
ημών Πατρίς εστέναζεν υπό το φρικτόν πέλμα απάνθρωπου και βαρβάρου
κατακτητού, αι δύο Ύπαται Τεκτονικαί Αρχαί κατεδιώχθησαν απηνώς,
κατά τραγικήν δε ειρωνείαν της μοίρας, το μεγαλοπρεπές κεντρικόν τεκτονικόν μέγαρον εχρησιμοποιήθη ως αρχηγείον της φρικτής Γερμανικής «Γκεστάπο», άπαντα τα πολύτιμα αρχεία κατεστράφησαν εντελώς,
πλείστοι Τέκτονες κατεβασανίσθησαν, μεταξύ δε τούτων ο πολυτιμότατος και υπέροχος Μέγας ημών Διδάσκαλος αοίδιμος Φιλώτας Παπαγεωρ-

γίου, όστις ερρίφθη βαναύσως και με προπηλακισμούς εις τας φυλακάς,
αι εκ τούτων δε ταλαιπωρίαι υπέσκαψαν ανεπανορθώτως την πολύτιμον
υγείαν του, ώστε δεν επέζησεν επί πολύ μετά την αποφυλάκισιν του,
εξυπηρετών επί των τεκτονικών επάλξεων μέχρι της τελευταίας πνοής
του, ως αληθής Μέγας Ηγέτης, την υψηλήν τεκτονικήν ιδεολογίαν. Εν
μέσω τοιούτου παγκοσμίου χαλασμού, τρόμου και φρίκης εις την απομεμακρυσμένην της Παφίας του Κάλλους Θεάς και του Στωϊκού Φιλοσόφου
Ζήνωνος την πατρίδα ιδρύεται νέο τέμενος της αρετής, εκ του οποίου θα
μεταλαμπαδεύωνται αι αρχαί και διδασκαλίαι της μεταξύ των ανθρώπων
αγάπης, του απολύτου σεβασμού προς την ελευθερίαν της συνειδήσεως
και της σκέψεως και της απέχθειας προς πάσαν έκφανσιν βίας και τυραννίας.
Προκειμένου ήδη να εξιστορήσω την δράσιν του ελληνικού της νήσου ημών Τεκτονισμού κατά τα έτη της υπoδoυλώσεως της κοιτίδος της
ελευθερίας της αιωνίoυ Ελλάδος και της διαλύσεως των Ελληνικών τεκτονικών δυνάμεων, θεωρούμεν υποχρέωσίν μας να φέρωμεν εις φως πάσαν
αυθεντικήν ιστορικήν πληροφορίαν.
Λοιπόν μόλις είδομεν την τοιαύτην κατάλυσιν των Υπάτων ημών Τεκτονικών Αρχών, εθεωρήσαμεν, ότι επιτακτικώς επεβάλλετο ημίν, εφόσον ετυγχάνομεν εκπρόσωπoς τούτων εν Κύπρω, να επωμισθώμεν τας
βαρυτάτας ευθύνας της ενασκήσεως αυτής ταύτης της Υπάτης τεκτονικής εξουσίας εν τη Νήσω, ίνα διατηρήσωμεν άσβεστον την Ελληνικήν
τεκτονικήν δάδα μέχρις ότου ο Θεός ευδοκήση να επαναφέρη και πάλιν την
περιπόθητον θεάν Ελευθερίαν εις την πατρίδα της, με τοιαύτας δε σκέψεις και ελατήρια εξαπελύσαμεν εξ ιδίας όλως πρωτοβουλίας την κάτωθι
εγκύκλιον προς απάσας τας Ελληνικάς Στοάς της Νήσου εκ Λευκωσίας,
όπου διεμένομεν τότε:
«Ανατολή Λευκωσίας, τη 1η Σεπτεμβρίου 1941
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«Προς Απάσας τας υπό την Αιγίδα της Γαλ. Μεγ. Αν.
(Μεγάλης Στοάς) της Ελλάδος Σ.Σ.Στ.Στ. της Νήσου,
Φίλτ., Αδ., Σεβ.,
Λόγοι υψίστης σκοπιμότητος επιτακτικώς επιβάλλουσιν, όπως η Ελληνική τεκτ. λαμπάς παραμείνη άσβεστος εν τη ημετέρα Νήσω και το ανέσπερον τεκτονικόν φως το μεταδοθέν ημίν υπό της Υπάτης ημών Τεκτ.
Αρχής, της Γαλ. Μεγ. Αν. της Ελλάδος, εξακολουθήση και κατά τους χαλεπούς τούτους καιρούς να μεταδίδη την ευεργετικήν του ακτινοβολίαν
εις του Κιτιέως Ζήνωνος την πατρίδα.

69

70 ομιλίες

ομιλίες
Εντελλόμεθα όθεν αδελφικώς, φίλτ. Αδ. Σεβ., ίνα κατά την συνήθη
εποχήν το υπό την υμετέραν σφύραν τεκτ. εργαστήριον επαναρχίση τας
εργασίας του και εξακολούθηση εργαζόμενον τακτικώς, ως καθ’ έκαστον
έτος, γνωρίζοντες Υμίν και τα κάτωθι:
1) Συμφώνως προς τα σχετικά άρθρα του Γενικού Κανονισμού, ο οποίος δέον να τηρείται αυστηρώς, θα πρoβήτε εις τας αρχαιρεσίας διά
το τεκτ. έτος 1941-1942, το αποτέλεσμα των οποίων θα γνωρίσητε
ημίν, οπότε, μετά την υφ’ ημών σχετικήν έγκρισιν, θα προβήτε εις την
εγκατάστασιν των Νέων Αρχών.
2) Δια πάσαν νέαν εισδοχήν να γίνηται προηγουμένως επισταμένη έρευνα
περί του υποψηφίου υφ’ όλας τας επόψεις, το δε αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας να γνωρίζητε ημίν, αναφέροντες αν επέτυχε παμψηφεί
η κατά πλειονοψηφίαν, τον αριθμόν των μελαίνων ψήφων και, εφ’ όσον
είναι δυνατόν, την αιτιολογίαν των τοιούτων θα μυήται δε ο επιτυχών,
αφού προηγουμένως τύχη της σχετικής εγκρίσεως υφ’ημών.
3) Η ιδία διαδικασία θα λαμβάνη χώραν και διά τας αύξ. μισθ., μετά την
σχετικήν δε έγκρισιν υφ’ ημών, θα γίνηται η μύησις εις τον περί ου
πρόκειται ανώτερον βαθμόν.
Είμεθα βέβαιοι, ότι τόσον υμείς, φiλτ. αδ. Σεβ., όσον και άπαντες οι
φίλτ. αδελφoί του υμετέρου εργαστηρίου κατανοείτε πλήρως το όλως
εξαιρετικόν και δύσκολον της παρoύσης εποχής και συνεπώς και το μέγεθος
των ευθυνών όλων ημών τόσον απέναντι της υπάτης ημών Τεκτονικής
Αρχής όσον και της ιστορίας και παραδόσεως του Κυπριακού ιδιαιτέρως και
γενικώτερον του Παγκοσμίου Tεκτονισμού. Δεν έχομεν όθεν την ελαχίστην αμφιβολίαν, ότι θα καταβληθή υφ’ όλων πάσα προσπάθεια και φροντίς, ίνα μετά της δεούσης συνέσεως, περισκέψεως, ζήλου και αφοσιώσεως,
φανώμεν αντάξιοι των περιστάσεων, περιέποντες ως κόρην οφθαλμoύ
την ιεράν παρακαταθήκην, ην ενεπιστεύθη ημίν η Γαληνοτάτη Μεγάλη
Ανατολή, με την πλήρη βεβαιότητα, ότι συντόμως θα ανατείλη η ποθητή
ημέρα, καθ’ ην η Κυπρία θυγάτηρ θα επανεύρη την γλυκείαν μητρικήν
τεκτονικήν αγκάλην και με υψηλά το μέτωπον θα γνωρίση Αυτή, ότι την
εμπεπιστευμένην ιεράν παρακαταθήκην, εν μέσω τρικυμιών και θυελλών,
διετήρησεν αμόλυντον και αλώβητον.
Μη πτοηθώμεν ή δειλιάσωμεν προ των δυσκολιών και ευθυνών, αδελφοί
μου, αλλ’ έχοντες υπ’ όψιν το σοφόν και ενθαρρυντικόν λόγιον «εν τη ενώσει
η ισχύς» ας επιληφθώμεν του επιβεβλημένου και υψίστου τεκτ. ημών καθή-

κοντος επικαλούμενοι πάντοτε την αντίληψιν και αρωγήν του Μ.Α.Τ.Σ. και
έχοντες εσαεί τον νουν και την καρδίαν ημών προς την πεφιλημένην ημών
τεκτονικήν Μητέρα, την Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος.
Η παρούσα εγκύκλιος και οι εν τω μέλλοντι Πίνακες και αλληλογραφία
ημών επαφίενται εις την αυστηράν προσωπικήν φύλαξιν των φιλτ. αδ. Σεβ.
Παρακαλούμεν να δεχθήτε Υμείς τε, φίλτ. αδ. Σεβ. και άπαντες οι φίλτ.
αδ. του εργαστηρίου υμών την έκφρασιν της βαθυτάτης ημών αδ. αγάπης
και αφοσιώσεως.
Μεθ’ ών διατελούμεν
Χριστόφορος Γ. Τορναρίτης 33ος
Μέγας Επιθεωρητής απασών των εν Κύπρω Ελληνικών Σ. Στοών
Πέντε ημέρας μετά την εγκύκλιο αυτή δηλ. την 6η Σεπτεμβρίου 1941,
κατ’ ευτυχεστάτη συγκυρία, απεστάλη παρά του εν Αγγλία ευρισκομένου Μεγ. Γενικού Γραμμ. επί των εξωτερικών σχέσεων της Μεγ. Στοάς
της Ελλάδος Kρατ. και Ενδ. αδ. Αλεξάνδρου Φωτιάδου 33ου, το κάτωθι τηλεγράφημα πρoς την Στ. «Ζήνων» και προς τον αείμνηστον αδ. Nεoπτόλεμo Πασχάλη, καθότι ο αδ. Φωτιάδης δεν γνώριζε, εάν ημείς ευρισκόμεθα
εν τη ζωή ούτε την ημετέραν ασφαλή διεύθυνσιν:
17/L Κ. Westkirby. «Ζίnοn» Lodge Β.Ρ. 128 Limassol
«Προτρεπόμεθα Στοάς να συνεχίσωσιν εργασίας, αλλά να μη εκλέξωσιν αντιπροσώπους. Πλείονας πληροφορίας γραπτώς διά του προσεχούς
ταχυδρομείου».
Alexander Photiades
care of Freemasons Hall, London
Τόσον ο τότε Σεβάσμιος της Στοάς «Ζήνων» ζηλωτής τέκτων και φίλτατος ημών αδ. Γεώργιος Αφάμης, όσον και ο αείμνηστος αδ. Πασχάλης
έσπευσαν αμέσως και εγνώρισαν ημίν το ως άνω τηλεγράφημα, αμέσως δε,
κατόπιν συνεννοήσεως μεθ’ ημών, ο αδ. Πασχάλης έστειλε το ακόλουθο
τηλεγράφημα:
Nicosia 6/9/1941
Alexander Photiades
care of Freemasons Hall, London.
«Συμμορφωθώμεν υπόδειξιν υμών πληροφορήσατέ μας παρακαλού-
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μεν εάν η Στοά δέον να εκλέξη νέους αξιωματικούς».
Neoptolemos Paschalis

απ’ ευθείας μετά της Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας και νομίμως και δεόντως
να ενασκώμεν την υπάτην Τεκτονικήν εξουσίαν καθ’ άπασαν την Νήσον
δι’ ότι αφεώρα τον Ελληνικόν Τεκτονισμόν.

Εις το τηλεγράφημα τούτο απήντησεν επίσης τηλεγραφικώς ο αδ.
Φωτιάδης ως εξής:

Μετά την αποκατάστασιν της επικοινωνίας μετά του Κρ. αδ. Φωτιάδη, εκρατούσαμεν τούτον ενήμερον της υφ’ ημών ενασκούμενης Υπάτης
Εξουσίας και της επιτελουμένης εργασίας, όταν δε
εκτυπώσωμεν, ως είναι η επιθυμία και πρόθεσις ημών,
τας υφ’ ημών γενομένας τεκτονικάς ομιλίας, διδασκαλίας κλπ. θα συμπεριλάβωμεν και άπασαν την κατά
την διάρκειαν του τελευταίου Παγκοσμίου Πολέμου
διεξαχθείσαν υφ’ ημών αλληλογραφίαν, (την επιτρεπομέvην φυσικά να ίδη το φως της δημοσιότητος),
τόσον μετά του Κρ. αδ. Φωτιάδου εις Αγγλίαν, όσον
και μετά της Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας και άλλων
τινών Τεκτονικών Προσωπικοτήτων, τότε δε θα επιχυθή περισσότερον φως εις την εργασίαν του Κυπριακού Tεκτονισμού κατά τα φρικτά έτη του πολέμου
και της τεκτονικής ημών ορφανίας. Συμφώνως προς
την υφ’ ημών κατά πρώτον απολυθείσαν εγκύκλιον και
τας μεταγενεστέρας τηλεγραφικάς οδηγίας του Κρ.
αδ. Φωτιάδου, ως εξεθέσαμεν ανωτέρω, άπασαι αι
Συμβολικαί Στοαί της Νήσου συνέχισαν τακτικώς και απροσκόπτως, όπως
κατά την ειρηνικήν εποχήν τας εργασίας των. Οφείλομεν δε ενταύθα ν’
απονείμωμεν τον δίκαιον έπαινον και να εκφράσωμεν θερμάς ευχαριστίας
προς όλους τους χρηματίσαντας Σεβασμίους, Αξιωματικούς και άπαντας εν
γένει τους αδελφούς, οίτινες ως αληθείς και πιστοί τέκτονες συνεσπειρώθησαν πέριξ ημών και διά της υποδειγματικής πειθαρχίας των, του ζήλου και
αφοσιώσεως αυτών συνέβαλον, ώστε να κρατηθή πράγματι «άσβεστος η
Ελληνική Τεκτονική Δας» καθ’ όλην την μακράν πολεμικήν δίνην και την
σκοτεινήν φρικτήν δουλείαν της ακαταβλήτου Ελληνικής πατρίδος.»

London 11/9/1941
Neoptolemos Paschalis Nicosia
“Ευχαριστώ διά τηλεγράφημα σας. Ο Φιλώτας εντέλλεται είσθε ελεύθεροι προβήτε εκλογάς χωρίς να μνημονεύσητε νέους αντιπροσώπους.
Παρακαλώ τηλεγραφήσατε όταν θα λάβητε έγγραφον υπογεγραμμένον παρ’ αμφοτέρων των Μεγάλων Στοών. Παρακαλώ στείλατε αντίγραφον παρόντος τηλεγραφήματος προς Χριστόφορον και πάσας Στοάς”.
Alexander Photiades
Grand Secretary
Αυθημερόν ελάβομεv και ημείς το κάτωθι τηλεγράφημα, το oποίον διευθυνθέν εις Λεμεσόν, απεστάλη ημίν εις Λευκωσίαν:
Westkirby, 1540 P.L.K., P.C.Y. 3.8 c.p. Reexpedience, Limassol,
N.L.T.
“Βεβαιώ τηλεγραφήματα προτρέποντα Στοάς Κύπρου συνεχίσωσιν
εργασίας αλλά μη εκλέξωσιν αντιπροσώπους. Γράψω πλείονας οδηγίας και
υποδείξεις προσεχές ταχυδρομείοv”.
Alexander Photiades
care of Freemasons Hall, London.
Βραδύτερον ο Μέγας Επιθεωρητής των εν Κύπρω Αγγλικών Στοών
αείμνηστος αδ. Canon F. D. Newham ειδοποιήθη δια σχετικού Πίνακος
της Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, ότι «κατόπιν εγγράφου συμφωνίας μεταξύ της Μεγάλης ταύτης Τεκτονικής Αρχής και του Μεγ. Γενικού Γραμματέως επί των Εξωτερικών σχέσεων της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος
Κρ. και Ενδ. αδ. Αλεξάνδρου Φωτιάδου, μέχρις ότου η Μεγ. Στοά της Ελλάδος επαναρχίση κανονικώς τας Εργασίας της, ο Ελληνικός Κυπριακός
Τεκτονισμός εις οιανδήποτε παρουσιασθησομένην εν τω μεταξύ ανάγκην
θα προστατεύηται υπό της Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας», την τοιαύτην
δε γραπτήν συμφωνίαν εκοινοποίησεν ημίν, ευθύς ως την έλαβεν, ο αείμνηστος Canon Newham. Ούτως ημείς ηδυνάμεθα να επικοινωνώμεν

Όπως έχετε αντιληφθεί, αδ. μου, σημαντικό σημείο αναφοράς
από τα πιο πάνω είναι η αδελφική επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων της Μ.Σ.Τ.Ε. και των Ελληνικών Στοών της Κύπρου μετά της
Η.Μ.Σ.Τ.Α.. Ο αδ. Αλ. Φωτιάδης επικοινώνησε με τη Στοά μας τότε
μη γνωρίζοντας για την τύχη των αδ. κατά την έκρυθμη περίοδο και
ζήτησε από τον Σεβάσμιο της αδ. Γεώργιον Αφάμη να ειδοποιήσει
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τον Μέγα Επιθεωρητή των Ελληνικών Στοών για την άδεια λειτουργία τους όταν η Μ.Σ.Τ.Ε. δεν λειτουργούσε στην Ελλάδα.
Ο Canon F. D. Newham Επιθεωρητής των Αγγλικών Στοών εν
Κύπρω μεταφέρει το μήνυμα της εγκρίσεως λειτουργίας των Ελληνικών Στοών στο νησί και ταυτόχρονα η πλέον συγκινητική αναφορά
συνοψίζεται στο σημείο της γραπτής δεσμεύσεως της Ηνωμένης
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας να θέσει υπό την προστασία της τις
Ελληνικές Στοές της Κύπρου.
Αδ. μου, η δράση της Στοάς μας κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής αποτελεί ένα σπάνιο ιστορικό κατόρθωμα στο πλαίσιο
της παγκόσμιας ιστορίας του Ελευθεροτεκτονισμού. Η Αδελφική
συμπαράσταση των Αγγλικών τεκτονικών αρχών προς τις Ελληνικές Στοές της Κύπρου καταδεικνύει πρώτιστα την εφαρμογή των
αρχών και κανόνων αδελφικής συμπαράστασης των απανταχού της
γης Ελευθεροτεκτόνων, ιδίως σε κρίσιμες στιγμές. Γνωρίζουμε ότι
ο Ναζισμός και ο Φασισμός καταδίωκαν τις Στοές και στόχευαν στη
φυσική εξόντωση των τεκτόνων στις υπό κατοχή επικράτειες.
Δεύτερον, μέσα από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από την
ανταλλαγή τηλεγραφημάτων την εποχή εκείνη αντιλαμβανόμαστε τις
άριστες σχέσεις του Αγγλικού Τεκτονισμού και των Στοών που λειτουργούσαν υπό τη Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος. Ας
μην ξεχνούμε ποτέ ότι ο Κυπριακός Ελευθεροτεκτονισμός συγκροτήθηκε αρχικά κυρίως από μέλη της Αγγλικής Στοάς “St.Paul’s”, υπό
την ηγεσία του αδ. Ιωάννη Καραγεωργιάδη και αυτή ενεθάρρυνε την
ίδρυση της Στοάς μας και συνέβαλε στην αναγνώριση της υπαγωγής
της στον Ελληνικό Τεκτονισμό διά του ιδρυτή της Σεβ. αδ. John Percy
White. Επίσης τεκμηριώνεται από τις αρχειακές πηγές της Στοάς
μας η αρμονική σχέση του Αγγλικού Τεκτονισμού με τις Ελληνικές
Στοές και ιδίως με τη Στοά μας η οποία την Τεκτονική της Ένωση με
την Μάνα Ελλάδα που σφυρηλατήθηκε για 117 χρόνια από πλειάδα
υπεράξιων προκατόχων μας έχουμε ιερό καθήκον να διατηρήσουμε.
Συμπερασματικά, η ανάσυρση των πιο πάνω αρχειακών πληροφοριών με την ευκαιρία της αυριανής επετείου της αντίστασης των Ελλήνων
κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο έναντι του Ναζισμού και του Φασισμού
αποτελεί χρέος μας και συνάμα κρίνεται απαραίτητη ως ύψιστο μνημόσυνο προς τους αγωνιστές της Ελευθερίας και Δημοκρατίας. n

ΝίκοςΚαρβούνης
(1880 - 1947)
Ο Τέκτων και Πολιτικός
Ιωάννης-Μάριος Κολιόπουλος

Α

ιωρείται η εντύπωση, ότι στον τεκτονισμό δεν εισέρχονται, δεν φοιτούν, ούτε δραστηριοποιούνται άτοµα µε αριστερές ιδέες ή καταβολές. Αν όµως
εξετάσει κάποιος βαθύτερα θα αποκαλύψει
κοινές ρίζες, οµόηχες επισηµάνσεις, ευαίσθητες πνευµατικές συλλήψεις και πολλή αγάπη
για τον άνθρωπο ως «αδελφό» και ως «συναγωνιστή» αφού αγωνίζονται ενάντια στο κακό,
το ψέµα, την εκµετάλλευση, την αλλοτρίωση,
τη φίµωση της ελευθερίας, τον εξοστρακισµό
της διαλεκτικής σκέψης και αλήθειας κ.ά.
Αν υπάρχει ένας, ταυτόσηµος παρανοµαστής
στον τεκτονισμό και στον μαρξισμό, αυτός πρέπει να είναι ο ανθρωπισµός.
Αυτόν τον αληθινό ανθρωπισµό που ονειρεύτηκε, τον γεύτηκε και τον υπηρέτησε πιστά
µε πάθος και ειλικρίνεια ο αδ. Νίκος Καρβούνης.Πίστευε ακράδαντα «Το άτοµο για το σύνολο».1
Αυτή η πίστη του διαµορφώθηκε σιγά-σιγά και εξελικτικά. Νέος διάβαζε πoίηση: Βύρωνα, Ουγκώ, Σέλλεϋ. Αργότερα Σαίξπηρ,
Κρισναµούρτι και μελέτησε τον πνευµατισµό. Περισσότερο τον
επηρέασε, όπως οµολογεί, ο Σπινόζα.
1 Το αναλύει σε πολλές επιφυλλίδες του στην εφηµερίδα «Πρωία», ιδίως στις 28-12-31. Την
επόµενη χρονιά στις 5-12-32 σ’ένα άρθρο του µε τίτλο «Άτοµο και Σύνολο» γράφει: «Του σωστά
εξελιγµένου ατόµου η συνείδησις παύει να είναι συνείδησις ατοµική, απλώνεται, απλώνεται
ολοένα, έως ότου γίνει συvείδησις του όλου».
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Ένας ιδεαλισµός και λυρισµός κατ’αρχήν κυριαρχούσε στη σκέψη του. Κάθε νέο ανάγνωσµα του παρουσίαζε διαφορετική αλήθεια.
Έτσι οδηγήθηκε σε ένα «µηδενισµό» που τον ξεπέρασε µε την αναζήτηση. Θέλησε να επιστρέψει στη Θρησκεία! Αλλά ας ακούσουµε
τον ίδιο τί µας λέει (Ιλισός 1959, σ. 280).
Η θρησκεία στον τόπο µας είναι κάτι εξωτερικό, επιφανειακό.
Είναι υπόθεσις οµαδικής τελετής, είναι Επιτάφιος, Σταυροπροσκύνησις, ολονυκτία, είναι µία λατρεία ειδωλολατρικού περιεχοµένου.
Ο Χριστός δεν λατρεύεται από τον
κόσµον, όσον η αγία Βαρβάρα ή η
αγία Μαρίνα. Οι άγιοι και οι Παναγίες σχεδόν εξετόπισαν το Χριστό και η
χριστιανική θρησκεία δεν είναι τίποτε
άλλο, παρά ένας εκχριστιανισµένος
παγανισµός».

Έτσι το 1924 ενεγράφη στη Θεοσοφική Εταιρεία µε έντονη παρουσία
και παραγωγικότητα. Αλλά µέσα του
«ζούσε» η κληρονοµιά από την αρχαιότητα: τα Παναθήναια, τα ΕλευσίΔημοσιογράφοι. Από αριστερά, Ν. Καρβούνης, Β. Γεωργίου,
νια Μυστήρια. Μάλιστα εκφράζει τη
Κ. Βιδάλης, Σ. Γρηγοριάδης, Δ. Χατζής. Ορθιος, ο Θ. Χατζής
βεβαιότητα: «Όσοι µετείχαν των Μυστηρίων είχαν απόλυτη συνείδηση του τι έκαναν». Αυτή η τάση, δική
µου προσωπική υποψία, τον οδήγησε και στο να κρούσει την πύλη
του τεκτονισμού. Στον τεκτονισμό εισήλθε πριν τους Βαλκανικούς
Πολέμους, αφού κατά την περίοδο 1913-14 αναφέρεται ως επισκέπτης διδ. ομιλητής στα πρακτικά της Στ. Φίλιππος” Θεσ/νίκης, στην
Στοά “Ησίοδος”2, όπου εργάσθηκε ως αξιωματικός Ρήτορας (192426, 1930-32), Α Επ. (1926-27) και Μεγ. Στεγ. της Μεγάλης Ανατολής
(1928-32). Συμμετείχε αργότερα και στα εργαστήρια του Σκωτικού
τύπου. Εισήλθε στην Στ. Τελειοποιήσεως “Μυσταγωγία” (1924) και
“Φως” (Ρήτωρ 1928-34), Σοφ. στο περιστύλιο “Σοφία” (1930-32)
και Μεγ. Διδ. στον Άρειο Πάγο “Ιερουσαλήμ” (1933-35) και αργότερα πρόεδρο του φιλοσοφικού αυτού εργαστηρίου. Δημοσιεύει τε2 Την εποχήν αυτήν (1921-1923) του α’ σφ. του εργ. εκράτει ο συµπατριώτης του αδ. Ιωάννης Μεταξάς, που είχε λάβει ως διακεκριµένο πρόσωπο απ’ευθείας τους τρεις πρώτους συµβολικούς
βαθµούς την 15η Μαρτίου 1917.

κτονικές μελέτες στο τεκτονικό περιοδικό “Πυθαγόρας-Γνώμων”.
Μία εκ των πλέον σημαντικών, θεωρώ, είναι η εργασία «ο Γκαίτε
ως μύστης» στο τεύχος 3 του Μαρτίου 1932 σ. 42-52. Κατείχε τον
32ο βαθµό.
Ο Νίκος Καρβούνης µελετούσε Μαρξ, Λένιν κ.ά., τον είχε συνεπάρει ο διαλεκτικός υλισµός και ζητούσε έµπρακτα να αποδείξει το
πάθος του αυτό.
Γράφεται στο Κ.Κ.Ε. και δεν αργεί να
γίνει ενεργό µέλος και αγωνιστής «Το
ρωµαλέο του” Θούριο, στην Κατοχή:
“Βροντάει ο Όλυµπος”, γίνεται ιαχή
µάχης και σάλπισµα λευτεριάς (Π. Πολίτης,
σ. 9, 1960, εκδ. Εκλεκτά βιβλία).
Πόσο όµως ευαίσθητος και ειλικρινής
ήταν φαίνεται ότι, όταν ανέλαβε θέσεις
στο κόµµα, απεχώρησε από τον τεκτονισμό και τη Θεοσοφική Εταιρεία, να µην
χρωµατισθούν ως «αριστερά» τα κινήµατα
αυτά - λόγω των ιδεών του.
Ξεκινά από την Ιθάκη .. Η «ποντο»πορεία του.

Ο Νίκος Καρβούνης είδε το φως της µέρας το 1880 στην Ιθάκη.
Υπήρξε και αυτός, όπως ο Οδυσσέας ή ο «Δυσέας» του αδ. N. Καζαντζάκη, «ταξιδευτής» στο χώρο των ιδεών. Στάθηκε σε αρκετά
πνευµατικά (Θεοσοφία, Τεκτ.) και πολιτικά λιµάνια «χαρούµενα,
ανεπιφύλακτα, ολοκληρωτικά» και η πυξίδα του έδειχνε πάντα τον
“Άνθρωπο”! Μέσα στις φλέβες του, στο ίδιο το αίµα του, στη σκέψη
του «ζούσε» και τον πυράκτωνε ο λαός µε τους καηµούς, τις αγωνίες και τους αγώνες του.
Το 1883 τον παίρνει κοντά του ο πατέρας του, επιτυχηµένος
επιχειρηµατίας στη Ρουµανία και του προσφέρει άνετη ζωή και
άρτια µόρφωση. Γράφει στη «Διάπλαση των παίδων” και το 1907
εκδίδει µαζύ µε άλλους (Κ. Βάρναλη, Φιλύρα), το περιοδικό «Ηγησώ» όπου δηµοσιεύει αρκετά τραγούδια του.
Ασχολείται αποκλειστικά µε τη δηµοσιογραφία

µε ανταποκρί-
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σεις και ιδίως µε επιφυλλίδες στην «Πρωΐα», “Καθημερινή”, “Πολιτεία”, “Εστία” κ.ά. εφηµερίδες, ιδίως το 1931-1936 και σε περιοδικά “Νεοελληνικά Γράμματα”, “Νέα Ελλάδα”. Γράφει διηγήµατα
που τα χαρακτηρίζει ο εκφραστικός λόγoς του και η ειλικρινής
αγάπη του για το λαό. Το 1912 εκδίδει τις εντυπώσεις του από τον
πόλεµο µε τίτλο «Πόλεµος Ελλάδος-Βουλγαρίας».
Συνδέεται με τον Ίωνα Δραγούμη, εκφωνώντας τον επικήδειό
του. Δεν πολεµάει για τις ιδέες του µόνο µε την πέννα του, και
µε το όπλο. Προσπάθησε να
σχηµατίσει εθελοντική οµάδα
για να πολεµήσει στην επανάσταση του Μεξικού, αργότερα τον συναντάµε στο σώµα
των Γαριβαλδίνων κατά τους
Βαλκανικούς πολέµους, πλάι
στον αδ. Λορέντζο Μαβίλη,
που πεθαίνει στα χέρια του.

Από το πρόγραμμα της Στ. Ησίοδος, επιμέλεια Χ. Ιατρίδης.

Γίνεται «Μακεδονοµάχος»,
µε την οµάδα του καπετάν Παναγιωτόπουλου. Το 1909 παίρνει
µέρος στο κίνηµα του Γουδί. Στη Μικρασιατική εκστρατεία υπηρετεί στο σώµα του αδ. πρίγκιπα Ανδρέα, αναδόχου του στον Τεκτονισμό της Στ. Ησίοδος και λαµβάνει µέρος στην επανάσταση του 1922
του Πλαστήρα-Γονατά.

Από το πρόγραμμα της Στ. Ησίοδος, επιμέλεια Χ. Ιατρίδης.

Ψηφίδες ιδεών και στοχασµών

Για ν’αποκτήσουµε κάπως µία εικόνα του τρόπου σκέψεως και
εκφράσεως του αδ.µας, θα µεταφέρουµε, κυρίως από τις εξαίρετες
επιφυλλίδες του στην «Πρωΐα», ωρισµένα µόνο ψήγµατα - ψηφίδες.

Την 4η Αυγούστου συλαµβάνεται και φυλακίζεται σε αποµόνωση,
που αφήνεται ελεύθερος µε διαταγή του αδ. Ιωάννη Μεταξά.

n “Κάθε άνθρωπος, κάθε εποχής, έχει µέσα του έναν θεόν που
πρέπει να τον ανακαλύψη” (Η Ακρόπολις, Πρωΐα 4/5/31).

Τον lούνιο του 1941 τον κλείνουν σε ιταλικό στρατόπεδο στη
Λάρισα, αφήνεται όµως τον Οκτώβριο. Αναπτύσσει δράση µε την
Εθνική Αντίσταση ως υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΠΕΕΑ και
φθάνει στη Μέση Ανατολή µε την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας
(Διευθυντής του γραφείου τύπου της).

n “Ο Γκάντι εδίδαξε, µε το παράδειγµά του, ότι τα ψυχικά όπλα είναι αστόµωτα, ακατανίκητα, τροµερά πραγµατικώς. Χωρίς όπλα,
χωρίς βιαιότητας, χωρίς άλλην αντίστασιν από την παθητικήν.
Αλλά τί τροµερόν, τί ακαταγώνιστον όπλον η παθητική αυτή αντίστασις, που είναι η αντίστασις της αδουλώτου ψυχής εις την βίαν
της ύλης” (Ο όρθρος της αύριον, Πρωΐα 13/7/31).

Στις 17 Φλεβάρη του 1947, ένοιωσε σαν τον Ευφορίωνα του
Γκαίτε, που τόσο είχε µελετήσει, «κάποια φτερά να ξεδιπλώνουν.
Εκεί, εκεί θέλω να πετάξω». Και επέταξε ο αδ. µας ο πνευµατικός
αυτός «αετός».

n “Το σχολείον δεν πρέπει να είναι χαλκείον προκαταλήψεων και
πνευµατικών δεσµών. Πρέπει να είναι φυτώριον γενναίας βλαστήσεως κάτω από τον ήλιον της πνευµατικής ελευθερίας” (Δια
την αυριανήν γενεάν. Πρωΐα 28/9/31).
n “Εκείνο που χρειάζεται δεν είναι η «διανόησις», αλλά η κατανό-
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ησις. Η κατανόησις, είναι το προϊόν της πείρας της ζωής - του
διαβάσµατος, του αιωνίως νέου βιβλίου της ζωής” (Κορακιστικά
διανοήσεως, Πρωΐα 4/1/32).

ΣπυρίδωνΓαλάτης
1921-1963

Ο Γκαίτε ως μύστης3

Ο Γκαίτε συνέθεσεν από τον θρύλον, αναχωνευθέντα του Φάουστ
εις την µαγικήν της φαντασίας του χοάνην, ένα δράµα συµβολικόν,
περιέχον εις ίσην µοίραν σκέψιν και αίσθηµα, µεταφυσικήν και
ποίησιν. Εις τον δεύτερον Φάουστ, το έργον της πλήρους διανοητικής ωριµότητος του Ποιητού, κυριαρχεί πλέον η αλληγορία. Εις τον
κόσµον τον πνευµατικόν ο Λόγος είναι ό,τι και η Πράξις εις τον φυσικόν κόσµον: εκδήλωσις δηµιουργίας. Μόνον η ατελής των εννοιών
αυτών κατανόησις έκαµνε παλαιοτέρους ερευνητάς των µυστηρίων
του Παντός, πνευµατικούς οδοιπόρους αναζητούντας την Γνώσιν, να
χωρίζουν την δηµιουιργικότητα εις πράξιν κοινήν και εις θεουργίαν ...
Ο Μεφιστοφελής είναι το κατώτερον αρνητικόν πνεύµα, η οίησις και η αλαζονεία της πολυµαθείας, η οποία αποτίει δια της
αρνητικής και µυκτηριστικής απιστίας της το τίµηµα της καταγωγής της. Είναι µια κατωτέρα, αλλά χρήσιµος εν τούτοις ιδιότης του
πνεύµατος ...
Δια να φθάση, όµως, ο Φάουστ-Άνθρωπος εις τας όχθας ενός
ιδεατού Ευρώτα, δια να αποκτήση την ισορροπίαν της.
Σκέψεως και του Αισθήµατος, οφείλει να διανύση πολλάς εσωτερικάς περιοδείας ...
Αριστοτεχνικά ο φιλόσοφος ποιητής ζωγραφίζει την διάβασιv της
διανοίας από το κενόν της απολύτου απιστίας προς τας Ιδέας - Μητέρας, τα Πλατωνικά Αρχέτυπα. Εάν διά τον κόσµον ολόκληρον είναι
ο υψιπετής ποιητής, ο βαθύς φιλόσοφος, το γενικώτερον πνεύµα,
ο υπέροχος καλλιτέχνης, δια τους µεµυηµένους ιδιαιτέρως είναι ο
µέγας αδελφός µυσταγωγός. Είναι εκ των πρεσβυτέρων της Ανθρωπότητος Αδελφών. Το ποιητικόν του έργον υπήρξε του γηΐνου βίου του ο
µέγας άθλος και παραµένει πολυτιµοτάτη κληρονοµία των ανθρώπων.
Ας ευλογήσωµεν από βάθους ψυχής την ένδοξον µνήµην του. n
3 Από το «ο Γκαίτε ως Μύστης» στο «Πυθαγόρας-Γνώµων» του Μαρτίου 1932, σ. 42-52.
Αναδηµοσιεύεται και στον Ιλισό 1959, σ. 281-291.

Γ

εννήθηκε στην Βράιλα Ρουμανίας από εύπορη οικογένεια
(22.05.1921), φοίτησε στην Κογιαλένειο Σχολή Σπετσών,
γράφηκε στην Νομική Αθηνών, κατετάγη εθελοντής στον
πόλεμο του 1940. Κατά την κατοχή εντάχθηκε στον “ουλαμό καταστροφών” της αντιστασιακής
οργανώσεως ΠΕΑΝ από τον
τέκτονα αξιωματικό της αεροπορίας και ιδρυτή της οργανώσεως Κωνσταντίνο Περρίκο, ο οποίος προδόθηκε και
εκτελέστηκε από τους Γερμανούς την 04.02.1943.
Ο Σπ. Γαλάτης κατασκεύασε και τοποθέτησε την βόμβα
που τίναξε το κτίριο της δοσι- ΕΣΠΟ (Εθνικοσοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωσις) στην οδό Πατησίων
λογικής ΕΣΠΟ (Εθνικοσοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωσις) στην
οδό Πατησίων, η οποία στην περίοδο
της μεγάλης πείνας στρατολογούσε νέους εργάτες για την πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας και προσπαθούσε
να σχηματίσει λεγεώνα Ελλήνων εθελοντών για το ρωσικό μέτωπο. Με την
καταστροφή του κτιρίου η ΕΣΠΟ διαλύθηκε, σκοτώθηκε ο αρχηγός της με
39 συνεργάτες και 59 Γερμανοί της μυστικής Στρατιωτικής Αστυνομίας (GEP)
(20.09.1942).
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Η ιστορία της
Βασιλικής Αψίδας
στην Κέρκυρα
Έντυ Σ. Καλογερόπουλος

Η Ιερή και Βασιλική Αψίδα

Από το πρόγραμμα της Στ. Ησίοδος, επιμέλεια Χ. Ιατρίδης.

Ο συναγωνιστής ήρωας Αντώνης Μυτιληναίος περιγράφει το γεγονός με τα εξής: “αφήνουμε στο πάτωμα την σακούλα με τα χόρτα
που έφερε με κίνδυνο της ζωής του ο φοιτητής Σπ. Γαλάτης, στο βάθος της οποίας έκρυψε την βόμβα, την οποία ο ίδιος κατασκεύασε,
πετάμε τα χόρτα και βγάζουμε την βόμβα. Ο Γαλάτης βάζει
ένα ξύλινο πήχυ διαγωνίως στην γυάλινη κορνίζα και εγώ
ανάβω με ένα σπίρτο το φυτίλι της βόμβας, την σηκώνω
και την βάζω ψηλά στην γωνία κάτω από το πάτωμα της
καλώς φρουρούμενης προδοτικής ΕΣΠΟ...”
Ο αδ. Γαλάτης προδόθηκε, συνελήφθη, καταδικάστηκε
σε θάνατο, μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως
στην Γερμανία απελευθερώθηκε από τους συμμάχους
αλλά η κλονισμένη υγεία του τον οδήγησε στον θάνατο σε
ηλικία 42 ετών (20.04.1963), αφού εισήλθε στον τεκτονισμό (Στ. Ησίοδος αρ. 49). n
Κωνσταντίνος Περρίκος

Περί της προελεύσεως του βαθμού της Βασιλικής Αψίδας οι
απόψεις των ιστορικών του Τεκτονισμού δυστυχώς για άλλη μια
φορά δεν ταυτίζονται, λόγω του ότι τα ιστορικά ντοκουμέντα που διασώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου αφενός είναι σπάνια, αφετέρου
δεν διασαφηνίζουν ούτε την ακριβή χρονική στιγμή της ‘γέννησής’
της, ούτε τον τόπο όπου αυτή συντελέστηκε. Επί του προβλήματος
αυτού τρεις είναι οι κύριες τεκτονικές Δικαιοδοσίες που ερίζουν: η
αγγλική, η ιρλανδική και η γαλλική. Όμως και στις τρεις περιπτώσεις η χρονολογική περίοδος που φαίνεται να υιοθετείται η Βασιλική Αψίδα, είτε ως συμπληρωματικός τού βαθμού του Διδασκάλου,
είτε ως τέταρτος βαθμός, είναι από τις αρχές της δεκαετίας του
1740 και μετά, καθώς από τα λιγοστά ιστορικά στοιχεία γνωρίζουμε
ότι την εποχή εκείνη ο βαθμός ήταν γνωστός στο Λονδίνο, την κομητεία της Υόρκης, το Δουβλίνο και την Γαλλία.
Στην Ιρλανδία η πρώτη γραπτή αναφορά των λέξεων ‘Royal Arch’
συναντάται στο βιβλίο του Δρ. Fifield Dassigny Μια Σοβαρή και Αμερόληπτη Έρευνα για τα Αίτια της σημερινής Παρακμής του Ελευθεροτεκτονισμού στο Βασίλειο της Ιρλανδίας [A Serious and Impartial Enquiry
into the Cause of the present Decay in Free Masonry in the Kingdom
of Ireland] που εκδόθηκε στο Δουβλίνο το 1744. Συγκεκριμένα ο
συγγραφέας αναφέρεται σε μία συνέλευση Διδασκάλων Τεκτόνων
που δρούσε στην πόλη της Υόρκης υπό τον τίτλο Τέκτονες της Βασιλικής Αψίδας και για κάποιον ο οποίος διέδιδε, περίπου την περίοδο 1740/41, στην πόλη του Δουβλίνου ένα ψευδεπίγραφο σύστημα
του Τέκτονος της Βασιλικής Αψίδος και τον οποίον ισχυριζόταν ότι
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14ης Ιανουαρίου 1744 περιγράφεται μία τεκτονική πομπή που έλαβε χώρα
στη Στοά Youghall No. 21 κατά τον εορτασμό της ημέρας του Αγίου Ιωάννου την 27η Δεκεμβρίου 1743. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Βασιλική
Αψίδα [Royal Arch] που μετέφεραν δύο Έξοχοι Τέκτονες προηγείτο του
Σεβασμίου2. Η πρώτη όμως απτή γραπτή αναφορά για τον βαθμό σε βιβλίο πρακτικών Στοάς της Ιρλανδίας συναντάται στο Coleraine της κομητείας Derry, της περιόδου 1763-83, στο οποίο απαριθμούνται οι αδελφοί
που είχαν γίνει τέκτονες της Βασιλικής Αψίδας μεταξύ 1741 και 17593.
Επιπροσθέτως της ανωτέρω αναφοράς για την πόλη της Υόρκης, το
παλαιότερο ιστορικό στοιχείο που διασώζεται για τον βαθμό στην Αγγλία
είναι ένα βιβλίο πρακτικών Στοάς που μας πληροφορεί ότι κατά το έτος
1750 εργασίες Βασιλικής Αψίδας ελάμβαναν χώρα εντός των Συμβολικών Στοών που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα τόσο των δύο αγγλικών
Μεγάλων Στοών, των Αρχαίων και των Μοντέρνων, όσο και της Μεγάλης
Στοάς της Σκωτίας4. Για την τελευταία γνωρίζουμε ότι ο βαθμός της Βασιλικής Αψίδας δεν είναι γηγενής, αλλά φαίνεται να έχει εισαχθεί από Στρατιωτικές Στοές της Ιρλανδίας και της Αγγλίας στα μέσα του 18ου αιώνα.
Πάντως και σε αυτήν την περίπτωση η παλαιότερη αναφορά στο βαθμό
συναντάται στο Stirling το έτος 17435.
Για δε την ηπειρωτική Ευρώπη φαίνεται ότι ο Ιππότης Andrew Michael
Ramsay εισήγαγε την Βασιλική Αψίδα στους ανώτερους τεκτονικούς
βαθμούς του Σκωτικού Τύπου στη Γαλλία, την ίδια περίπου χρονική στιγμή, επιχειρώντας να αποδώσει μια ιπποτική έννοια στον βαθμό6.
Λίγα χρόνια αργότερα, στην Αγγλία, ο Thomas Dunckerley αφού διαχώρισε τον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας από τον βαθμό του Διδασκάλου,
τον ανασκεύασε και ακολούθως εγκρίθηκε από την Μεγάλη Στοά των
Μοντέρνων. Έτσι την 22α Ιουλίου 1766 η Μεγάλη Στοά υπέγραψε ένα Καταστατικό Χάρτη δια του οποίου εγκαθιδρύονταν το πρώτο Μεγάλο Περιστύλιο των τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας υπό τον τίτλο “The Excellent
Grand and Royal Chapter of the Royal Arch of Jerusalem”. Την ίδια ημέρα ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς Cadwallader 9ος Λόρδος
του Blayney και Βαρόνος του Monaghan7 αναδείχθηκε πρώτος Μεγάλος
Προκαθήμενος του νεοσύστατου Μεγάλου Περιστυλίου.
Στην αντίπαλη Μεγάλη Στοά των Αρχαίων θεωρούσαν την Βασιλική
Αψίδα αναπόσπαστο μέρος του συστήματος και έτσι συνέχισαν να τελούν
εργασίες στον βαθμό αυτό εντός των Στοών. Ο Μεγάλος Γραμματέας
Laurence Dermott ήταν αυτός που επινόησε την θέσπιση ενός ξεχωρι-

ιστορία του τεκτονισμού
στού βαθμού και για λόγους ανταγωνισμού κατά το 1771 συνεστήθη ένα
Μεγάλο Περιστύλιο που στην πραγματικότητα ήταν μία ειδική Επιτροπή
της Μεγάλης Στοάς, χωρίς ιδιαίτερους Μεγάλους Αξιωματικούς, Χάρτα
και Κανονισμούς.
Μετά την ένωση των δύο αγγλικών Μεγάλων Στοών, την 27η Δεκεμβρίου 1813, τα δύο αυτά Μεγάλα Περιστύλια «συνενώθηκαν» με την σειρά τους την 18η Μαρτίου 1817.
Υπό τον τίτλο Ηνωμένο Μεγάλο Περιστύλιο της Αγγλίας και με Μεγάλο Προκαθήμενο αυτού τον πρώτο
Μεγάλο Διδάσκαλο της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς
της Αγγλίας Δούκα του Sussex Augustus Fredrick,
ο οποίος διετέλεσε τυπικά και πρώτος Μεγάλος Διδάσκαλος της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της
Ελλάδος από το 1823 έως το 1843, λειτούργησε έως
το 1821 οπότε μετονομάσθηκε σε Υπέρτατο Μεγάλο
Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της
Αγγλίας.
Cadwallader 9ος, Λόρδος του Blayney
Στο δεύτερο άρθρο του κειμένου της συνένωσης
των δύο αγγλικών Μεγάλων Στοών γίνονταν σαφές
ότι ο Αρχαίος Τεκτονισμός αποτελείτο από τρεις βαθμούς και κανέναν επιπλέον, ήτοι του Μαθητού, του
Εταίρου και του Διδασκάλου Τέκτονα, συμπεριλαμβανομένης της Υπέρτατης Τάξης της Ιεράς Βασιλικής
Αψίδος. Βάσει λοιπόν αυτού του άρθρου δομήθηκε
ο σύγχρονος αγγλικός Τεκτονισμός, ο οποίος με την
σειρά του επηρέασε την δομή των περισσοτέρων Δικαιοδοσιών διεθνώς, καθιστώντας πλέον την Βασιλική Αψίδα όχι βαθμό αλλά τάξη, η οποία συμπληρώνει
την διδασκαλία του βαθμού του Διδασκάλου Τέκτονα.
Augustus Frederick, Δούκας του Sussex

Με παρόμοιο τρόπο λειτούργησε και ο πρώιμος
αμερικανικός Τεκτονισμός μέχρι την ίδρυση του Γενικού Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Αμερικής, την 24η
Οκτωβρίου 1797. Σχεδόν με την εισαγωγή του Τεκτονισμού στη Βόρεια
Αμερική είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα επιγενόμενων
βαθμών. Διάφοροι Περιστυλιακοί βαθμοί συμπεριλαμβανομένης της Βασιλικής Αψίδας, μαζί με Κρυπτικούς βαθμούς και Ιπποτικές τάξεις, συνέστησαν τον λεγόμενο Τύπο της Υόρκης ή Αμερικανικό Τύπο. Τον Τύπο
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προσαρτημένα σε Στοές από τις οποίες θα έπαιρναν το όνομα και τον
αριθμό τους.
Έτσι η ανώτατη αγγλική Αρχή των τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας
έδωσε Ιδρυτικά Διπλώματα κατά τον 19ο αιώνα στην Νοτιανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο στα ακόλουθα δώδεκα Περιστύλια κατ’ έτος ίδρυσης:
Melita No. 673 που ιδρύθηκε στην στην Βαλέτα της Μάλτας το 1819,
το οποίο όμως προσαρτήθηκε στη Στοά St. John and St. Paul την 2α Απριλίου 1829. Το 1863 έλαβε τον
αριθμό 349, συνεχίζει να λειτουργεί έως σήμερα υπό την
επωνυμία St. John and St.
Paul και θεωρείται το αρχαιότερο Περιστύλιο στην ευρύτερη περιοχή μας.

Αξιωματικοί αμερικανικού Περιστυλίου Β.Α., Middletown, Connecticut αρχές 20ου αιώνα

αυτόν υιοθέτησαν με το πέρασμα του χρόνου Δικαιοδοσίες άλλων χωρών συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα.

Ίδρυση Περιστυλίων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και
Μεσόγειο κατά τον 19ο αιώνα
Όπως ήταν φυσικό με την συγκρότηση του πρώτου Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου, αυτού της Αγγλίας, και λόγω των πολλών αποικιών που
διατηρούσε αλλά και που θα αποκτούσε στο εγγύς μέλλον η Βρετανική
Αυτοκρατορία, οι Βρετανοί ήσαν αυτοί που ανέδειξαν εν τέλει και διέδωσαν ανά την υφήλιο τον Τεκτονισμό της Βασιλικής Αψίδας. Η εξάπλωσή
της ήταν τάχιστη μετά το 1817 και Περιστύλια που τελούσαν εργασίες στην
τάξη αυτή ιδρύθηκαν στα περισσότερα μέρη όπου λειτουργούσαν ήδη αγγλικές Συμβολικές Στοές.
Βάσει του προσχεδίου που παρουσιάστηκε στις 15 Απριλίου 1817 από
την ειδική Επιτροπή που της είχε ανατεθεί η διατύπωση των Κανονισμών
του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Αγγλίας, τα Περιστύλια πλέον
δεν θα μπορούσαν να εργάζονται ανεξάρτητα αλλά θα έπρεπε να είναι

Union No. 588 που ιδρύθηκε στην Βαλέτα το 1834,
λειτούργησε έως το 1873
οπότε επέστρεψε το Ιδρυτικό
Δίπλωμά του στην Αγγλία και
διεγράφη από το Μητρώο το
αυτό έτος.
Pythagorean No. 654 που
ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το
1842, λειτούργησε έως το 1864
και διεγράφη από το Μητρώο
το 1895.

Περίζωμα Β.Α. Αγγλία 19ος αιώνα

Zetland No. 756 που ιδρύθηκε στην Βαλέτα το 1847, το οποίο λειτουργούσε σίγουρα το 1857, επέστρεψε το Ιδρυτικό Δίπλωμά του στην Αγγλία
το 1873 και διεγράφη από το Μητρώο το αυτό έτος.
Oriental No. 988 που ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1862, λειτούργησε τουλάχιστον έως το 1869 και διεγράφη από το Μητρώο το 1898.
Το 1930 ανασυστάθηκε, λειτούργησε τουλάχιστον έως το 1935 όπου και
έκλεισε από την Τουρκική Κυβέρνηση και διεγράφη οριστικά από το Μητρώο το 1949.
Ancient Carthage No. 1717 που ιδρύθηκε στην Τύνιδα της Τυνησίας
το 1878, λειτούργησε τουλάχιστον έως το 1880 και διεγράφη από το Μη-
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τρώο το 1898.
Zetland No. 1157 που ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το
1879, λειτούργησε έως το 1956 και διεγράφη από το Μητρώο το 1966.
William Kingston No. 407 που ιδρύθηκε στην Βαλέτα το 1880 και εργάσθηκε στο νησί έως το 1985 οπότε μετακόμισε στην πόλη Petersfield
της κομητείας East Hampshire της Αγγλίας όπου εργάζεται έως σήμερα.
Resurrected No. 515 που ιδρύθηκε στην Βαλέτα το 1881 και εργάσθηκε στο νησί έως το 1984 οπότε μετακόμισε επίσης στην πόλη Aldershot
της κομητείας Hampshire της Αγγλίας όπου εργάζεται έως σήμερα.
Bulwer No. 1068 που ιδρύθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου το 1886 και λειτούργησε έως το 1956. Το 1959 μετακόμισε στο Λονδίνο και όταν το 1983 η
Στοά που ήταν προσαρτημένο μετεγκαταστάθηκε στην
πόλη Beaconsfield της κομητείας Buckinghamshire
της Αγγλίας, ενοποιήθηκε με το Περιστύλιο Grecia
Νο. 1105 διαγραφόμενο ταυτόχρονα από το Μητρώο.
Το Περιστύλιο Grecia συνεχίζει να λειτουργεί έως και
σήμερα.
Star of the East No. 1355 που ιδρύθηκε στο Κάιρο
το 1891, λειτούργησε έως το 1956 και διεγράφη από το
Μητρώο το 1966 και
St. Paul No. 2277 που ιδρύθηκε στη Λευκωσία της
Κύπρου το 1892, το οποίο λειτουργεί έως σήμερα. Το
John Percy White
Περιστύλιο ίδρυσε ο επιλοχίας του Βασιλικού Μηχανικού των Βρετανικών Δυνάμεων John Percy White8, ο οποίος εισήγαγε
και οργάνωσε τον Τεκτονισμό στην Κύπρο.
Το 1857 ιδρύθηκε στην Βαλέτα ένα ακόμα Περιστύλιο Βασιλικής Αψίδας με τον τίτλο Leinster No. 387 υπό την αιγίδα όμως του Υπέρτατου
Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας της Ιρλανδίας, το οποίο λειτούργησε έως το 1956.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η ίδρυση στην Σμύρνη το 1863 ενός
Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδας με τον τίτλο St. John υπό την αιγίδα του
Γενικού Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο λειτουργούσε σίγουρα το
1876 και διεγράφη από το οικείο Μητρώο το 1880.
Τέλος το Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο της Βασιλικής Αψίδας της Σκω-

τίας ίδρυσε και αυτό με την σειρά στην περιοχή τα ακόλουθα δύο Περιστύλια:
Thistle of the East No. 107 που ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το
1865, λειτούργησε τουλάχιστον έως το 1877 και διεγράφη από το Μητρώο
το 1884 και
Homer No. 132 που ιδρύθηκε στην Σμύρνη το 1869, λειτούργησε τουλάχιστον έως το 1881 και διεγράφη από το Μητρώο το 1893.
Στο σημείο αυτό ας αναφερθεί ότι την ίδια χρονική περίοδο που ιδρύθηκαν τα πρώτα εκ των ανωτέρω Περιστυλίων, εγκαταστάθηκαν προσωρινά στην περιοχή και διάφορες Μεταφερόμενες Στρατιωτικές Στοές των
Βρετανικών Δυνάμεων, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην διάδοση
της Βασιλικής Αψίδας. Οι Στρατιωτικές αυτές Στοές είτε λειτουργούσαν ως Περιστυλιακές Στοές,
είτε είχαν προσαρτημένα Περιστύλια για τα οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα ακολούθως.
Εκ των ανωτέρω δεκαέξι
Περιστυλίων, το Melita No. 673
είναι το πρώτο που ιδρύθηκε
στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου. Το καλοκαίρι του
1819 ο Επαρχιακός Μεγάλος Διδάσκαλος για την Μεσόγειο της
Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της
Αγγλίας, δικαστής και πρώην
Γενικός Πρόξενος της Βρετανίας στα Επτάνησα Σκουδιέρος
Waller Rodwell Wright9 αιτήθηκε στο Μεγάλο Περιστύλιο της
Waller Rodwell Wright Esq.
Περιφερειακός Μεγάλος Διδάσκαλος των Ιονίων Νήσων 1813-1815
Αγγλίας την ίδρυση στο νησί ενός
Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδας.
Την 1η Αυγούστου 1819 το Ιδρυτικό Δίπλωμα υπογράφηκε και το Melita
εγκαθιδρύθηκε από τον Wright, ο οποίος θεωρείται ο εισηγητής της Βασιλικής Αψίδας στην Νοτιανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.
Το γεγονός αναδεικνύει ο ίδιος σε επιστολή του που δημοσιεύεται στο
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History Of Freemasonry In The District Of Malta του Alexander Meyrick
Broadley, αναφέροντας ότι: «Οι τύποι που παρατηρούνται σήμερα εδώ [στη
Μάλτα] είναι αυτοί του Υπέρτατου Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου
της Αγγλίας (που θέσπισα εγώ ως Μεγάλος Επιθεωρητής) [σημ.: Grand
Superintendent], αλλά ίσως με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και τελετουργία
από τους τηρούμενους στην Αγγλία»10.
Ο Ιππότης Wright εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας των Άγγλων
τεκτόνων ως ένας εκ των σημαντικότερων της αγγλικής τεκτονικής
ιστορίας. Εκ των θερμότερων επίσης υποστηρικτών του Τεκτονισμού
της Βασιλικής Αψίδας υπήρξε ίσως ο πιο δημοφιλής υψηλόβαθμος τέκτονας του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Αγγλίας. Δημιούργησε
μεγάλες καινοτομίες έχοντας πάντοτε εποικοδομητικές ιδέες για τις σχέσεις μεταξύ της Μεγάλης Στοάς και του Μεγάλου Περιστυλίου. Σ’ αυτόν
οφείλονται σημαντικές αλλαγές που υπέστησαν τα Τυπικά τόσο του Συμβολικού Τεκτονισμού όσο και αυτά της Βασιλικής Αψίδας. Λόγω της ευρείας απήχησης των ιδεών του συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη του εν
γένει αγγλικού Τεκτονισμού παίζοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία
της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας. Υπήρξε ένας εκ των τριών
εκείνων τεκτόνων οι οποίοι προετοίμασαν το κείμενο της Ένωσης των
δύο Μεγάλων Στοών της Αγγλίας των Μοντέρνων και των Αρχαίων. Το
όνομα του εμφανίζεται μεταξύ των πέντε εκπροσώπων των Μοντέρνων,
αμέσως μετά του Δούκα του Sussex, που συνυπέγραψαν την Ένωση της
1ης Δεκεμβρίου 1813. Στη Μάλτα κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας ο εκεί Τεκτονισμός άκμασε και σίγουρα η πρόοδος των πρώτων
χρόνων οφείλονταν αποκλειστικά στην εργασία, στις γνώσεις, στον ενθουσιασμό και στην επιρροή του Wright. Προς τιμή του, την 8η Απριλίου
1899 εγκαθιδρύθηκε στην Βαλέτα η Στοά Waller Rodwell Wright Νο. 2755
υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, η οποία εργάσθηκε στο νησί έως το 1985, οπότε μετεγκαταστάθηκε στο Aldershot της
κομητείας Hampshire της Αγγλίας εργαζόμενη έως σήμερα.

Η εισαγωγή της Βασιλικής Αψίδας στα Ιόνια Nησιά –
Ιρλανδικές Στρατιωτικές Περιστυλιακές Στοές και
Περιστύλια Νο. 510, 176 & 42
Από το 1732 οπότε ιδρύθηκε η πρώτη Μεταφερόμενη Στρατιωτική
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Στοά υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας στο 1ο Σύνταγμα
Πεζικού (The Royal Regiment) των Βρετανικών Δυνάμεων, και για τους
επόμενους δύο αιώνες, υπήρξε συνήθης πρακτική ιδιαίτερα των Ιρλανδών, των Άγγλων και λιγότερο των Σκωτσέζων τεκτόνων να ιδρύουν
εντός των στρατιωτικών μονάδων Στοές και Περιστύλια. Τα Εργαστήρια
αυτά που αποτελούνταν στη συντριπτική τους πλειονότητα από στρατιωτικούς, με εξαίρεση ίσως κάποιους πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούσαν στις Βρετανικές Δυνάμεις ή σπανίως και Βρετανούς πολίτες, ήταν υποχρεωμένα να ακολουθούν
τις αποστολές των μονάδων για μεγάλα χρονικά διαστήματα είτε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, είτε στις
βρετανικές αποικίες και προτεκτοράτα όπως αυτό
των Επτανήσων.
Με την Συνθήκη των Παρισίων της 5ης Νοεμβρίου 1815 τα Ιόνια Νησιά, μετά από όλες τις πολιτικές
αλλαγές που συντελέστηκαν με την αποχώρηση των
Αυτοκρατορικών Γάλλων, παρέμειναν ελεύθερα ως
ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Κέρκυρα,
υπό την αποκλειστική προστασία της Αγγλίας. Όπως
ήταν φυσικό η Κέρκυρα, αμέσως μετά την παράδοση
της από τον Γάλλο στρατιωτικό διοικητή και τέκτονα
François-Xavier Donzelot στον επίσης τέκτονα Άγγλο
στρατηγό Sir John Campbel, αποτέλεσε το διοικητικό
κέντρο των Επτανήσων και έδρα των στρατιωτικών
δυνάμεων. Tα φρούριά της, όπως και των υπολοίπων
νησιών, κατακλύστηκαν από τα βρετανικά Συντάγματα, τα οποία ανέλαβαν πλέον την αμυντική θωράκιση
του νεοϊδρυθέντος Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων
Νήσων.
Η έρευνα των τελευταίων μηνών θα απεδείκνυε,
όπως τεκμηριώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια, ότι η
παρουσία των Βρετανών στρατιωτικών τεκτόνων στα
Επτάνησα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρωτοιστορία της Βασιλικής Αψίδας σε αυτά.

Sir John Campbel

François-Xavier Donzelot

Στα 48 βρετανικά Συντάγματα Πεζικού που εγκαταστάθηκαν στα Επτάνησα στα 50 περίπου χρόνια της Αγγλικής Προστασίας, εντοπίζουμε αποδεδειγμένα τουλάχιστον έντεκα που συνοδεύονταν από Στρατιωτικές Στο-
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Οι αγγλικοί στρατώνες του Παλαιού Φρουρίου σε φωτογραφία του 1876.
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ές11. Όμως, από τις Στοές αυτές που φιλοξενήθηκαν στα νησιά του Ιονίου,
εντός των χρονικών περιόδων που αναφέρονται, εργάσθηκαν μόνον οι
ακόλουθες επτά: η Νο. 36 του 36ου Συντάγματος Πεζικού (Herefordshire
Regiment) μεταξύ 1820-1825, η Στοά Hibernia Νο. 42 του 42ου Συντάγματος Πεζικού (The Black Watch) μεταξύ 1834-1836, η Στοά Busaco No.
176 του 88ου Συντάγματος Πεζικού (Connaught Rangers) μεταξύ 18251836 και η Στοά Royal Arch Νο. 510 του 28ου Συντάγματος Πεζικού (The
Gloucestershire Regiment) μεταξύ 1818-1829 υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας. Επίσης, η Στοά Saint George No. 304 του 5ου
Συντάγματος Πεζικού (Northumberland Fusiliers) μεταξύ 1837-1842 και
η Στοά Minden Νο. 677/440 του 51ου Συντάγματος Πεζικού (The King’s
Own) μεταξύ 1821-1834 υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της
Αγγλίας και τέλος η Στοά Saint Andrew Νο. 239 επίσης του 42ου Συντάγματος Πεζικού μεταξύ 1834-1836 υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της
Σκωτίας.
Εκ των ανωτέρων Στρατιωτικών Στοών τρεις είναι αυτές όμως που
ξεχωρίζουν, λόγω του ότι αποδεδειγμένα απέδιδαν και Περιστυλιακούς
βαθμούς συμπεριλαμβανομένης και της Βασιλικής Αψίδας, οι ιρλανδικές
Περιστυλιακές Στοές Royal Arch, Busaco και Hibernia. Πληροφοριακά
ας αναφερθεί ότι οι αγγλικές Στοές Saint George και Integrity είχαν προσαρτημένα ομώνυμα Περιστύλια Βασιλικής Αψίδας, υπό την αιγίδα του
Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας
της Αγγλίας, τα οποία όμως είναι αμφίβολο αν εργάσθηκαν έστω και μία
φορά μετά την ίδρυσή τους λόγω του ότι τα Συντάγματα στα οποία ήταν
προσαρτημένα ήσαν διασκορπισμένα σε διάφορα νησιά των Επτανήσων
με αποτέλεσμα την έλλειψη απαρτίας των Εταίρων τους.
Είναι γνωστό ότι βάσει του καθεστώτος που ίσχυε πριν την ίδρυση του
Μεγάλου Περιστυλίου της Ιρλανδίας το 1829, οι εργασίες της Βασιλικής
Αψίδας ελάμβαναν χώρα μεταξύ άλλων βαθμών εντός των Συμβολικών
Στοών, ενώ η Μεγάλη Στοά της Ιρλανδίας δεν εξέδιδε ειδικά Ιδρυτικά Διπλώματα για Εργαστήρια επιγενόμενων βαθμών. Τα αρχεία της Στρατιωτικής Στοάς Νο. 44112 του 38ου Συντάγματος Πεζικού (South Staffordshire),
που φιλοξενήθηκε και στην Κέρκυρα την χρονική περίοδο 1841-1843,
παρέχουν ένα παράδειγμα της ιρλανδικής αυτής πρακτικής.
Το 1822 οι εργασίες της Βασιλικής Αψίδας επαναλαμβάνονταν εντός
της Στοάς όταν διαβάστηκε μια επιστολή του Αναπληρωτή Μεγάλου
Γραμματέα, της οποίας το ακόλουθο απόσπασμα καταγράφεται στα πρα-
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κτικά της13:

«Δεν υπάρχει κανένα Ιδρυτικό Δίπλωμα εκδεδομένο από την Μεγάλη Στοά της Ιρλανδίας εκτός από αυτό του οποίου είστε κάτοχοι. Γι’
αυτό τον λόγο ήταν πάντα πρακτική των Ιρλανδικών Στοών να αποδίδουν τους Ανώτερους Βαθμούς δυνάμει της εν λόγω αρχής».
Τον ίδιο τύπο εργασιών για τους επιγενόμενους
βαθμούς ακολουθούσαν
και οι Στοές Hibernia Νο. 42
και Busaco Νο. 176, η ιστορία των οποίων παρατίθεται
στα επόμενα κεφάλαια. Ιδίως όμως στην Στοά Busaco
υπήρξε μια αξιοθαύμαστη
πολλαπλότητα στην απονομή επιγενόμενων βαθμών.
Όπως καταγράφεται σε
σχετικό άρθρο στη τεκτονική επετηρίδα ‘Ars Quatuor
Coronatorum’ του 1900, της
ερευνητικής αγγλικής Στοάς Quatuor Coronati No.
2076, η Busaco τουλάχιστον
Περίζωμα Β.Α. Ιρλανδία 19ος αιώνας
από τον Μάρτιο του 1825
απένειμε, δυνάμει του Ιδρυτικού Διπλώματος για τον Κυανό Τεκτονισμό (Blue Warrant) που κατείχε,
μία σειρά από ομάδες βαθμών τόσο Περιστυλιακών όσο και Ιπποτικών14.
Έτσι, όσο αφορά τους πρώτους όταν αποδίδονταν η συνεδρίαση ονομαζόταν Περιστύλιο [Chapter], για όλους δε τους υπολοίπους βαθμούς η συνεδρίαση ονομαζόταν Στρατόπεδο15 [Encampment].
Πρέπει να τονισθεί δε ότι η εξάπλωση των Ιπποτικών βαθμών σε συνεργασία με την Βασιλική Αψίδα οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις μετακινήσεις των Στρατιωτικών Στοών και Περιστυλίων.
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Περιστυλιακή Στοά Royal Arch Νο. 510
Την Άνοιξη του 1818 το 28ο Σύνταγμα Πεζικού προερχόμενο από την
Μάλτα εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, απ’ όπου αποσπάσθηκε στις αρχές
του 1819 στη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, για να επιστρέψει και
πάλι στην Κέρκυρα τον Αύγουστο του ιδίου έτους. Έως τα μέσα του 1829
που αναχώρησε για το Cork της Ιρλανδίας, η Στρατιωτική Στοά Royal Arch
Νο. 510 που το συνόδευε ήταν η πρώτη Περιστυλιακή Στοά που φιλοξενήθηκε στο νησί και εργάσθηκε στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας.
H Στοά αυτή ιδρύθηκε στο 28 Σύνταγμα Πεζικού την 2 Δεκεμβρίου 1773 και υπήρξε μια εκ των 25 περίπου Στρατιωτικών Στοών της
ιρλανδικής Δικαιοδοσίας που λειτουργούσαν την εποχή εκείνη. Tο 28ο
Σύνταγμα όμως κατείχε Στοά, δυνάμει ενός Επαρχιακού Χάρτη, από το
1734 η οποία συστάθηκε από τον Richard Gridley συνταγματάρχη του Πεζικού και επικεφαλής του Μηχανικού το εν λόγω έτος, αλλά περιέπεσε
σε ύπνο το 1758. Για την Στοά Royal Arch Νο. 510 γνωρίζουμε ακόμη
ότι την 3η Σεπτεμβρίου 1795 ζήτησε την έκδοση αντίγραφου του Ιδρυτικού Διπλώματός της, γιατί το πρωτότυπο κατασχέθηκε από τους Γάλλους
στην καταστροφική εκστρατεία της Φλάνδρας το 1794. Όμως το Ιδρυτικό
αυτό Δίπλωμα δεν στάλθηκε στο Σύνταγμα παρά το 1802 με ημερομηνία
έκδοσης 4 Φεβρουαρίου 1802. Την 6η Ιανουαρίου 1814 η Στοά περιέπεσε
εκ νέου σε ύπνο, για να δραστηριοποιηθεί ξανά την 2α Οκτωβρίου 1817,
μερικούς μήνες πριν την εγκατάστασή της στην Κέρκυρα.
ο

α

Από το Μητρώο μελών της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας φαίνεται ότι κατά την χρονική περίοδο 18181829 που η Στοά φιλοξενήθηκε στα Επτάνησα,
ενέταξε στους κόλπους της 23 στρατιωτικούς σε
σύνολο 119 μελών που καταγράφονται στο μητρώο της έως την 2α Δεκεμβρίου 1858, οπότε διεγράφη οριστικά από την επετηρίδα της Μεγάλης
Στοάς. Τελευταία εγγραφή μελών εμφανίζεται την
13η Απριλίου 1824 αλλά η Στοά λειτούργησε τουλάχιστον έως το 183216.
Αποτύπωμα σφραγίδας της Στοάς Royal
Arch No. 510

Ως Περιστυλιακή Στοά λειτούργησε τουλάχιστον
από την τελευταία αφύπνισή της το 1817 και κατά την
διάρκεια της πολυετούς παραμονής της στην Κέρκυ-

ρα (1818-1829) τελούσε εργασίες βάσει του συστήματος της Βασιλικής
Αψίδας που εφαρμοζόταν στην Ιρλανδία πριν την ίδρυση του Υπέρτατου
Μεγάλου Περιστυλίου (1829).
Εκτός της τελετής της Διαβάσεως εκ της Έδρας του Σεβασμίου
[Passing the Chair], συμπεριλάμβανε επίσης τους βαθμούς του Έξοχου
Τέκτονα [Excellent Mason], του Υπερέξοχου Τέκτονα [Super Excellent
Mason] από τους οποίους προέρχεται η τελετή της Διαβάσεως των Πέπλων [Passing the Veils] και τέλος τον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας17.
Ενδιαφέρουσα επίσης πληροφορία εκ των ετησίων αναφορών της
Στοάς είναι η εξύψωση στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας [μετά το 1823]
των William Cartwright (δημοσίου υπαλλήλου του Ηνωμένου Κράτους
των Ιονίων Νήσων), Ιδρυτικού Μέλους του Πυθαγορείου Περιστυλίου
υπό την αιγίδα του ελληνικού Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου της
Βασιλικής Αψίδας Κερκύρας, του οποίου διετέλεσε First Grand Principal
‘Z’, καθώς και του Matthew Page (εμπόρου), Ιδρυτικού Μέλους του Περιστυλίου Pythagorean No. 654 Κερκύρας υπό την αιγίδα του Υπέρτατου
Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας της Αγγλίας18.

Περιστυλιακή Στοά / Περιστύλιο Busaco No. 176
Η Περιστυλιακή Στρατιωτική Στοά όμως που φιλοξενήθηκε στα Ιόνια
Νησιά και τακτοποιήθηκε ως ανεξάρτητο Περιστύλιο Βασιλικής Αψίδας κατά την παραμονή της στην Κέρκυρα ήταν η Busaco
No. 176 του 88ου Συντάγματος Πεζικού.
Το 88ο Σύνταγμα Πεζικού εγκαταστάθηκε στην
Κέρκυρα τον Νοέμβριο του 1825 προερχόμενο
από το Cork της Ιρλανδίας, απ’ όπου αναχώρησε την 21η Οκτωβρίου, και παρέμεινε στα
Επτάνησα έως τον Ιούλιο του 1836, οπότε
αναχώρησε για το Buttevant της κομητείας
Cork. Το 1828 τρία αποσπάσματά του μετατέθηκαν στην Ιθάκη, τα Κύθηρα και την Λευκάδα,
ενώ τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους η κεντρική
διοίκησή του μεταφέρθηκε στην Κεφαλονιά απ’ όπου
επέστρεψε στο Βίδο της Κέρκυρας το 1830.

Αποτύπωμα σφραγίδας της Στοάς
Busaco No. 176.
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Έτσι λοιπόν το 1825 μαζί με το 88ο Σύνταγμα εγκαταστάθηκε στο νησί
και η Στοά Busaco No. 176, η οποία ιδρύθηκε υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας την 7η Ιουνίου 1821 και πήρε το όνομά της εις
ανάμνηση της καθοριστικής συμβολής του 88ου Συντάγματος στην μάχη
του Bussaco της Πορτογαλίας την 27η Σεπτεμβρίου 1810 κατά την διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων που έλαβαν χώρα στην Ιβηρική χερσόνησο. Η Στοά εργάσθηκε τουλάχιστον έως το 1840 και διεγράφη από
το Μητρώο το έτος 1871 έχοντας εγγράψει στις τάξεις τις 138 τέκτονες,
εξήντα εκ των οποίων κατά την περίοδο που εργάστηκε στα Επτάνησα.
Ας επισημανθεί ότι η Στοά από το 1836, λόγω του ότι τα πλείστα των μελών της ήσαν αξιωματικοί του 88ου Συντάγματος, πιθανότατα μετατράπηκε
αποκλειστικά σε Στοά Αξιωματικών (Officers Lodge).
Μέλη της Περιστυλιακής αυτής Στοάς υπήρξαν ο πολιτικός προϊστάμενος των έργων του Βασιλικού Μηχανικού Thomas Morphy και ο
στρατιωτικός William Blinkenshop δύο εκ των επτά Ιδρυτικών Μελών
της Στοάς Pythagoras Νο. 654 που ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1838 υπό
την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας. Επιπροσθέτως ο
Morphy, ο οποίος εξυψώθηκε στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας στη
Στοά αυτή, υπήρξε ένας εκ των εννέα Ιδρυτικών Μελών και του Περιστυλίου Pythagorean No. 654 και πρώτος [First Principal ‘Z’] .
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι κατά την περίοδο που φιλοξενήθηκε στην Κέρκυρα, λόγω του προαναφερόμενου ιδιότυπου καθεστώτος, λειτουργούσε δυνάμει του Ιδρυτικού της Διπλώματος [Blue Warrant]
και ως Περιστύλιο Βασιλικής Αψίδας [Chapter No. 176], Ναϊτικό Στρατόπεδο [Knights Templars No. 176], Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού [Red
Cross Council No. 176], αλλά και ως ‘Συμβούλιο’ των Ιπποτών Ναϊτών της
Βασιλικής Αψίδας, Προκαθημένων κατά την τάξη Μελχισεδέκ [Corcyra
Union Band Νο. 176]19.
Στις εξαμηνιαίες αναφορές των Σεβασμίων της Στοάς, που σώζονται
στα αρχεία της ιρλανδικής Μεγάλης Στοάς, αποτυπώνονται όλες οι προσπάθειες των Ιρλανδών τεκτόνων να δημιουργήσουν ανεξάρτητο Περιστύλιο Βασιλικής Αψίδας. Σε μία απ’ αυτές, της 1ης Μαρτίου 1835 που υπογράφεται από τον πρώην Σεβάσμιο Joseph Glason, αναφέρεται ότι στις
αρχές του έτους 1831 ο τότε Σεβάσμιος της Στοάς Michael Walsh, μη γνωρίζοντας [!] ότι από την 11η Ιουνίου 1829 λειτουργούσε ήδη στο Δουβλίνο
Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο Βασιλικής Αψίδας για την Ιρλανδία, αποτάθηκε στην Μεγάλη Στοά του, για την ίδρυση ανεξάρτητου Περιστυλίου20.

ιστορία του τεκτονισμού
Όμως η αίτηση αυτή αγνοήθηκε και την 28η Ιανουαρίου 1832 ο υπολοχαγός William Blair, Σεβάσμιος της Στοάς, αιτήθηκε εκ νέου στη Μεγάλη
Στοά για να μεσολαβήσει πλέον στο Μεγάλο Περιστύλιο όπως συνεχιστούν οι εργασίες στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας και εκδοθεί Ιδρυτικό
Δίπλωμα για το Εργαστήριο21. Και αυτή τη φορά απάντηση δεν δόθηκε
παρότι ο Blair επανήλθε επί της δεύτερης αιτήσεως και στην εξαμηνιαία
αναφορά του της 2ας Αυγούστου 1832.
Κάποια στιγμή το Φθινόπωρο του 1832 αποφασίσθηκε να ανασταλούν οι εργασίες
του Περιστυλίου στην Κέρκυρα έως ότου υπήρχε κάποια
απάντηση επί του θέματος
από την Ιρλανδία. Μετά από
ενάμιση χρόνο αναμονής και
απραγίας, χωρίς καμία επικοινωνία με το Δουβλίνο,
συγκλήθηκε μία συνεδρίαση των τεκτόνων που ήσαν
κάτοχοι του βαθμού της
Βασιλικής Αψίδας κατά την
οποία αποφασίστηκε να επαναληφθούν οι εργασίες του
Περιστυλίου και με τον μελλοντικό επαναπατρισμό του
Συντάγματος να τεθεί το θέμα
Περίζωμα Β.Α. Σκωτία 19ος αιώνας
εκ νέου στο Μεγάλο Περιστύλιο. Πράγματι την 14η Μαρτίου 1834 οι εργασίες του Περιστυλίου ξεκίνησαν και πάλι μετά από αναστολή τριών (sic) ετών22.
Τελικά η πολυπόθητη επαφή με το Μεγάλο Περιστύλιο συντελέστηκε
μόλις στις αρχές του 1836. Στην εξέλιξη αυτή συνέτεινε ως φαίνεται η
μεσολάβηση των Εταίρων του ιρλανδικού Περιστυλίου Hibernia Νο. 42,
που εκείνη την χρονική περίοδο συνέπεσε να φιλοξενείται και αυτό στην
Κέρκυρα, όταν την 29η Φεβρουαρίου 1836 απέστειλαν προς στο Μεγάλο
Περιστύλιο της Ιρλανδίας την ακόλουθη επιστολή23:
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Κέρκυρα 29η Φεβρουαρίου 1836

το Ιδρυτικό Δίπλωμα του Περιστυλίου.

Κύριε και Εταίρε,

Το καλοκαίρι του 183625 το 88ο Σύνταγμα Πεζικού μαζί με την Στοά και
το προσαρτημένο σ’ αυτήν Περιστύλιο αναχώρησαν από την Κέρκυρα για
την Ιρλανδία. Η αναχώρησή τους συνέπεσε χρονικά με την έκδοση του
Ιδρυτικού Διπλώματος του Περιστυλίου που έφερε την ημερομηνία 24
Μαΐου 1836, το οποίο όμως στάλθηκε στο Σύνταγμα από το Υπέρατατο
Μεγάλο Περιστύλιο της Ιρλανδίας την 11η Απριλίου 1837 όταν αυτό είχε
εγκατασταθεί πλέον στο Portsmouth της Αγγλίας.

Οι Τέκτονες της Βασιλικής Αψίδας της [Στοάς] 176 υπό την Μεγάλη [Στοά] της Ιρλανδίας, στο 88ο Συντ. Πεζικού της Α.Μ., μας ζήτησαν να συγκαλέσουμε το Περιστύλιο μας, προσάρτημα της Στοάς
42, υπό την Μεγάλη [Στοά] της Ιρλανδίας στο 42ο Συντ. Πεζικού
της Α.Μ., με το σκοπό να μας υποβάλουν τα παράπονά τους για το ότι
νιώθουν παραμελημένοι επί σειρά ετών επειδή δεν έχουν λάβει καμία
απάντηση στις επανειλημμένες επικοινωνίες προς εσάς, όπως επίσης και
στην αίτηση Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδος, για το οποίο από τα πρακτικά τους φαίνεται ότι έχουν ζητήσει συχνά.
Μας πρότειναν επίσης να ανοίξουν ξανά το Στρατόπεδό τους [σημ.:
Ναϊτικό Στρατόπεδο] και να λειτουργήσουν όπως πριν (αν αυτό είχε την
έγκρισή μας) αν δεν λάβουν κάποια επικοινωνία από εσάς μέχρι τον
ερχόμενο Μάιο.
Εξετάσαμε την περίπτωσή τους όπως επίσης και τα βιβλία πρακτικών και αλληλογραφίας τους και εγκρίναμε την απόφασή τους, όπως ανοίξουν ξανά το Στρατόπεδό τους, αν δεν έχουν κάποια επικοινωνία από
εσάς μέχρι το ανωτέρω καθοριζόμενο χρονικό σημείο.
Οιαδήποτε επικοινωνία για το καλό της Βασιλικής Αψίδος θα παραληφθεί μετ’ ευχαριστιών από το Περιστύλιο Βασιλικής Αψίδος της
Στοάς 42.
Κατ’ εντολήν του Ε[ξόχου] Π[ροκαθημένου]
υπογράφεται Τζ. ΜκΛέλλαν, Γραμματέας
Στην αναφορά του Περιστυλίου Busaco της 29ης Απριλίου 183624, μοναδικής σωζόμενης εκ Κερκύρας, ο Προκαθήμενος [High Priest] William
Blair ανακοινώνει στον Μεγάλο Γραφέα ‘E’ [Grand Scribe ‘Ε’] του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Ιρλανδίας, Εταίρο John Fowler, την επικείμενη αναχώρησή τους από την Κέρκυρα. Για πολλοστή φορά στην αναφορά αυτή οι Ιρλανδοί τέκτονες παραπονούνταν για τον παραγκωνισμό
τους, για την κακή επικοινωνία με το Μεγάλο Περιστύλιο και τέλος υπενθύμιζαν ότι ακόμα και την ύστατη εκείνη στιγμή δεν τους είχε αποσταλεί
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Ως Ιδρυτικά Μέλη του εργαστηρίου εμφανίζονται δεκατρείς Εταίροι της
Περιστυλιακής Στοάς και ως Περιστύλιο υπό την αιγίδα του Υπέρτατου
Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας της Ιρλανδίας μύησε μόλις
τέσσερις επιπλέον Εταίρους πριν αναστείλει οριστικά τις εργασίες του.
Τελειώνοντας ας αναφερθεί ότι τόσο το Συμβούλιο Αξιωματικών της Περιστυλιακής Στοάς Νο. 176,
όταν αυτά εργαζόταν στον
βαθμό της Βασιλικής Αψίδας, όσο και του Περιστυλίου Νο. 176, απαρτίζονταν
από τον επικεφαλής Προκαθήμενο (High Priest), ο
οποίος συνεπικουρούνταν
από τους τρεις Μεγάλους
Κυρίους των Πέπλων (First,
Second & Third Grand
Masters), τους τρεις Παρεπίδημους (Sojourners)
και τους 1ο Γραφέα (First
Scribe) & 2ο Γραφέα
(Second Scribe), κατάταξη
αξιωμάτων που αναθεώρησε το Μεγάλο Περιστύλιο της Ιρλανδίας κατά την
ίδρυσή του το 182926.

Περίζωμα Β.Α. Γαλλία 19ος αιώνας
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Στοά / Περιστύλιο Hibernia No. 42
Την 6η Δεκεμβρίου 1834 το 42ο Σύνταγμα Πεζικού (The Black Watch)
των Βρετανικών Δυνάμεων αναχώρησε από την Μάλτα με προορισμό
την Κέρκυρα όπου και έφθασε την 11η του ιδίου μήνα. Την 1η Απριλίου
1835 μετεγκαταστάθηκε στο νησί Βίδο πλησίον της Κέρκυρας και την 1η
Αυγούστου του ιδίου έτους επέστρεψε στις εγκαταστάσεις του Παλαιού
Φρουρίου της Κέρκυρας. Την 30η Ιουνίου 1836 το Σύνταγμα αναχώρησε
για το Portsmouth της Αγγλίας, ενώ το 1ο Τάγμα του επέστρεψε στα Επτάνησα την χρονική περίοδο 1841-1843.
Το Σύνταγμα το οποίο αποτελούσαν ως επί τω πλείστον Σκοτσέζοι
στρατιωτικοί συνόδευαν δύο Στρατιωτικές Στοές, η Στοά Hibernia Νο. 42
υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας και η Στοά St. Andrew
Νο. 239 υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Σκωτίας. Επίσης και η
Μεγάλη Στοά της Οράγγης εξέδωσε τα Ιδρυτικά Διπλώματα No. 104 το
1824, No. 610 το 1824 και No. 84 το 1830 σε Στοές του συγκεκριμένου
Συντάγματος. Για δε την περίοδο 1841-1843 που το 1ο Τάγμα εντοπίζεται
ξανά στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά δεν καταγράφεται οποιαδήποτε
τεκτονική δραστηριότητα από τις Στοές που λειτουργούσαν την εποχή
εκείνη στο Σύνταγμα.
Όσον αφορά την Στοά Hibernia δεν γνωρίζουμε το πότε ακριβώς ιδρύθηκε αφού στα ιρλανδικά αρχεία δεν έχει διασωθεί κανένα στοιχείο για το
πρώτο Ιδρυτικό Δίπλωμά της, ενώ έχει καταγραφεί ότι διαγράφηκε από το
Μητρώο της Μεγάλης Στοάς την 5η Νοεμβρίου 1801. Η Στοά αφυπνίσθηκε το 1809 και το Ιδρυτικό της Δίπλωμα επανεκδόθηκε με ημερομηνία 6
Απριλίου του έτους εκείνου. Την 6η Αυγούστου 1840 το Ιδρυτικό Δίπλωμα
επιστράφηκε στην Μεγάλη Στοά και η Hibernia διαγράφηκε για άλλη μια
φορά από το Μητρώο έχοντας καταγεγραμμένα συνολικά 269 μέλη. Δεκατέσσερα εξ αυτών μυήθηκαν κατά την δεκαεννιάμηνη παρουσία της
Στοάς στην Κέρκυρα.
Από την διασωθείσα αλληλογραφία της Στοάς, με ημερομηνία 16
Απριλίου 1828, φαίνεται ότι τα μέλη της εργάζονταν και στον βαθμό της
Βασιλικής Αψίδας, οπότε μπορούμε να ισχυριστούμε με σχετική βεβαιότητα ότι η Στοά, ως Περιστυλιακή, υφίστατο από την αφύπνισή της το 1809.
Με την ίδρυση όμως του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Ιρλανδίας,
την 11η Ιουνίου 1829, η πρακτική αυτή έπαψε να υφίσταται και Περιστύλια
άρχισαν να ιδρύονται υπό την αιγίδα του νέου τεκτονικού Σώματος των
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Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας. Έτσι την 11η Σεπτεμβρίου 1830 μετά από
αίτηση των εννέα Εταίρων της Στοάς Hibernia ιδρύθηκε και το Περιστύλιο Hibernia No. 42 προσαρτημένο στο 42ο Σύνταγμα Πεζικού. Τελευταία
καταγραφή μελών έγινε την 17η Αυγούστου 1840 και
κάπου εκεί φαίνεται ότι έκλεισε ο κύκλος των εργασιών του Περιστυλίου. Αξιοσημείωτο γεγονός,
όπως καταγράφεται στην αλληλογραφία που είχε
το Περιστύλιο την χρονική περίοδο 1830-1840
με Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο της Ιρλανδίας,
ήταν η τέλεση εργασιών και σε Ιπποτικούς βαθμούς.
Το Περιστύλιο Hibernia No. 42 διαγράφηκε
επισήμως από το Μητρώο την 17η Νοεμβρίου 1858
έχοντας καταγράψει στο μητρώο του 63 μέλη, επτά
εκ των οποίων εξυψώθηκαν στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας στην Κέρκυρα και λογίζεται ως το πρώτο
Περιστύλιο Βασιλικής Αψίδας που εργάσθηκε στο νησί
κατά τον 19ο αιώνα.

Αποτύπωμα σφραγίδας τoυ Περιστυλίου
Hibernia No. 42

Το παράδοξο και σε αυτό το Περιστύλιο, όπως και στο Busaco, ήταν
η σύνθεση των Αξιωματικών του. Τουλάχιστον έως το 1836, σε αντίθεση
με την σύνθεση του Συμβουλίου του Μεγάλου Περιστυλίου της Ιρλανδίας, το Περιστύλιο Hibernia διοικούταν από τον επικεφαλής Προκαθήμενο
[High Priest], τους τρεις Μεγάλους Λοχαγούς των Πέπλων [First, Second
& Third Grand Captains], τον Λοχαγό της Βασιλικής Αψίδας [Royal Arch
Captain], τον Γραφέα [Scribe], τον Θησαυροφύλακα [Treasurer] και τον
Εξωτερικό Στεγαστή [Tyler].

Μεγάλο και Βασιλικό Περιστύλιο της Βασιλικής Αψίδας
Κερκύρας
Την ύπαρξη ενός τέτοιου ελληνικού τεκτονικού σώματος που λειτούργησε στην Κέρκυρα κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα κανείς δεν
γνώριζε έως σήμερα. Η έκπληξη όλων όσων ασχολούνται με την ιστορία
του επτανησιακού Τεκτονισμού ήταν μεγάλη όταν κατά την διάρκεια της
προσωπικής έρευνας εντοπίστηκαν, σε ιδιωτικά αρχεία στο Worthing της
κομητείας West Sussex της Αγγλίας και στην Κέρκυρα, δύο μοναδικά
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στο είδος τους τεκτονικά διπλώματα Βασιλικής Αψίδας του 1840 και 1843
αντιστοίχως. Και τα δύο έχουν εκδοθεί από το Μεγάλο και Βασιλικό Περιστύλιο της Βασιλικής Αψίδας Κερκύρας, το οποίο είχε υπό την αιγίδα
του το Περιστύλιο Πυθαγόρας προσαρτημένο στην ομώνυμη Στοά υπ’
αρ. 3 της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος. Είναι παρόμοια,
σχεδιασμένα βάσει των αγγλικών διπλωμάτων της Βασιλικής Αψίδας της
εποχής εκείνης και είδαν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας στο
επετειακό λεύκωμα για τον εορτασμό των δέκα ετών (1999-2009) από την
εγκαθίδρυση του Περιστυλίου Ανδρέας Κάλβος υπ’ αρ. 24 Ανατολής Κερκύρας.
Όπως μας πληροφορεί η επιστολή της 3ης Ιανουαρίου 183127 του Σεβασμίου της Στρατιωτικής Στοάς Minden Νο. 677 επιλοχία εφοδιασμού
Philip Maher, προς τους Μεγάλους Γραμματείς της Ηνωμένης Μεγάλης
Στοάς της Αγγλίας William Henry White και Edward Harper, κατά τα τέλη
του 1830 ορισμένοι Άγγλοι τέκτονες, μόνιμοι κάτοικοι Κερκύρας, αιτήθηκαν στον Μεγάλο Διδάσκαλο της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας
Δούκα του Sussex Augustus Frederick την ίδρυση αγγλικής Στοάς υπό
την επωνυμία Pythagoras. Όμως η αίτηση αυτή απορρίφθηκε λόγω του
ότι την 9η Δεκεμβρίου 1823 ο Δούκας είχε υπογράψει κονκορδάτο δια
του οποίου ανεγνώριζε ως νόμιμη τεκτονική αρχή των Ιονίων Νήσων την
Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος αποδεχόμενος ταυτοχρόνως
το αξίωμα του Μεγάλου Διδασκάλου αυτής. Δια επιστολής, της 6ης Νοεμβρίου 1832, η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας ανακοίνωνε στους
Άγγλους τέκτονες την αντίρρησή της, ενώ παραλλήλως τους προέτρεπε
να αποταθούν για το αίτημά τους στην ελληνική τεκτονική Αρχή.
Ας επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι οι σχέσεις της Μεγάλης Ανατολής
της Ελλάδος με την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας την εποχή εκείνη
ήσαν πολύ καλές αφενός λόγω της πολιτικής και τεκτονικής μεταστροφής
(από την Γαλλία στην Αγγλία) του Διονυσίου Ρώμα κατά το 1816, αφετέρου λόγω του προαναφερόμενου κονκορδάτου. Τα υψηλόβαθμα μέλη
της Γαληνοτάτης φρόντιζαν από καιρό να έρχονται σε άμεση επαφή με
τα μέλη των βρετανικών Στρατιωτικών Στοών που έδρευαν για μεγάλα
χρονικά διαστήματα στο νησί, αποσκοπώντας μέσω της σύσφιξης των
τεκτονικών τους σχέσεων σε πιθανές πολιτικές επιρροές προς το συμφέρον της Επτανήσου. Το γεγονός καταγράφεται και στην επιστολή της 24ης
Ιουνίου 182228 του Σεβασμίου της Στρατιωτικής Στοάς Minden No. 677 λοχία Henry R. Rablin προς τον Μεγάλο Γραμματέα της Ηνωμένης Μεγάλης
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Στοάς της Αγγλίας William Henry White.
Υπό τις συνθήκες αυτές, όπως έχει επίσης καταγραφεί29, την 31η Δεκεμβρίου 1832 οι Άγγλοι αυτοί αδελφοί υπέβαλαν αίτηση προς την Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος προκειμένου να συστήσουν μία Στοά με το αυτό
όνομα [Πυθαγόρας] και στη συνέχεια δια Ιδρυτικού Διπλώματος η Μεγάλη Ανατολή την εγκαθίδρυσε υπό την αιγίδα της με αριθμό κατάταξης 3.
Έτσι λοιπόν από το 1833, που λογικά λειτούργησε η Στοά Πυθαγόρας
υπ’ αρ. 3, η πλειοψηφία των Βρετανών τεκτόνων που διέμεναν στην Κέρκυρα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των Βρετανών μελών της
Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, συσπειρώθηκαν στη Στοά
αυτή, η οποία τελούσε εργασίες βάσει των αγγλικών Τυπικών30. Απόρροια της όποιας δυναμικής που ανέπτυξε το Εργαστήριο ήταν η ίδρυση,
μετά από άγνωστο χρονικό διάστημα και σίγουρα πριν το 1840, του Πυθαγορείου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας που αναφέρεται στα εν λόγω
διπλώματα.
Το Περιστύλιο εργάζονταν βάσει του αγγλικού συστήματος και ήταν
προσαρτημένο σύμφωνα με την αγγλική πρακτική στην αντίστοιχη Συμβολική Στοά. Υποθέτουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος του
Περιστυλίου το αποτελούσαν Άγγλοι και Ιρλανδοί τέκτονες, οι οποίοι ήσαν
ήδη εξοικειωμένοι με τον τεκτονισμό της Βασιλικής Αψίδας και που όπως
προαναφέρθηκε διέδιδαν συστηματικά την εποχή εκείνη.
Όσο αφορά το πρώτο δίπλωμα, το οποίο ήδη επαναπατρίστηκε, πρόκειται για χειρόγραφη σχεδιασμένη περγαμηνή διαστάσεων 32 x 36,5 εκατοστών με ημερομηνία έκδοσης την 14η Φεβρουαρίου 1840. Το κείμενό
του είναι γραμμένο εις διπλούν στην αγγλική και λατινική γλώσσα, επικυρώνεται όπως και το δεύτερο δίπλωμα από ανάγλυφη σφραγίδα για την
οποία θα αναφερθούμε λεπτομερώς ακολούθως και υπογράφεται από
έναν Βρετανό και τέσσερις Επτανήσιους τέκτονες ως ακολούθως: Μεγάλος Διδάσκαλος-Μεγάλος Προκαθήμενος [Most Excellent Grand Master
- First Grand Principal ‘Z’] υπογράφει ο Άγγλος William Cartwright31
(δημόσιος υπάλληλος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων), 2ος
Μεγάλος Αξιωματικός [Second Grand Principal ‘H’] ο Ιωσήφ Παβίας (καθηγητής μουσικής), 3ος Μεγάλος Αξιωματικός [Third Grand Principal ‘J’]
ο Αλέξανδρος Ρώσσης (κτηματίας), Μεγάλος Γραφέας ‘E’ [Grand Scribe
‘E’] ο σικελικής καταγωγής Πλάσιντο Σόφιος (συνταξιούχος κυβερνητικός
υπάλληλος) και Μεγάλος Γραφέας ‘Ν’ [Grand Scribe ‘Ν’] ο Φραγκίσκος
Σόφιος (μηχανικός) υιός του προηγούμενου.
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Το δίπλωμα ανήκει στον Άγγλο τέκτονα John Stevenson, στρατιώτη
του 53ου Συντάγματος Πεζικού των Βρετανικών Δυνάμεων, ο οποίος κατά
την παραμονή του Συντάγματός του στην Μάλτα (1834-1836), σε ηλικία
25 ετών, μυήθηκε στον βαθμό του Μαθητή την 4η Αυγούστου 1835 στη
Στοά Union of Malta No. 588 υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, διήλθε τον βαθμό του Εταίρου την 1η Σεπτεμβρίου 1835
και ανυψώθηκε στον βαθμό του Διδασκάλου την 6η Οκτωβρίου 1835. Την
χρονική περίοδο 1836-1840 το 53ο Σύνταγμα Πεζικού εγκαταστάθηκε στην
Κέρκυρα όπου ο Stevenson υπήρξε εκ των πρώτων που υιοθετήθηκαν,
την 1η Ιανουαρίου 1839, στη νεοσύστατη Στοά Pythagoras Νο. 654 υπό
την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας. Την 31η Ιανουαρίου
1840, όπως αναγράφεται στο εν λόγω δίπλωμα, εξυψώθηκε στον βαθμό
της Βασιλικής Αψίδας στο Περιστύλιο Πυθαγόρας που ήταν προσαρτημένο στη Στοά υπ’ αρ. 3 υπό την αιγίδα της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής
της Ελλάδος.
Όσο αφορά το δεύτερο πρόκειται για περγαμηνή εν μέρει τυπωμένη
και συμπληρωμένη από τον νομικό και τέκτονα Ηλία Κόντη, διαστάσεων
27,5 x 45 εκατοστών, με ημερομηνία έκδοσης την 20η Ιουνίου 1843. Το
κείμενό του είναι γραμμένο εις διπλούν στην αγγλική και ελληνική γλώσσα και ανήκει στον επίσης Άγγλο τέκτονα William James, δημόσιο υπάλληλο του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων και μέλος της αγγλικής
Στοάς Pythagoras Νο. 654.
Πιστεύοντας στην σπουδαιότητα των πληροφοριών που μας μεταφέρουν, αλλά και στην αναγκαιότητα της καταγραφής τούτων, αποδίδεται
ακολούθως ως έχει το πλήρες κείμενο του δεύτερου εξ αυτών, το οποίο
όμως είναι κοινό με αυτό του πρώτου με μοναδικές διαφορές τις ημερομηνίες και τους υπογράφοντες αυτού:

Δίπλωμα Βασιλικής Αψίδας John Stevenson, Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας
Κερκύρας
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ΙTNOTGAOTU
We the most Excellent GRAND MASTER of the Grand and
Royal Chapter of the Royal Arch in due form assembled
AT FREE MASONS HALL, CORFU’.

Οἲς πὲρ προσήκει Διὰ
To all whom it may Concern
τῶν γραμμάτων τουτωνὶ μαρτύρεται
These are to certify That
τὸν καλὸν καγαθὸν ἡμῶν ἀδελφὸν
our Excellent Brother
ΒΙΛΛΕΛΜΟΝ ΙΑΜΣ
WILLIAM JAMES
τόν τοῦ αὐτοῦ ὄνομα ἀπέναντι γεwho hath in the Margin signed
γραφότα τακτικὸν εἰσενηνέχθαι
his Name is a regular ROYAL
τῆς ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΨΙΔΟΣ
ARCH MASON admitted
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ἐν τοῖς ἡμετέροις
into our mysteries on the
μυστηρίοις τῇ 4 Μαΐου ΑΦ. 5843
4th day of May AL. 5843 by
o
the Chapter of Lodge N 3
ὑπὸ τοῦ ἐν ΚΕΡΚΥΡΑΙ τῆς ὑπ’ ἀρ:
of Greece Meeting at CORFU’
Γ! Ἑλληνικῆς Ἐπαύλεως τοῦ
called the Pythagorean
λεγομένου Πυθαγορείου
Chapter of Corcyra and is
Κερκυραϊκοῦ Συλλόγου καί
registered in our Grand Chapter
καταγεγράφθαι ἐν τῷ πίνακι τοῦ
of Royal Arch in Corfu’
ἡμετέρου Μεγάλου ἐν Κερκύρᾳ
th
on the 10 day of May in the
Συλλόγου τῆς Βασιλικῆς Ἁψίδος
year of Masonry 5843.
τῇ ι΄ Μαΐου ἔτος τῆς Τεκτονικῆς
In testimony whereof we have
5843. Εἰς μαρτύριον δὲ τὰ ὀνόsubscribed our Names and afματα ἠμῶν ἐγεγράφαμεν τὴν σφραfixed the Seal of our Grand
γίδα τοῦ ἡμετέρου Μεγάλου ΣυλChapter this 20th day of June
λόγου ἐπιθέντες τῇ κ΄ Ἰουνίου τοῦ
in the year of our Lord 1843
Σωτηρίου ἔτους 1843, τῆς δὲ
and of Masonry 5843.
Τεκτονικῆς 5843._
(Σ.Σ.)
Ζ
Alessandro Rossi
(Τ.Σ.)

H
Mastraca Dessilla

J
Giuseppe Pavia

E
A. Grollo

N
G. Giordano
Δίπλωμα Βασιλικής Αψίδας William James, Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας Κερκύρας
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Ταυτόχρονα το συγκεκριμένο δίπλωμα αποδεικνύει ότι το 1843 η τεκτονική αρχή έκδοσης, το Μεγάλο και Βασιλικό Περιστύλιο της Βασιλικής Αψίδας της Κέρκυρας, αποτελούνταν εξολοκλήρου από τα ακόλουθα
υψηλόβαθμα μέλη της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, όλοι
τους πολίτες του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων: Μεγάλος Διδάσκαλος-Μεγάλος Προκαθήμενος [Most Excellent Grand Master - First
Grand Principal ‘Z’] υπογράφει ο Αλέξανδρος Ρώσσης32 (κτηματίας), Σεβάσμιος της Μεγάλης Μητρικής Συμβολικής Στοάς της Μεγάλης Ανατολής. 2ος Μεγάλος Αξιωματικός [Second Grand Principal ‘H’] ο Στυλιανός
Μάστρακας Δεσύλλας (κτηματίας), μέλος της Μεγάλης Στοάς Διοικήσεως
της Μεγάλης Ανατολής. 3ος Μεγάλος Αξιωματικός [Third Grand Principal
‘J’] ο Ιωσήφ Παβίας (καθηγητής μουσικής). Μεγάλος Γραφέας ‘Ε’ [Grand
Scribe ‘E’] ο Αλέξανδρος Γρόλλος (διευθυντής ενεχυροδανειστηρίου),
1ος Μεγάλος Δοκιμαστής της Μεγάλης Ανατολής. Μεγάλος Γραφέας ‘Ν’
[Grand Scribe ‘Ν’] ο Ιάκωβος Τζιορντάνο (κτηματίας), Μεγάλος Σφραγιδοφύλακας της Μεγάλης Ανατολής.
Οι Επτανήσιοι τέκτονες οι υπογράφοντες τα ανωτέρω διπλώματα θεωρητικά ήσαν οι πρώτοι Έλληνες που εξυψώθηκαν στην τάξη της Βασιλικής Αψίδας, γεγονός που δρομολογήθηκε αναμφίβολα εξ αιτίας της
παρουσίας στην Κέρκυρα των Ιρλανδών και Άγγλων τεκτόνων.
Ο βρετανικής καταγωγής William James, κάτοχος του διπλώματος,
εντοπίζεται στην Κέρκυρα από τον πρώτο κιόλας χρόνο της Αγγλικής
Προστασίας ως δημόσιος υπάλληλος στην υπηρεσία του αναπληρωτή
γενικού επιτρόπου των ελεγκτών του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων
Νήσων. Υπήρξε μέλος της Στοάς Bienfaisance et Philogénie Réunies υπ’
αρ. 1361 υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, καταγεγραμμένος στην επετηρίδα της Στοάς του έτους 1815 ως Εταίρος. Από το 1816
εντάχθηκε στην δύναμη της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος,
της μοναδικής τεκτονικής δύναμης που λειτουργούσε στο νησί την εποχή
εκείνη, ενώ την 4η Απριλίου 1840 υιοθετήθηκε στη Στοά Pythagoras Νο.
654 υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας.
Το παράδοξο είναι ότι ενώ στο δίπλωμα αναφέρεται ότι ο James εξυψώθηκε στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας την 4η Μαΐου 1843 στο Περιστύλιο της ελληνικής Στοάς Πυθαγόρας υπ’ αρ. 3, εμφανίζεται να αιτείται
ως μέλος του ελληνικού Περιστυλίου, μεταξύ άλλων, την 12η Ιανουαρίου
1842 στο Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο της Αγγλίας την ίδρυση Περιστυλίου στην Κέρκυρα! Καταφεύγοντας σε εικασίες μπορούμε να ισχυριστού-
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με ότι πιθανότατα για λόγους που εξυπηρετούσαν τα σχέδια των Άγγλων
τεκτόνων, ο James κατά την στιγμή που συντάχθηκε η αίτηση για την
ίδρυση του αγγλικού Περιστυλίου δεν ήταν κάτοχος της τάξης. Πρέπει να
επισημανθεί όμως, ότι σε καμία περίπτωση η ανακρίβεια αυτή δεν μειώνει την γνησιότητα του παρόντος διπλώματος.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διαφοροποίηση των συγκεκριμένων διπλωμάτων από εκείνα των επιγενόμενων βαθμών που εξέδιδε την ίδια
εποχή το αντίστοιχο Υπέρτατο Μητροπολιτικό Περιστύλιο για τον Σκωτικό
Φιλοσοφικό Τύπο που λειτουργούσε στην Κέρκυρα. Σε όλα όσα έχουν διασωθεί στο αρχείο της Ζακυνθινής Στοάς Star of the East [Αστήρ της Ανατολής] Νο. 880 υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας,
αναφέρεται ότι το Υπέρτατο Μητροπολιτικό Περιστύλιο ή τα εξαρτήματά
του, δηλαδή το Υπέρτατο Περιστύλιο, το Υπέρτατο Περιστύλιο Μεγάλων
Λευκών και Μελαίνων Αετών και το Υπέρτατο και Κυρίαρχο Δικαστήριο Μεγάλων Επιθεωρητών Εξεταστών Ταξιαρχών, αποτελούσαν αναπόσπαστα τμήματα της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος. Σε
αντίθεση, τα παρόντα διπλώματα Βασιλικής Αψίδας αν και υπογράφονται
από επιφανή στελέχη της Γαληνοτάτης αναγράφουν ως μόνη ανώτατη τεκτονική Αρχή το προαναφερόμενο Μεγάλο και Βασιλικό Περιστύλιο της
Βασιλικής Αψίδας της Κέρκυρας, λόγω του ότι όπως και σε άλλες τεκτονικές Δικαιοδοσίες παρόμοια σώματα Βασιλικής Αψίδας θεωρούνταν τελείως ανεξάρτητα. Για τον λόγο αυτό και στα δύο διπλώματα ως Μεγάλοι
Διδάσκαλοι-1οι Μεγάλοι Προκαθήμενοι [Most Excellent Grand Masters
- First Grand Principals ‘Z’] αναφέρονται οι Cartwright και Ρώσσης και
όχι ο πρώτος τη τάξει Βοηθός Μεγάλος Διδάσκαλος της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος Άγγελος Χαλικιόπουλος33, ο οποίος ηγούταν
του κερκυραϊκού Τεκτονισμού και διατελούσε την εποχή εκείνη, επίσης,
Πρόεδρος του Κυρίαρχου και Ύπατου Δικαστηρίου, ανώτατης διοικητικής
αρχής του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου.
Τέλος αναφέρουμε ότι και τα δύο διπλώματα επικυρώνονται από την
ανάγλυφη σφραγίδα του Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας, την οποία όμως την συναντάμε και σε διπλώματα του
Υπέρτατου Μητροπολιτικού Περιστυλίου για τον Σκωτικό Φιλοσοφικό
Τύπο της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος. Είναι στρογγυλού σχήματος,
φέρει ομόκεντρα τον οκτάγωνο σταυρό της Μάλτας και στο κέντρο αυτού
τρισυπόστατο αρχαιοπρεπή πολεμιστή. Περιμετρικά δε το λογότυπο ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5814 [1814] (sic). Επίσης,
το δεύτερο δίπλωμα του William James φέρει και μία δεύτερη σφραγίδα
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που ανήκει στην αγγλική Στοά Pythagoras Νο. 654, η οποία ως φαίνεται
επικύρωσε αργότερα το δίπλωμα.

αλλά και τους ανένταχτους Βρετανούς τέκτονες που διέμεναν στην Κέρκυρα, με αποτέλεσμα στο τέλος του 1839 να μετρά 43 μέλη.

Δεν έχουμε γνώση ακόμη για την ακριβή ημερομηνία διακοπής της
λειτουργίας του Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας της Κέρκυρας, όπως δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ανέστειλε τις εργασίες του το εξάρτημά του, το
Πυθαγόρειο Περιστύλιο, που
ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1830. Εικάζουμε
όμως ότι η δράση τους πρέπει
να έπαυσε ταυτοχρόνως περί
το 1853, χρονική περίοδο κατά
την οποία όπως φαίνεται ανέστειλε την λειτουργία της στην
Κέρκυρα η Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος, της
οποίας η αναστολή συνέπεσε
με τον θάνατο και του τελευταίου Βοηθού Μεγάλου ΔιδαΑνάγλυφη σφραγίδα του Υπέρτατου Μητροπολιτικού Περιστυλίου
σκάλου της Στάμου Γαγκάδη34.

Φυσικό επακόλουθο ήταν σύντομα να δημιουργηθεί και Περιστύλιο
Βασιλικής Αψίδας όπου οι αδελφοί μπορούσαν να εργασθούν περαιτέρω. Οι μοναδικές βιβλιογραφικές αναφορές που είχαμε μέχρι σήμερα
περί του Εργαστηρίου αυτού ήσαν αυτές των Fred L. Pick & G. Norman
Knight στο βιβλίο τους Pocket History of Freemasonry, όπου ανέφεραν
επιγραμματικά την εγκαθίδρυση στην Κέρκυρα αγγλικής Στοάς και αργότερα Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδας36. Επίσης στο άρθρο του Ανδρέα Χρ.
Ριζόπουλου English Lodges in the Ionian Islands the nineteenth century
αναφέρεται ότι σε επιστολή του, της 3ης Ιανουαρίου 1840, ο Σεβάσμιος της
Στοάς Pythagoras No. 654 Robert Oliver Mennie προς την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, επισημαίνει την ύπαρξη 22 έως 23 τεκτόνων της
Βασιλικής Αψίδας και πολλών άλλων επιλέξιμων και άξιων για εξύψωση
στην τάξη. Ότι είναι απόλυτα έτοιμοι να αρχίσουν εργασίες Περιστυλίου
και έχουν μεριμνήσει για οτιδήποτε είναι απαραίτητο γι’ αυτό και το μόνο
που έλειπε ήταν το Ιδρυτικό Δίπλωμα, το οποίο για άλλη μια φορά αιτούνταν να τους χορηγηθεί το συντομότερο δυνατόν37.

Κερκύρας

Η ελληνική τεκτονική αυτή
Αρχή των τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας, εκ των ανωτέρω, πρέπει να
λογίζεται πλέον ως η πρώτη που έδρασε στον ελλαδικό χώρο.

Περιστύλιο Pythagorean No. 654
Λίγα χρόνια μετά την ίδρυση της ελληνικής Στοάς Πυθαγόρας υπ’ αρ.
3 και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1837, επτά Άγγλοι και Ιρλανδοί τέκτονες μέλη διαφόρων Δικαιοδοσιών αιτήθηκαν εκ νέου στην Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας την ίδρυση Στοάς στην Κέρκυρα υπό την
επωνυμία Pythagoras. Με τον ισχυρισμό ότι το σύνολο των μελών της
Στοάς ήσαν Άγγλοι στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, η αίτηση αυτή
εγκρίθηκε και την 9η Οκτωβρίου 1838 εκδόθηκε το Ιδρυτικό Δίπλωμα της
Στοάς Pythagoras No. 65435. Η Στοά από τους πρώτους κιόλας μήνες της
λειτουργίας της άρχισε να απορροφά το αγγλικό στοιχείο που υπήρχε στα
τεκτονικά Εργαστήρια της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος

Πρόσφατη λοιπόν έρευνα στα αρχεία της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς
της Αγγλίας ανέδειξε την ύπαρξη όλων των εγγράφων που διασώζονται
και που αφορούν το αγγλικό εκείνο Περιστύλιο. Εξ αυτών γνωρίζουμε
πλέον ότι την 12η Ιανουαρίου 1842 οι Thomas Morphy (προϊστάμενος
έργων του Βασιλικού Μηχανικού), John Walter Halahan (στρατιωτικός
χειρουργός), Joseph Geary Charlton (έμπορος), Robert Oliver Mennie
(διευθυντής έργων του Βασιλικού Μηχανικού), Matthew Page (έμπορος),
Henry Charles Charlton (έμπορος), William James (δημόσιος υπάλληλος
του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων), John Calder (μηχανικός) και
William Baker αιτήθηκαν στο Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο της Βασιλικής Αψίδας της Αγγλίας την ίδρυση Περιστυλίου στην Κέρκυρα υπό την
επωνυμία Pythagorean [Chapter], το οποίο θα ήταν προσαρτημένο στη
Στοά Pythagoras Νο. 654. Στην αίτηση προτείνονταν, όπως προβλέπονταν
από τους Κανονισμούς του Μεγάλου Περιστυλίου, οι θέσεις του πρώτου
Τρισυπόστατου να καλυφθούν από τους: Thomas Morphy First Principal
‘Z’, John Walter Halahan Second Principal ‘H’ και Joseph Geary Charlton
Third Principal ‘J’. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι εκτός από τους Morphy
και Page που προέρχονταν από Περιστύλια της Ιρλανδικής Δικαιοδοσίας, καθώς και του Halahan ο οποίος προέρχονταν από Περιστύλιο της
αντίστοιχης Αγγλικής, όλοι οι υπόλοιποι ήσαν μέλη του Πυθαγόρειου
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Περιστυλίου υπό την αιγίδα του Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου της
Βασιλικής Αψίδας της Κέρκυρας.
Το Ιδρυτικό Δίπλωμα του Περιστυλίου εκδόθηκε την 4η Μαΐου 1842 και
όπως προκύπτει από την επιστολή του πρώτου Προκαθημένου Thomas
Morphy38 προς τον Μεγάλο Γραφέα ‘E’ [Grand Scribe ‘E’] του Υπέρτατου
Μεγάλου Περιστυλίου της Αγγλίας William Henry White, της 17ης Μαρτίου
1843, οι εργασίες του Εργαστηρίου ξεκίνησαν επίσημα την 11η Ιανουαρίου
του έτους εκείνου. Από τα ελλιπή ετήσια απογραφικά δελτία του Περιστυλίου της περιόδου 1843-1865, που διασώζονται στα αρχεία της Ηνωμένης
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, φαίνεται ότι εξυψώθηκαν ή υιοθετήθηκαν σ’
αυτό τουλάχιστον 160 τέκτονες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήσαν
στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, ως επί τω πλείστον Άγγλοι και Ιρλανδοί μόνιμοι κάτοικοι Κερκύρας. Όμως μεταξύ των ανωτέρω συναντάμε «παραδόξως» και δέκα Έλληνες, οι οποίοι ήσαν οι ακόλουθοι:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Ονοματεπώνυμο
Καρρέρ Διονύσιος
Κόντε Μερκάτης Αναστάσιος
Παβίας Ιωσήφ
Κόλλας Δανιήλ
Γενατάς Αντώνιος
Κρεμύδης Γεώργιος
Καλλονάς Ιωάννης Αντώνιος
Παλατιανός Γεώργιος Αλβέρτος
Γρασσέτης Αριστείδης
Γρασσέτης Φρειδερίκος

Αστική ιδιότητα
Βουλευτής Ζακύνθου
Βουλευτής Ζακύνθου
Καθηγητής Μουσικής
Χημικός
Κτηματίας
Έμπορος
Δικηγόρος
Στρατιωτικός Ιατρός
Υπάλ. Ιονικής Τραπέζης
Υπάλ. Ιονικής Τραπέζης

Ημ/νία Εξυψώσεως
14/4/1845
1845
1849
11/4/1854
8/11/1856
7/8/1858
10/8/1859
25/9/1862
5/2/1863
5/2/1863

Από το πρώτο ετήσιο απογραφικό δελτίο της 17ης Μαρτίου 1843 γνωρίζουμε επίσης ότι στην πρώτη συνεδρία του Περιστυλίου, της 11ης Ιανουαρίου 1843, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξύψωση στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας των Frederick Stanley Carpenter (δημοσίου υπαλλήλου),
Abraham Carter (εκτροφέα ίππων) και William Nichol (μηχανικού). Από
το τελευταίο δε απογραφικό της 30ης Μαΐου 1865 προκύπτει ότι η τελευταία συνεδρία του Εργαστηρίου, κατά την οποία εξυψώθηκαν οι Francis
John Gray (υποπλοίαρχος Βασιλικού Ναυτικού), James Flanagan (χειρουργός Βασιλικού Ναυτικού), Edward Madgewich Roe (αξιωματικός
οικονομικού Βασιλικού Ναυτικού), William Hans Burland (λοχαγός 29ου
Συντάγματος Πεζικού) και William Tinkler (πωλητής νομικών βιβλίων),
έλαβε χώρα την 21η Νοεμβρίου 1863.

Στα είκοσι αυτά χρόνια που λειτούργησε το Περιστύλιο, Προκαθήμενοί του αναδείχτηκαν οι: Thomas Morphy (1843-1845), Joseph Geary
Charlton (1845-1847), Robert Oliver Mennie (1847-1849), William James
(1849-1851), James William Taylor (1851-1853) και Benjamin Bartlett
Baker (1853-1863;).
Το αγγλικό αυτό Περιστύλιο υπήρξε
πάντα ολιγομελές και με την αποχώρηση των Άγγλων από τα Επτάνησα την 21η
Μαΐου 1864 ουσιαστικά σταμάτησε να εργάζεται λόγω έλλειψης Εταίρων, παρότι η
Συμβολική Στοά Pythagoras No. 654 συνέχισε να εργάζεται έως το 1877. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ο Σεβάσμιος της
Στοάς, της περιόδου 1863-1864, Sir Patrick
M. de Colquhoun (Μέλος του Ανωτάτου
Συμβουλίου Δικαιοσύνης του Ηνωμένου
Κράτους των Ιονίων Νήσων) σε επιστολή
του, της 3ης Απριλίου 1865, προς τον Grand
Scribe ‘E’ του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Αγγλίας Εταίρο William Gray
Clark. Ο Colquhoun αναφέρει επίσης ότι
με την λήξη των εργασιών το Ιδρυτικό Δίπλωμα του Εργαστηρίου δεν επιστράφηκε Γεώργιος Αλβέρτος Παλατιανός
στην Αγγλία και ίσως αυτός είναι ο λόγος
που δεν διασώθηκε σε αντίθεση μ’ αυτό της Στοάς. Έτσι τον Ιούνιο του
1863 που έγινε η αναρίθμηση των αγγλικών Στοών και Περιστυλίων, η
Pythagoras Lodge και το Pythagorean Chapter έλαβαν τον αριθμό 447
αντί του 65439. Η ιστορία του Περιστυλίου κλείνει οριστικά την 6η Φεβρουαρίου 1895, ημέρα κατά την οποία διαγράφηκε από το Μητρώο των Περιστυλίων του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας της
Αγγλίας.
Δεν θα ήταν άσκοπο ως επίλογο της ιστορικής καταγραφής των πρώτων αυτών Περιστυλίων της Βασιλικής Αψίδας (Πυθαγόρας υπ’ αρ. 3 &
Pythagorean No. 654) της Κέρκυρας να αναφέρουμε ένα ενδιαφέρον
στοιχείο που ανέδειξε η έρευνα για τον Τύπο των εργασιών που τελούσαν
αν όχι και τα δύο τουλάχιστον το δεύτερο απ’ αυτά.
Συγκυρία έφερε προ μηνών στα χέρια μας ένα ιστορικό ντοκουμέ-
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ντο σχετικό με τα δύο κερκυραϊκά Περιστύλια. Πρόκειται για ένα κωδικοποιημένο τεκτονικό βιβλίο που ανήκε στον προαναφερόμενο William
James, μέλος και των δύο Περιστυλίων, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον
ίδιο και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα Τυπικά των τριών Συμβολικών
βαθμών, εκείνο της τελετής της «Διαβάσεως εκ της Έδρας του Σεβασμίου» (Passing the Chair), όπως επίσης και
αρκετά κείμενα με σχόλια στα ιταλικά.
Παρενθετικά ας επισημανθεί ότι έως
και το 1822 προϋπόθεση για την εξύψωση κάποιου στον βαθμό της Βασιλικής
Αψίδας ήταν να είχε εγκατασταθεί ως Σεβάσμιος Στοάς. Λόγω όμως της έλλειψης
εγκατεστημένων Σεβασμίων τα Περιστύλια ήταν πρακτικά αδύνατον να λειτουργήσουν και έτσι «εφευρέθηκε» η τελετή
του ‘Passing the Chair’ ή αλλιώς της εικονικής εγκατάστασης του υποψήφιου
στη θέση του Σεβασμίου που αργότερα
έγινε γνωστή ως βαθμός του Πρώην Σεβασμίου [Past Master Degree]. Η τελετή
λάμβανε χώρα σε εργασίες Συμβολικής
Στοάς και με τον τρόπο αυτό αφενός μπορούσαν να λάβουν την τάξη της Βασιλικής Αψίδας και τέκτονες Διδάσκαλοι που
δεν ήσαν ή είχαν διατελέσει Σεβάσμιοι
και αφετέρου εξασφαλίσθηκε η βιωσιμότητα των Περιστυλίων.
Την 8η Μαΐου 1822 το Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο της Αγγλίας αποφάσισε
Κωδικοποιημένο Τυπικό William James
την κατάργηση της προϋπόθεσης αυτής,
καταργώντας παράλληλα και το ‘Passing the Chair’. Όμως παρά την απόφαση αυτή, στις αγγλικές Επαρχίες, ιδίως στις υπερπόντιες, συνεχίστηκε
η πρακτική αυτή έως και τα μέσα του 19ου αιώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε το Περιστύλιο St. John and St. Paul Νο. 673 της Βαλέτας
όπου την 3η Απριλίου 1857 έλαβε χώρα η τελετή της «Διαβάσεως εκ της
Έδρας του Σεβασμίου» [Passing the Chair], την οποία είχε εισαγάγει το
1819 στο νησί ο τότε Επαρχιακός Μεγάλος Διδάσκαλος για τη Μεσόγειο

Σκουδιέρος Waller Rodwell Wright40.
Η κατοχή του παρόντος Τυπικού από τον William James, ο οποίος
διετέλεσε Σεβάσμιος της Pythagoras Lodge Νο. 654 τα έτη 1847, 1848 &
1850 και Προκαθήμενος του Pythagorean Chapter την διετία 1850-1851,
δεικνύει ότι όπως στην Μάλτα έτσι και στην Κέρκυρα την χρονική εκείνη
περίοδο, οι Άγγλοι τέκτονες της Βασιλικής Αψίδας τελούσαν ακόμα την
τελετή του ‘Passing the Chair’. Έτσι λοιπόν, βάσει των βιβλιογραφικών
αναφορών για το Περιστύλιο St. John and St. Paul41 αλλά και του συγκεκριμένου ιστορικού ευρήματος για το Περιστύλιο Pythagorean, μπορούμε να ισχυριστούμε με σχετική βεβαιότητα ότι σ’ αυτά τα Εργαστήρια
καταγράφεται για τελευταία φορά στην περιοχή μας η πρακτική της «Διαβάσεως εκ της Έδρας του Σεβασμίου» [Passing the Chair] υπό την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας.

20ος αιώνας
Έκτοτε πέρασαν 112 χρόνια μέχρι την στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε
στην Ελλάδα ο Τύπος της Υόρκης. Με πρωτοβουλία τεκτόνων υπό την
Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και με την ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση των Πανταλέοντα Φραγκεδάκη και Ευμένη Καλούδη, οι οποίοι ήσαν
ανώτατα στελέχη του Τύπου στην Γερμανία, την άνοιξη του 1976 λειτούργησε το πρώτο Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας και την
26η Νοεμβρίου 1977 έγινε η επίσημη εγκατάσταση του Μεγάλου Περιστυλίου της Υόρκης για την Ελλάδα42. Πολλοί Έλληνες τέκτονες εντάχθηκαν
στις τάξεις του στην διάρκεια της βραχύβιας (εννεαετούς περίπου) ζωής
του, γοητευμένοι από το νέο στοιχείο που εισήγαγε στα τεκτονικά δρώμενα της χώρας.
Ο Ανδρέας Χρ. Ριζόπουλος, στο βιβλίο του Ελληνικό Τεκτονικό Εγχειρίδιο, αναφέρει σχετικά, ότι:

«Όταν το 1986 απεχώρησε από τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος
μια μεγάλη ομάδα Τεκτόνων και ίδρυσαν την Εθνική Μεγάλη Στοά της
Ελλάδος, οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν ενεργά μέλη του Μεγάλου
Περιστυλίου της Υόρκης. Σύντομα, επειδή η Εθνική Μεγάλη Στοά της
Ελλάδος επιθυμούσε να ακολουθήσει πιστά τις αγγλικές πρακτικές, τα
μέλη της Εθνικής δημιούργησαν ανεξάρτητα σώματα σύμφωνα με την
αγγλική πρακτική και το Περιστύλιο της Υόρκης αδράνησε.
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Μετά από την άρση της αναγνώρισης της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος το 1993 από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας και ορισμένες άλλες Μεγάλες Στοές, η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος αποφάσισε να
εγκαταστήσει στην Ελλάδα Μέγα Περιστύλιο του Τύπου της Υόρκης
υπό την αιγίδα της ώστε αφενός να προσεγγίσει περισσότερο τις αμερικανικές Μεγάλες Στοές, οι οποίες δεν είχαν άρει την Αναγνώριση και
αφετέρου να καταστήσει εμφατικότερη την ανεξαρτησία της από το
Ύπατο Συμβούλιο του Σκωτικού Τύπου. Έτσι τον Αύγουστο του 1993
ιδρύθηκαν τα τρία πρώτα περιστύλια (δύο στην Αθήνα και ένα στα Ιωάννινα)»43.
Ακολούθως την 6η Μαΐου 1997 το Γενικό Διεθνές Μέγα Περιστύλιο
των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος, εκτιμώντας την επιτυχημένη πρόοδο στον τομέα του Περιστυλιακού Τεκτονισμού στην Ελλάδα, παρουσίασε
σε ειδική τελετή τον Χάρτη Αναγνωρίσεως του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Ελλάδος, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμο μέλος αυτού. Σήμερα
υπό την αιγίδα του λειτουργούν 32 Περιστύλια Τεκτόνων της Βασιλικής
Αψίδας στα οποία είναι ενεργά μέλη 1.082 Εταίροι.

Περιστύλιο Ανδρέας Κάλβος υπ’ αρ. 24
Την 27η Μαΐου 1998 με πρωτοβουλία του Εταίρου Κάρολου Αγιούς
συνήλθαν δέκα μέλη της Συμβολικής Στοάς Φοίνιξ υπ’ αρ. 1 εν Ανατολή Κερκύρας, υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τα οποία
κατείχαν τον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας, με σκοπό την ίδρυση Περιστυλίου Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας στην Κέρκυρα. Στην συνεδρία
υπό την προεδρία του Εταίρου Στέφανου Ανεμογιάννη αποφασίσθηκε το
όνομα του Περιστυλίου να είναι το ίδιο με εκείνα των λοιπών κερκυραϊκών Εργαστηρίων του Σκωτικού Τύπου, δηλαδή Φοίνιξ. Επίσης βάσει
των Κανονισμών εκλέχθηκαν για τις τρεις πρώτες θέσεις του Συμβουλίου των Αξιωματικών οι κάτωθι Εταίροι: Στέφανος Ανεμογιάννης (Προκαθήμενος), Κάρολος Αγιούς (Άναξ) και Σπυρίδων Μάζης (Διδάσκαλος του
Νόμου). Ακολούθως συντάχθηκε η αίτηση συστάσεως του νέου Περιστυλίου προς το Ύπατο Μέγα Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος, με ημερομηνία 28 Μαΐου 1998, την οποία υπέγραψαν οι
ακόλουθοι Εταίροι: Ανεμογιάννης Στέφανος (επιχειρηματίας), Αγιούς Κά-

ιστορία του τεκτονισμού
ρολος (λογιστής) πρώην Σεβάσμιος της Στοάς Φοίνιξ, Ευαγγελίου Βασίλειος (συνταξιούχος έμπορος) πρώην Σεβάσμιος της Στοάς Φοίνιξ, Μάζης
Σπυρίδων (τραπεζικός υπάλληλος), Αναστασίου Κωνσταντίνος (ιατρός)
Σεβάσμιος της Στοάς Φοίνιξ, Αγιούς Γεώργιος (οικονομολόγος), Παΐπέτης
Ανδρέας (συνταξιούχος συμβολαιογράφος), Μέριανος Ελευθέριος (πολιτικός μηχανικός), Πιέρης Ιωάννης (συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος)
και Σκληρός Δημήτριος (καθηγητής Φυσικής).
Ας σημειωθεί ότι όλοι οι Ιδρυτές του Περιστυλίου είχαν μυηθεί στους
Περιστυλιακούς βαθμούς την χρονική περίοδο 1994-1998 στο Περιστύλιο Δωδωναία Αψίς υπ’ αρ. 2 Ανατολής Ιωαννίνων, του Υπάτου Μεγάλου
Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, πλην του Εταίρου Ανδρέα Παϊπέτη, ο οποίος
μυήθηκε το 1984 στο Περιστύλιο Προμένεια υπ’ αρ. 7 Ανατολής Ιωαννίνων υπό την αιγίδα του προαναφερομένου Μεγάλου Περιστυλίου της
Υόρκης (1977) και είναι σήμερα ο παλαιότερος Κερκυραίος τέκτονας της
Βασιλικής Αψίδας.
Ακολούθως το Συμβούλιο του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου κατά την
συνεδρία αυτού της 2ας Ιουνίου 1998 υπό την προεδρία του Μεγάλου Προκαθημένου Εξχτ. Ετ. Σάββα Βαφειάδη, λαμβάνοντας υπ’ όψη του την από
28 Μαΐου 1998 αίτηση των Κερκυραίων τεκτόνων, ενέκρινε την ίδρυση
του Περιστυλίου αλλά υπό το διακριτικό όνομα Ανδρέας Κάλβος με αριθμό κατάταξης 24. Ο οριστικός Χάρτης λειτουργίας του Περιστυλίου θα χορηγούνταν μετά από εξάμηνη κανονική λειτουργία βάσει των διατάξεων
του Γενικού Κανονισμού.
Η εγκαθίδρυση του Περιστυλίου έλαβε χώρα την 13η Νοεμβρίου 1999
υπό κλιμακίου του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου προεξάρχοντος του Μεγάλου Άνακτος Πνξχ. Ετ. Νικολάου Βουργίδη και των Μεγάλου Διδασκάλου του Νόμου Πνξχ. Ετ. Βασιλείου Κούτση, Μεγάλου Γραμματέα Πνξχ.
Ετ. Αετού Τζιφάκι και του Μεγάλου Αυλάρχη Λ. Εξχ. Ετ. Θεοδώρου Πανάγου.
Στον ενάμιση χρόνο που μεσολάβησε από την ίδρυση μέχρι την εγκαθίδρυση του Περιστυλίου πραγματοποιήθηκαν, εκτός των άλλων εργασιών, τρεις μυήσεις στις οποίες επτά Διδάσκαλοι της Συμβολικής Στοάς
Φοίνιξ υπ’ αρ. 1 μυήθηκαν στους Περιστυλιακούς βαθμούς και συμπλήρωσαν το νέο Συμβούλιο των Αξιωματικών του Εργαστηρίου.
Όμως πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή του δυστυχώς παρουσιάστηκαν

119

120 ιστορία του τεκτονισμού
έντονοι τριγμοί και φυγόκεντρες τάσεις στην υπό τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος τοπική αδελφότητα. Το Περιστύλιο τούτο από το οποίο απεχώρησαν
τότε 11 επί 26 μελών, παρακρατώντας όμως όλα τα σκεύη, το Ιδρυτικό Δίπλωμα, τα περιζώματα, τα βιβλία και τις σφραγίδες, μπόρεσε να κρατήσει
ψηλά την πίστη και την προσήλωσή του στο Μεγάλο Περιστύλιο της Ελλάδος. Με πολύτιμο αρωγό αυτό και τη
Μεγάλη Στοά της Ελλάδος κατόρθωσε
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αντικαταστήσει όλα τα απολεσθέντα και να
συνεχίσει τις εργασίες του επιδιώκοντας την πνευματική εξέλιξη των Εταίρων του.
Το Περιστύλιο των Τεκτόνων της
Βασιλικής Αψίδας Ανδρέας Κάλβος
Αναμνηστική φωτογραφία από την εγκαθίδρυση του Περιστυυπ’ αρ. 24 εν Ανατολή Κερκύρας απολίου της Βασιλικής Αψίδας Ανδρέας Κάλβος υπ’ αρ. 24
δείχτηκε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στην ήδη πλούσια ιστορία του κερκυραϊκού Τεκτονισμού,
όχι γιατί 64 τέκτονες έγιναν μέλη του στα μόλις δέκα χρόνια λειτουργίας
του, κυρίως όμως επειδή την κρίσιμη στιγμή της βραχύβιας ιστορίας του
αποτέλεσε την κιβωτό της κανονικότητας και της σταθερής και αταλάντευτης προσήλωσης προς την ύπατη ελληνική τεκτονική Αρχή.
Όπως φαίνεται από την έρευνά μας, τα Περιστύλια της Βασιλικής Αψίδας που φιλοξενήθηκαν ή ιδρύθηκαν και εργάστηκαν στην Κέρκυρα δεν
είχαν ούτε μακρό ούτε ειρηνικό βίο. Η παρούσα επέτειος των 10 χρόνων
λειτουργίας του Περιστυλίου Ανδρέας Κάλβος υπ’ αρ. 24 ελπίζουμε ότι θα
είναι η απαρχή μιας αντίθετης τάσης στον ιστορικό χρόνο, δηλαδή μιας
μακράς, ειρηνικής και αδιατάραχτης πορείας που θα υπηρετήσει με ζήλο
και αφοσίωση τα υπέροχα διδάγματα του Περιστυλιακού Τεκτονισμού και
θα λαμπρύνει έτι περαιτέρω την ήδη γεμάτη και εξόχως σημαντική κερn
κυραϊκή τεκτονική παράδοση.		
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Μαΐου 2009).
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7 Ο Cadwallader Blayney γεννήθηκε την 2α Μαΐου 1720 στην Ιρλανδία και
υπήρξε γιος του 7ου Λόρδου του Blayney και Βαρόνου του Monaghan.
Εκπαιδεύτηκε σε στρατιωτικές ακαδημίες στη Γαλλία και τη Γερμανία, εισήχθη στον Στρατό με τον βαθμό του Υπολοχαγού και διετέλεσε
Συνταγματάρχης του 91ου Συντάγματος Πεζικού την χρονική περίοδο
1760-1763 και του 38ου Συντάγματος Πεζικού μεταξύ 1766 και 1775.
Το 1772 του απονεμήθηκε ο βαθμός του Αντιστράτηγου και μέχρι τον
θάνατό του υπήρξε Διοικητής της κομητείας Munster της Ιρλανδίας.
Την 29η Σεπτεμβρίου 1761 διαδέχθηκε στον τίτλο του 9ου Λόρδου του
Blayney και Βαρόνου του Monaghan και την 10η Δεκεμβρίου 1761 εισήχθη στην Βουλή των Λόρδων. Από το 1761 κατείχε επίσης το ανώτατο αξίωμα του Custos Rotulorum του Monaghan (ειρηνοδίκης που
ήταν αρχειοφύλακας της κομητείας). Ο Cadwallader υπήρξε ένας εκ
των διασημότερων τεκτόνων και εξελέγη Μεγάλος Διδάσκαλος της
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας την τριετία 1764-1766. Κατά την χρονική αυτή περίοδο εγκαθίδρυσε 74 Στοές (62 στην Αγγλία και Ουαλία)
εκ των οποίων 19 συνεχίζουν να εργάζονται έως σήμερα φέροντας
τιμητικά το όνομά του. Υπήρξε ο πρώτος Μεγάλος Διδάσκαλος των
Μοντέρνων που προώθησε τον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας και εξυψώθηκε στον βαθμό αυτό την περίοδο που διατελούσε Μεγάλος Διδάσκαλος. Όταν το 1766 ιδρύθηκε το Μεγάλο Περιστύλιο των τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Αγγλίας αναδείχθηκε πρώτος Μεγάλος
Προκαθήμενός του. Την 6η Μαΐου 1768 εξελέγη Μεγάλος Διδάσκαλος
της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας αλλά για ασαφείς λόγους παραιτήθηκε εκ του αξιώματός του την 29η Ιουνίου του ιδίου έτους. Απεβίωσε
την 13η Νοεμβρίου 1775 σε ηλικία 55 ετών.
8 Ο John Percy White γεννήθηκε στο Dorchester της κομητείας Dorset
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της Αγγλίας τον Οκτώβριο του 1858 Την 10η Νοεμβρίου 1876 εντάχθηκε στο Σώμα του Μηχανικού των Βρετανικών Δυνάμεων ως Σκαπανέας. Την 28η Ιανουαρίου 1879 προήχθη στον βαθμό του υποδεκανέα,
την 1η Ιανουαρίου 1882 στον βαθμό του Δεκανέα, την 18η Αυγούστου
1886 στον βαθμό του Λοχία, την 18η Αυγούστου 1889 στον βαθμό του
Επιλοχία (Company Sergeant Major) και την 18η Αυγούστου 1892 στον
βαθμό του Quartermaster Sergeant. Υπηρέτησε στην Αγγλία (18761879, 1882-1886 & 1894-1897), στις Ινδίες (1879-1882) και στην Κύπρο
(1886-1894). Συμμετείχε στη μάχη του Ahmed Khel την 19 Απριλίου
1880 για την οποία διακρίθηκε και τον Απρίλιο του 1895 τιμήθηκε για
την μακρόχρονη και ευδόκιμο υπηρεσία του. Την 2α Σεπτεμβρίου 1893
τραυματίστηκε στο δεξί οφθαλμό του και την 10η Νοεμβρίου 1897
αποστρατεύθηκε για λόγους υγείας με τον βαθμό του Quartermaster
Sergeant (Επιλοχία 2ης τάξης). Στον Τεκτονισμό μυήθηκε στον βαθμό
του Μαθητή την 17η Ιανουαρίου 1881 στη Στοά Kyber No. 582 υπό την
αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας στο Peshawar της
επαρχίας Punjab της Ινδίας, διήλθε τον βαθμό του Εταίρου την 17η
Μαρτίου 1881 και ανυψώθηκε στον βαθμό του Διδασκάλου την 4η Ιουνίου 1881 στη Στοά Light in the Himalayas No. 1448 του Punjab. Την
24η Αυγούστου 1885 υιοθετήθηκε στη Στοά Portsmouth Temperance
No. 2068 στο Portsmouth της κομητείας Hampshire της Αγγλίας. Την
14η Δεκεμβρίου 1886 μετατίθεται στην Κύπρο και μαζί με άλλους Άγγλους στρατιωτικούς, την 21η Νοεμβρίου 1888, ιδρύουν στην Λεμεσό
την πρώτη Στοά στην ιστορία του κυπριακού Τεκτονισμού με την επωνυμία St. Paul’s No. 2277 υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς
της Αγγλίας, στην οποία διετέλεσε Σεβάσμιος το 1889. Υπήρξε ιδρυτικό
μέλος των Στοών St. George No. 2402 Λάρνακας την 14η Νοεμβρίου
1891 και Ζήνων υπ’ αρ. 18 υπό την αιγίδα της Γαληνοτάτης Μεγάλης
Ανατολής της Ελλάδος την 15η Νοεμβρίου 1893. Την 4η Απριλίου 1894
αναχωρεί από την Κύπρο και εγκαθίσταται στην Αγγλία όπου την 15η
Μαΐου 1894 υιοθετείται στη Στοά Freedom No. 77 του Gravesend της
κομητείας του Kent, της οποίας διετέλεσε μέλος έως τον θάνατό του.
Τέλος την 9η Οκτωβρίου 1895 υιοθετείται στη Στοά Sympathy No. 483
του Gravesend. Το έτος 1905 διορίσθηκε στην θέση του Μεγάλου Τελετάρχη της Περιφερειακής Μεγάλης Στοάς του Kent και το 1910 στη
θέση του Βοηθού Μεγάλου Τελετάρχη της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς
της Αγγλίας. Κατά την παραμονή του στην Κύπρο μετέβη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου την 15η Δεκεμβρίου 1889 εξυψώθηκε στον
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βαθμό της Βασιλικής Αψίδας στο Περιστύλιο Zetland No. 1157 και στη
συνέχεια στο αυτό Περιστύλιο την 15η Ιανουαρίου 1892 εγκαταστάθηκε
First Principal του Περιστυλίου St. Paul No. 2277. Την 15η Απριλίου
1892 εγκαθιδρύθηκε στην Λευκωσία το πρώτο Περιστύλιο Βασιλικής Αψίδας St. Paul No. 2277, του οποίου ο White διετέλεσε πρώτος
First Principal το έτος 1892. Την 21η Ιουνίου 1881 προήχθη στον βαθμό του Διδασκάλου του Σήματος στη Στοά Διδασκάλων του Σήματος
Ramsay No. 180 E.C. και την 29η Νοεμβρίου 1892 ίδρυσε στην Κύπρο
την Στοά Διδασκάλων του Σήματος St. Paul No. 455 E.C. της οποίας
υπήρξε πρώτος Σεβάσμιος το αυτό έτος. Την 5η Φεβρουαρίου 1895
υιοθετήθηκε στη Στοά Διδασκάλων του Σήματος Gordon Νο. 364 E.C.
στο Gravesend, της οποίας διετέλεσε Σεβάσμιος το έτος 1912. Πιθανότατα υπήρξε εκ των ιδρυτικών μελών της συγκεκριμένης Στοάς μιας
που αυτή ιδρύθηκε το 1895. Τέλος το 1901 υιοθετήθηκε στη Στοά Διδασκάλων του Σήματος United Services No. 489 E.C. από την οποία
παραιτήθηκε την 31η Μαΐου 1903. Οι δύο τελευταίες Στοές (Gordon και
United Services) είχαν προσαρτημένες Στοές Ναυτίλων της Βασιλικής
Κιβωτού σε κάποια από τις οποίες πιθανότατα ο White ανυψώθηκε
στον βαθμό του Ναυτίλου της Βασιλικής Κιβωτού. Ο White ήταν αυτός
που εισήγαγε και οργάνωσε τον Τεκτονισμό στην Κύπρο. Απεβίωσε
στο Gravesend της κομητείας Kent την 24η Αυγούστου 1916 σε ηλικία
58 ετών.
9 Ο Σκουδιέρος Waller Rodwell Wright γεννήθηκε στο Bury St. Edmunds
της κομητείας Suffolk το 1775. Τις εγκύκλιες σπουδές του τις περάτωσε στο σχολείο King Edward VI του Bury και ακολούθως έγινε δεκτός
στο Trinity College του Πανεπιστημίου του Cambridge το 1791 όπου
σπούδασε νομική και ειδικεύτηκε στο αστικό δίκαιο. Μετά τις σπουδές
του έγινε δεκτός, την 23η Νοεμβρίου 1793, στην Εταιρεία Lincoln’s Inn
και την 7η Φεβρουαρίου 1800 έγινε μέλος του Δικηγορικού Σώματος.
Το 1801 διορίστηκε Αρχειοφύλακας της γενέτειράς του Bury, θέση που
κράτησε έως τον Ιούνιο του 1803 οπότε διορίστηκε Γενικός Πρόξενος
της Βρετανίας στην Επτάνησο Πολιτεία με έδρα την Κέρκυρα και ακολούθως την Ζάκυνθο. Το 1805 αναχώρησε οριστικά από τα Επτάνησα
και επέστρεψε στην αρχική θέση του στο Bury. Τo 1813 διορίστηκε
Σύμβουλος του Βρετανού Γενικού Κυβερνήτη της Μάλτας Στρατηγού
Sir Thomas Maitland αλλά εγκαταστάθηκε στο νησί μόλις στα τέλη του
1814. Την 3η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους γίνεται Μέλος του Υπέρτατου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης θέση που κράτησε έως τον θάνατό
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του. Την 14η Δεκεμβρίου 1814 διορίσθηκε ως Βασιλικός Εκτιμητής για
να συμβουλεύει και επικουρεί την Κυβέρνηση επί νομικών θεμάτων,
θέση που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν. Την 25η Οκτωβρίου 1817
διορίστηκε ένας από τους Γενικούς Δικαστές και την 1η Ιανουαρίου
1819 διαδέχθηκε τον Sir Giuseppe Borg Olivier ως Πρόεδρος του
Εφετείου. Από τις θέσεις αυτές κατάφερε να αναθεωρήσει το νομικό
σύστημα και να καταργήσει τα βασανιστήρια των κρατουμένων. Παράλληλα ασχολήθηκε με την ποίηση, την συγγραφή θεατρικών έργων
και μυθιστορημάτων έχοντας μια βαθιά αγάπη για τις κλασικές γλώσσες και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα ποιητικά έργα του σημαντικότερων των οποίων είναι το Horae Ionicae. Κατείχε τον βρετανικό
τίτλο του Σκουδιέρου. Τέκτονας όπως ο πατέρας του μυήθηκε στον
βαθμό του Μαθητού την 30η Αυγούστου 1794 στη Στοά Royal Edwin
Νο. 193 του Bury St. Edmunds υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς των
Μοντέρνων. Το 1801 υιοθετήθηκε στη Στοά Antiquity Νο. 1 του Λονδίνου, της οποίας εξελέγη Επίτιμο Μέλος το 1811 και Επίτιμο Μέλος
3ης Τάξεως το 1819. Την 18η Δεκεμβρίου 1801 υιοθετήθηκε στη Στοά
Prince of Wales Νο. 412 στην οποία διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόσθετος Σεβάσμιος και τέλος την 20η Φεβρουαρίου 1806 υιοθετήθηκε
στη Στοά Nine Muses No. 330. Την 15η Απριλίου 1815 ο Wright μαζί με
27 ακόμα τέκτονες ιδρύει στην Βαλέτα της Μάλτας την Στοά St. John
and St. Paul No. 349, της οποίας διετέλεσε Σεβάσμιος το 1816, καθώς
και τα έτη 1819, 1823 & 1824. Την 7η Απριλίου 1813 στην Τριμηνιαία
Επικοινωνία της Μεγάλης Στοάς των Μοντέρνων ο Wright παρευρέθηκε ως Περιφερειακός Μεγάλος Διδάσκαλος των Ιονίων Νήσων,
τιμητικό αξίωμα που του είχε απονεμηθεί το προηγούμενο αμέσως
χρονικό διάστημα και που κράτησε έως τις αρχές του 1815 οπότε αναβαθμίστηκε σε Περιφερειακό Μεγάλο Διδάσκαλο των επαρχιών της
Μάλτας και του Γκότζο και εν συνεχεία έως τον θάνατό του της Μεσογείου. Την 29η Νοεμβρίου 1795 εξυψώθηκε στον βαθμό της Βασιλικής
Αψίδας στο Περιστύλιο Royal Brothers No. 64 του Bury St. Edmunds.
Την 9η Μαρτίου 1797 υιοθετήθηκε στο Περιστύλιο St. James No. 1 του
Λονδίνου, του οποίου διετέλεσε First Principal ‘Z’ [Προκαθήμενος] τις
χρονικές περιόδους 1800-1803 & 1806-1813 και παρέμεινε μέλος του
έως τον θάνατό του. Την 15η Μαΐου 1801 εκλέγεται μέλος του Μεγάλου
Περιστυλίου των Μοντέρνων ως Grand Steward. Την 17η Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους εξελέγη Third Grand Principal ‘J’ θέση που υπηρέτησε, επανεκλεγόμενος το 1802, 1806, 1807 και 1809, έως τις αρχές του
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1810. Την 30η Ιανουαρίου 1810 κατέλαβε την θέση του Second Grand
Principal ‘H’, αλλά όταν ο Δούκας του Sussex Augustus Fredrick αποδέχθηκε τη θέση του First Grand Principal ‘Z’, την 10η Μαΐου του ίδιου
έτους, επανήλθε στην πρότερη θέση του Third Grand Principal ‘J’, αξίωμα που κράτησε τελικά έως τα μέσα του 1813. Επιπροσθέτως, την 15η
Μαΐου 1801 ορίστηκε Grand Superintendent [Μεγάλος Επιθεωρητής]
της κομητείας Suffolk και την 7η Μαΐου 1810 της κομητείας Cambridge.
Την 10η Μαρτίου 1812 του αποδόθηκε το αξίωμα του Θεματοφύλακα
[Trustee] του Μεγάλου Περιστυλίου. Κατά την διαμονή του στη Μάλτα
ίδρυσε την 1η Αυγούστου 1819 το Περιστύλιο Melita, μετέπειτα St. John
& St. Paul No. 673, του οποίου διετέλεσε πρώτος Προκαθήμενος το
1820 αλλά και το 1825. Θεωρείται ο εισηγητής της Βασιλικής Αψίδας
στην νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Παραλλήλως, ο Wright
εγκαταστάθηκε το 1804 Προσωρινός Μεγάλος Ταξιάρχης [Provisional
Grand Commander] του Τάγματος του Ερυθρού Σταυρού του Κωνσταντίνου [Order of the Red Cross of Constantine] της Αγγλίας. Ενδιαφέρθηκε για την ανασύσταση του Τάγματος και συνέγραψε το Τυπικό που
χρησιμοποιείται έως σήμερα. Την 15η Δεκεμβρίου 1810 εξελέγη Μεγάλος Ταξιάρχης του Τάγματος θέση που κράτησε έως την 18η Μαΐου
1813, οπότε τον διαδέχθηκε ο Δούκας του Sussex Augustus Fredrick.
Το 1804 ανασύστησε επίσης το Τάγμα του Ερυθρού Σταυρού της Παλαιστίνης [Order of the Red Cross of Palestine] του οποίου ηγήθηκε
έως το 1812. Τέλος υπήρξε Μεγάλος Διδάσκαλος του τεκτονικού Τάγματος των Ιπποτών του Ναού [Military Order of the Masonic Knights
Templars] την χρονική περίοδο 12 Απριλίου 1807 έως 6 Αυγούστου
1812, οπότε τον διαδέχθηκε και πάλι ο Δούκας του Sussex. Απεβίωσε
στην Μάλτα, από ανεύρυσμα, την 20η Απριλίου 1826 σε ηλικία 51 ετών
και ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο Msida Bastion της Βαλέτα.
10 Alexander Meyrick Broadley, History of Freemasonry in the District
of Malta, London 1880, Appendix ‘I.-Fragment of Answers to certain
Queries on Masonic Subjects’, σ. 107.
11 Οι Στοές αυτές ήσαν οι Νο. 36 του 36ου Συντάγματος Πεζικού, 42 του
42ου Συντάγματος Πεζικού, 176 του 88ου Συντάγματος Πεζικού, 292 του
75ου Συντάγματος Πεζικού, 441 του 38ου Συντάγματος Πεζικού και 510
του 28ου Συντάγματος Πεζικού υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της
Ιρλανδίας, οι Νο. 304 του 5ου Συντάγματος Πεζικού, 440/677 του 51ου
Συντάγματος Πεζικού, 724 του 80ου Συντάγματος Πεζικού και 771 του
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14ου Συντάγματος Πεζικού υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας και η Νο. 239 επίσης του 42ου Συντάγματος Πεζικού υπό
την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Σκωτίας.
12 Η Στοά ιδρύθηκε από τέκτονες στρατιωτικούς του 38ου Συντάγματος
Πεζικού την 4η Ιουλίου 1765 και μετά από πολλές περιόδους ναρκοβίωσης λειτούργησε ξανά στο Berhampore της Ινδίας το 1819, αλλά
έκλεισε το 1823. Το Ιδρυτικό Δίπλωμα ανανεώθηκε και η Στοά άνοιξε
ξανά στις 2 Μαρτίου 1840, στο Limerick της κομητείας Munster της Ιρλανδίας. Ωστόσο το Ιδρυτικό Δίπλωμα επεστράφη ξανά την 6η Αυγούστου 1840 κατ’ εντολή του Sir Edward Blakeney, διοικητή των Δυνάμεων στην Ιρλανδία. Το 1842, η Μεγάλη Στοά της Ιρλανδίας αναφέρει
(δεν είναι σαφές εάν η αναφορά έγινε προφορικώς ή γραπτώς) στο
38ο Σύνταγμα Πεζικού, που βρισκόταν στην Κέρκυρα, ότι το Ιδρυτικό
Δίπλωμα της Στοάς ήταν στην διάθεση των μελών της οποτεδήποτε
το επιθυμούσαν. Αν και στάλθηκε στο Σύνταγμα κατά το έτος εκείνο
δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε τελικά. Η Στοά διαγράφηκε από το
μητρώο της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας το έτος 1885 αν και είναι
πιθανό να κατείχαν το Ιδρυτικό Δίπλωμα ακόμη και αν η Στοά δεν εργαζόταν για πολλά χρόνια. (βλ. Michael Jenkyns, 38th Regiment of Foot
[now part of The Staffordshire Regiment (The Prince of Wales’s) The
Prince of Wales’s Division], Ottawa 2000).
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April 24th, 1825.
No. 3. For “Royal Orders of Phillipi, Death, and the Grave.” This has the same seals
as No. 2, but the ribbon is of blue on red. Dated at Corfu, August 24th, 1832.
No. 4. For “Knights of the White Cross and of the Roads” (? Rhodes) “Held under
the sanction of Lodge 176 on the Grand Registry of Ireland.” Seal as No. 2, but in
red wax instead of black, and on a ribbon of white on rose colour. Corfu, August
24th, 1832.
No. 5. For “Royal Cousin Sir Knights and Royal Prince Masons,” and “ Red Cross,
Ark, Mark and Link, Mark’d Masons and Persian Blue.” Corfu, August 24th, 1832.
This has smoke seals of the “Royal Arch Lodge No. 176, 88th Regt., Knights
Templars No. 176, 88th Regt.,” and “Red Cross Council, No. 176, 88th Regt.,” with
a red wax “Red Cross” seal on rose, green and yellow ribbon.
No. 6. For the “Royal Arch Knights Templars High Priests,” dated Corfu, Sept. 20th,
1832, “under the sanction of Lodge No. 176.” This has two smoke seals of the
“Royal Arch Lodge,” one of the Knights Templars, one of the Red Cross, and
one of “Corcyra Union Band, 176,” with two wax Union Band seals (red and black
respectively) each on ribbons of red, purple and white.

15 Gould, ό.π., σ. 154.
16 βλ. Αρχείο Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας, Royal Arch Lodge No. 510,
Αλληλογραφία του πρώην Σεβασμίου της Στοάς Richard Reynolds με
ημερομηνία 9 Μαΐου 1843.

13 βλ. Robert Freke Gould, Military Lodges: The Apron and the Sword Of
Freemasonry Under Arms, London 1899, σ. 155.

17 βλ. James Penny, The Royal Arch Chapter and its place in the
development of Irish Freemasonry, 2006, σσ. 6-7.

14 βλ. Charles A. Cameron, On the origin and progress of Chivalric
Freemasonry in the British Isles, Ars Quatuor Coronatorum, Volume
XIII, London 1900. σ. 173:

18 βλ. Αρχεία Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας και Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας.

Bro, F, J. W. Crowe writes: — […]
There was an extraordinary multiplicity of degrees given in connection with some
Irish Lodges during the early part of the present century, and I have a curious
set of Manuscript Certificates, all to the same brother, written on parchment,
which enumerate the following degrees conferred “under the sanction” of a
Craft Warrant: —
No. 1. To Bro. John Toulson for degrees of “Passed the Chair”, and Excellent and
Super Excellent R.A. Masonry, with seals of the “Royal Arch Lodge No. 176, 88th
Regt.” then meeting in Dublin, March 12th, 1825.
No. 2. For “the Most Noble and Christian Order of High Knights Templars and
Knights of Malta,” with seals of “Knights Templars No. 176, 88th Regt.” Dublin,

19 βλ. υποσημείωση υπ’ αρ. 14.
20 βλ. Αρχείο Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας, Busaco Lodge No. 176, Αλληλογραφία έτους 1835:
Corfu 1st March 1835
Worshipful Sir,
I beg leave to transmit the following […]
He also seems to insinuate that we are working illegally with regard to the
Royal Arch. We know that we should have a Chapter for that degree, since the
Grand Royal Arch Chapter has been established in Ireland, but it was so for
some years before we knew it, and then only by chance, upon which application
was made to the Grand Lodge to ascertain upon what grounds we could obtain
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a Chapter, to which no answer was returned, this was early in 1831, subsequent
to this, a second application was made and at the same time requesting it to be
laid before the Grand Chapter to allow us to continue to work as formerly having
suspended our working on that degree until we would receive an answer to
our first communications until the Regiment should arrive in England which
we expected would not be long as it would tend to great expense to bring our
out here. We waited for an answer to this and even mentioned it in several
communications afterwards, but never received any answer. A meeting was
then convened […] R.A. Masons, when we came to the resolution of continuing
to work on that degree as usual, and on our arrival in England, to lay the
circumstance before the Grand. Accordingly in March 1834, we again began to
work as usual after a suspension of three years. We therefore request that this
communication will be laid before the Grand Lodge and their decision made
known to us as soon as possible.
Hoping that our communications will be answered more regular and impartially
awaiting an answer to this.
I remain
W[orshipful] & B[rother]
yours fraternally
Joseph Glason P[ast] M[aster] 176

21 ό.π., Αλληλογραφία έτους 1832:
Corfu 28th January 1832
Sir & Brother
I have to inform you […]
By the above schedule [of 24th June 1830] I observe that you have now a
Grand Royal Arch Chapter, which we were not before aware of, and many
of the Brethren of 176 having obtained that degree, under the Blue Warrant,
have formed the resolution of forming themselves into a regular Chapter, and
therefore may I beg to know the expense attending one, and how it is to be
procured, also how they are regulated under the Grand [Lodge] and also be so
kind to let me know if we transgress by continuing our work as formerly, until
the regular Chapter can be obtained. And by so doing you will much oblige your
most obedient
Humble Servant and Brother
William Blair
W[orshipful] M[aster] of 176
88th Regt.

22 βλ. υποσημείωση υπ’ αρ. 20.
23 βλ. Αρχείο Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας
της Ιρλανδίας, Hibernia Chapter No. 42, Αλληλογραφία έτους 1836
24 ό.π, Busaco Chapter No. 176, Αλληλογραφία έτους 1836:
Corfu 29th April 1836
Worshipful Sir,
I have to acknowledge the receipt of yours of the 28th March 1836, and in reply
beg have to request, if the panel you sent to Liverpool to be forwarded to us, has
not left that place, and you possibly could put a stop to it, you would do us a great
favor, as we are under orders for home service, and expect the transports daily,
so that in all likelihood before its arrival we may have left this place, and may be
at home long before we can enjoy pleasure of the information contained in it,
and as we are in all probability to go to Ireland, some one of the Lodge will go to
Dublin as soon as possible to set all things to rights, which have gone so much
astray for these eleven years past.
In the meantime I beg have to state, that the Companions of the Royal Arch
request me to remind you, that as we have made application for a warrant as
soon as we heard that a Grand Chapter was held in Ireland, and although it has
been neglected until now, we expect the same indulgence as Lodge who obtained
their warrants immediately after the formation of the Grand Chapter, Viz.
Warrant Five Shillings
Registries One Shilling each.
[…]
On our arrival in any part of the United Kingdom we will write and be you know
where we are, when we hope a regular correspondence will be carried on
between us and our fountainhead.
And now Sir
I remain fraternally yours,
William Blair H.P.
of Chapter attached
to the 176 Lodge

25 Την 14η Ιουνίου 1836 η Στοά εξέδωσε στην Κέρκυρα δίπλωμα Διδασκάλου τέκτονα στο όνομα του Λοχαγού Henry Dudley Persse (βλ. Αρχείο Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας, Extract from the Annual Report of
Grand Lodge 1936, ‘Grand Lodge Library and Museum, Donations’).
26 βλ. υποσημείωση υπ’ αρ. 24.
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27 βλ. Αρχείο Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, Minden Lodge No.
677/440, Αλληλογραφία έτους 1830:
Corfu 3rd January 1831
Sir and Brothers.
We beg to transmit the annexed statement of our yearly dues to December
1830 […]
In addition we beg most earnestly to recommend to your favorable consideration
the Petition for the establishment of a Lodge in Corfu, under the name of the
Pythagoras Lodge Corcyra, as therein called.
We are Sir and Brothers yours fraternally
Philip Maher W. M.
J[oseph] Conroy Secretary

28 ό.π., Αλληλογραφία έτους 1822:
Corfu 24th June 1822
Worshipful Sir & Brother,
I have to inform you […]
I cannot close this report without making particular mention of the very
handsome manner in which myself and the members of No. 677 have been
received in the Grand Lodge of the Ionian Islands. The Brethren who compose
this Lodge are Gentlemen of the first character and respectability, some of
them holding the highest official situations under the existing Government, and
I have much pleasure in stating that the regularity of their Masonic proceedings
and the harmony which appears to prevail among them, reflect the highest
honour upon themselves and on the order in general.
The W[orshipful] M[aster] of Lodge No. 510 in the 28th Regt., the Worshipful
Master of Lodge No. 36 in the 36th Regt. (both under the Grand Lodge of Ireland)
with myself and a considerable number of British Masons resident in this City,
were invited to celebrate with them the last feast of St. John the Evangelist, on
which occasion every possible respect and attention were paid us.
The Health of our Sovereign and of his Royal Highness the Duke of Sussex
were drank with the greatest enthusiasm, and the day closed with the most
perfect order and harmony.
The W[orshipful] G[rand] M[aster] Dr. Angelo Calichiopulo has particularly
expressed to me his sincere satisfaction on observing the fraternal union which
thus happily prevails among British and Ionian Masons, and that he and the
members of his Lodge will ever feel a peculiar pleasure in doing their utmost
to consolidate a friendship so agreeable to both parties, and so consonant to the

genuine principles of Masonry.
I remain Sir & Br yours fraternally
C.Sgt. Henry Rablin,
Worshipful Master of 677 Lodge,
51st Reg.

29 βλ. Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων, FM2 562 Corfu, Grand Orient
de Grèce, σσ. 1-18, Έκθεση της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της
Ελλάδος προς την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας της 5ης Νοεμβρίου 1843, Κεφάλαιο Β΄, παράγραφος 5 / Ανδρέας Χρ. Ριζόπουλος,
English Lodges in the Ionian Islands in the 19th century, Ars Quatuor
Coronatorum, Vol. 106, London 1993, σ. 212.
30 Όπως καταγράφεται στην επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 1834 του Σεβασμίου της Busaco Lodge No. 176 Joseph Gleeson προς τον Μεγάλο
Γραμματέα της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας John Fowler, αλλά και από
το πρώτο εξαμηνιαίο απογραφικό δελτίο της Στοάς του 1835, κατά το
δεύτερο μισό του 1834 το μέλος της ελληνικής Στοάς Πυθαγόρας υπ’
αρ. 3 Βρετανός στρατιωτικός George Acklom υιοθετήθηκε στην Busaco
Lodge (βλ. Αρχείο Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας, Busaco Lodge No. 176,
Αλληλογραφία/Απογραφικά δελτία περιόδου 1834-1835).
31 Ο Σκουδιέρος William Cartwright εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα
την περίοδο της Αγγλικής Προστασίας και εργάσθηκε ως δημόσιος υπάλληλος. Από το 1826 υπηρέτησε ως υποδιευθυντής των έργων κατασκευής δημοσίων δρόμων και το 1834 διορίσθηκε εγχώριος συνάκτης των δημοσίων εισοδημάτων, θέση που κράτησε έως
τον θάνατό του. Διορίσθηκε επίσης μέλος της Επιτροπής Ανατροφής
των Κορασσίων το 1832, επιμελητής της Εξοικονομητικής Τραπέζης
(Banco di Risparmio) το 1836 και επιτετραμμένος των Υγειονομικών
Διαμερισμάτων Κερκύρας το 1839. Κατείχε τον βρετανικό τίτλο του
Σκουδιέρου. Στον Τεκτονισμό μυήθηκε το έτος 1822 στην Στρατιωτική
Περιστυλιακή Στοά Royal Arch No. 510, υπό την αιγίδα της Μεγάλης
Στοάς της Ιρλανδίας, κατά την χρονική περίοδο 1818-1829 που αυτή
φιλοξενήθηκε και εργάσθηκε στην Κέρκυρα. Την 23η Οκτωβρίου 1822
ανυψώθηκε στον βαθμό του Διδασκάλου και κατά την ίδια περίοδο
εξυψώθηκε στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας στο Περιστύλιο της αυτής Στοάς. Ως φαίνεται υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος του Πυθαγορείου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας και διετέλεσε πρώτος 1ος Μεγάλος
Αξιωματικός του Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου των Τεκτόνων
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της Βασιλικής Αψίδας της Κέρκυρας. Απεβίωσε στην Κέρκυρα την 8η
Δεκεμβρίου 1841 σε νεαρά ηλικία.
32 Ο Αλέξανδρος Ρώσσης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1785. Υπήρξε
κτηματίας και την 9η Ιουνίου 1823 διορίσθηκε βοηθός πρωτοκολλητής
και αρχειοφύλακας του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. Στον
Τεκτονισμό μυήθηκε στην Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας
της οποίας διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος επί σειρά ετών. Από σωζόμενα τεκτονικά έγγραφα και διπλώματα φαίνεται ότι υπήρξε Σεβάσμιος της Μεγάλης Μητρικής Συμβολικής Στοάς υπό την αιγίδα της
Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, Α΄ Μεγάλος Επόπτης
του Υπέρτατου Περιστυλίου των Μεγάλων Aετών Λευκών και Μελαίνων και Μεγάλος Γραμματέας του Κυριάρχου και Υπάτου Δικαστηρίου, ανώτατης αρχής του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου. Διετέλεσε 1ος
Μεγάλος Αξιωματικός του Μεγάλου και Βασιλικού Περιστυλίου των
Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Κέρκυρας και υπήρξε Ιδρυτικό
Μέλος του υπό αυτού Πυθαγορείου Περιστυλίου, στο οποίο εξυψώθηκε στον βαθμό της Βασιλικής Αψίδας. Κατείχε επίσης τον βαθμό
του Μεγάλου Επιθεωρητή Δικαστή Ταξιάρχη (G.I.I.C.) 10ο βαθμό του
Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου, καθώς και τον 33ο βαθμό του Αρχαίου
και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου. Την 1η Ιουλίου 1858 υιοθετήθηκε στη Στοά Phénix Ανατολής Κερκύρας υπό την αιγίδα της Μεγάλης
Ανατολής της Γαλλίας. Απεβίωσε στην Κέρκυρα την 5η Απριλίου 1862
σε ηλικία 77 ετών.
33 O Άγγελος Χαλικιόπουλος γεννήθηκε στην Κέρκυρα την 21η Απριλίου 1757. Ο εκλεκτός Κερκυραίος ήταν γόνος ευγενούς οικογενείας,
η οποία ήταν ήδη εγγεγραμμένη στην Χρυσή Βίβλο «Libro d’Oro» των
Ευγενών της Κερκύρας το 1672, ενώ ο αδελφός του πατέρα του Εμμανουήλ ήταν Μεγάλος Πρωτοπαπάς την χρονική περίοδο 1780-1784.
Υπήρξε Διδάκτωρ της Νομικής και άσκησε την δικηγορία επί πολλά
έτη. Διακρίθηκε σ’ όλες τις υψηλές δημόσιες θέσεις στις οποίες διορίσθηκε από τις διάφορες διοικήσεις των Ιονίων Νήσων από την εποχή της Ενετικής Κυβερνήσεως έως και επί της Αγγλικής Προστασίας.
Διετέλεσε Προβλεπτής των ζωοτροφιών, αξιωματούχος του κράτους
της Επτανησίου Πολιτείας 1802-1805, εισηγητής της Συντακτικής Επιτροπής του Επτανησίου Συντάγματος του 1803, Πρόεδρος της Επιτροπής του θεάτρου San Giacomo την χρονική περίοδο 1810-1812, μέλος
των Δικαστηρίων της Κέρκυρας από το 1802 και της Λευκάδας από
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το 1816, Πρόεδρος του Εγκληματικού Δικαστηρίου το 1822, επί σειρά
ετών δικηγόρος του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της ορθόδοξης Εκκλησίας, βουλευτής Κερκύρας το 1834, Επιμελητής της Εξοικονομητικής Τραπέζης (Banco di Risparmio) το 1836, μέλος της Νομοθετικής
Συνελεύσεως και του Καταρκτικού Συμβουλίου την χρονική περίοδο
1838-1839, προσωρινός Ανθύπαρχος Κερκύρας το 1839, αναπληρωτής βουλευτής την χρονική περίοδο 1837-1839 και μέλος της Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων από το 1840 έως τον
θάνατό του. Για τις υπηρεσίες του η βασίλισσα της Αγγλίας Victoria
του απένειμε την 14η Οκτωβρίου 1839 τον τίτλο του Ιππότη του διακεκριμένου Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και την 21η
Απριλίου 1842 τον διόρισε Ιππότη Ταξιάρχη αυτού. Στον Τεκτονισμό
μυήθηκε πιθανότατα στην αρχαία Στοά La Beneficenza της οποίας
υπήρξε και Σεβάσμιός της κάποια χρονική στιγμή πριν το 1806. Για
τον λόγο αυτό αναφέρεται ως Πρώην Σεβάσμιος στην επετηρίδα του
έτους 1815 της Στοάς Bienfaisance et Philogénie Réunies υπ’ αριθ.
1361 υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας. Έως το 1815
διετέλεσε Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Υπέρτατου Περιστυλίου του
Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου που τελούσε υπό την αιγίδα της Μητρικής Επαρχιακής Στοάς Bienfaisance et Philogénie Réunies. Κατά το
χρονικό διάστημα 1815-1816 οπότε λειτούργησε η Κεντρική Τεκτονική
Συνέλευση της Ελλάδος (Radunanza Generale e Centrale Massonica)
διετέλεσε Πρόεδρος της Μεγάλης Στοάς Διοικήσεως, Σεβάσμιος της
Μεγάλης Επαρχιακής Μητρικής Στοάς, καθώς και του Μεγάλου Επαρχιακού Υπέρτατου Περιστυλίου του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου.
Με την σύσταση της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος το
1816 εκλέχθηκε από την αρχή Βοηθός Μεγάλος Διδάσκαλος αυτής,
με Μεγάλο Διδάσκαλο τον Αύγουστο Φρειδερίκο, Δούκα του Σάσεξ.
Μετά το θάνατο του τελευταίου τον Απρίλιο του 1843, διετέλεσε ουσιαστικά Μέγας Διδάσκαλος ως τον δικό του θάνατο τον Νοέμβριο του
ίδιου έτους. Εξ αυτών μπορούμε τεκμηριωμένα πλέον να θεωρήσουμε τον Άγγελο Xαλικιόπουλο ως τον δεύτερο Μεγάλο Διδάσκαλο της
Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος. Στην ανωτέρω τεκμηρίωση πρέπει να συνυπολογιστούν και τα δημοσιεύματα του αμερικάνικου τεκτονικού περιοδικού The Freemasons’ Monthly Magazine
του Νοεμβρίου 1843 (σ. 315) και του αγγλικού τεκτονικού περιοδικού
Quarterly Masonic Review του Mαρτίου 1844 (σ.101) τα οποία αναφέρονται στα του θανάτου του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Στο-
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άς της Ελλάδος Ιππότη Αγγέλου Χαλικιόπουλου. Ανάλογες αναφορές
γίνονται και στα πρακτικά των εργασιών της Στοάς Phénix Ανατολής
Κερκύρας υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, της 13ης
Νοεμβρίου 1843. Παράλληλα, στον Σκωτικό Τύπο, υπήρξε Πρόεδρος
του Υπέρτατου Μητροπολιτικού Περιστυλίου, του Υπέρτατου Περιστυλίου των Μεγάλων Aετών Λευκών και Μελαίνων, του Υπέρτατου Περιστυλίου των Μεγάλων Επιθεωρητών Δικαστών Ταξιαρχών (G.I.I.C.)
και του Κυρίαρχου και Ύπατου Δικαστηρίου, ανώτατης διοικητικής αρχής του Τύπου. Κατείχε τον βαθμό του Μεγάλου Επιθεωρητή Δικαστή
Ταξιάρχη (G.I.I.C.) 10ο βαθμό του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου, καθώς και του Υπέρτατου Πρίγκιπα Ροδόσταυρου (S.P.R.+.) 8ο βαθμό του
Γαλλικού Τύπου. Ο Άγγελος Χαλικιόπουλος υπήρξε η σημαντικότερη
προσωπικότητα του κερκυραϊκού Τεκτονισμού κατά τον 19ο αιώνα και
ηγήθηκε αυτού για τριάντα συνολικά χρόνια. Απεβίωσε στην Κέρκυρα
την 13η Νοεμβρίου 1843 σε ηλικία 86 ετών.
34 βλ. Έντυ Σ. Καλογερόπουλος, Thomas Dundas, ο άγνωστος Μεγάλος
Διδάσκαλος της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, Αθήνα
2009.
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ψώθηκε στην Βασιλική Αψίδα στο Περιστυλιακή Στοά Busaco Νο. 176
και υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος του Περιστυλίου Pythagorean Νο. 654 υπό
την αιγίδα του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Αγγλίας, την 4η Μαΐου 1842, του οποίου διετέλεσε
πρώτος Προκαθήμενος [1st Principal] την χρονική περίοδο 1843-1845,
μέλος του έως τις αρχές του 1846 και έκτοτε την τριετία 1854-1856.
39 βλ. Αρχείο Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, Pythagorean
Chapter No. 654, Αλληλογραφία περιόδου 1864-1877.
40 Desmond Caywood, Waller Rodwell Wright 1775-1826, Ars Quatuor
Coronatorum, Volume LXXXV, London 1972, σ. 182.
41 Caywood, ό.π. / Bernard E. Jones, Freemasons Book of the Royal
Arch, Channel Islands, 1998, σσ. 190-191.
42 βλ. Ανδρέας Χρ. Ριζόπουλος, Ελληνικό Τεκτονικό Εγχειρίδιο, Αθήνα
2006, σ. 113.
43 ό.π.

35 Ριζόπουλος, ό.π. σ. 213.

Ευχαριστίες

36 βλ. Pick & Knight, Pocket History of Freemasonry, London 1969, σ.
289.

Θερμά ευχαριστώ τον πρώην Προκαθήμενο του Περιστυλίου Ανδρέας
Κάλβος υπ’ αρ. 24 Έξχ. Ετ. Μιχαήλ Παπανικολάου για την ανάθεση της
ιστορικής εργασίας, καθώς και τον εν ενεργεία Προκαθήμενο Έξχ. Ετ.
Γεώργιο Πουλημένο για την πολυδιάστατη βοήθειά του και για την μετάφραση και διόρθωση τους πρωτογενούς υλικού. Την κυρία Rebecca
Hayes αρχειοφύλακα της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας, τον κύριο Peter
Aitkenhead βοηθό βιβλιοθηκάριο της βιβλιοθήκης της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας και τον Εξχτ. Ετ. C. Danny Wofford, Πρώην Μεγάλο
Προκαθήμενο του Μεγάλου Περιστυλίου της Γεωργίας των Η.Π.Α., Γενικό Μεγάλο Βιβλιοθηκάριο του Γενικού Διεθνούς Μεγάλου Περιστυλίου
των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας για την παροχή πολύτιμων πληροφοριών και ιστορικών στοιχείων. Την κυρία Νίκα Τριμέρη-Μακρή για την
πρόσβαση στο οικογενειακό της αρχείο και την προσφορά σπανίου αρχειακού υλικού. Ιδιαιτέρως δε τον αδελφό Ανδρέα Χρ. Ριζόπουλο για την συμπαράσταση, την παροχή βιβλιογραφικού υλικού και την πρόσβαση στην
προσωπική του βιβλιοθήκη και αρχείο. Τέλος όλως ιδιαιτέρως τη Μεγάλη Στοά και το Μεγάλο Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας
της Ελλάδας για την απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία τους, καθώς και

37 Ριζόπουλος, ό.π., σ. 214.
38 Ο Thomas Morphy γεννήθηκε στην Ιρλανδία και υπήρξε πολιτικός
υπάλληλος του Βασιλικού Μηχανικού των Βρετανικών Δυνάμεων.
Στον Τεκτονισμό μυήθηκε στα μέσα του 1827 στη Στρατιωτική Στοά
Busaco Νο. 176 υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας, του
88ου Συντάγματος Πεζικού όταν αυτό έδρευε στην Κέρκυρα (18251836). Ενεγράφη στο μητρώο της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας την
2α Οκτωβρίου 1830 και το τεκτονικό του δίπλωμα εκδόθηκε την 1η
Σεπτεμβρίου 1832. Διετέλεσε Σεβάσμιος της Στοάς την χρονική περίοδο 1832-1833. Την 9η Οκτωβρίου 1837 ίδρυσε στην Κέρκυρα, μαζί με
άλλους Ιρλανδούς και Άγγλους τέκτονες, την Στοά Pythagoras Νο. 654
υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, της οποίας
υπήρξε ο πρώτος Α΄ Επόπτης το 1839 και Σεβάσμιος τα έτη 1841 &
1844. Διετέλεσε μέλος της έως τις αρχές του 1846 και επανήλθε την
τριετία 1854-1856, οπότε αναχώρησε οριστικά από την Κέρκυρα. Εξυ-

135

136 ιστορία του τεκτονισμού
το Ευαγές Ίδρυμα του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας [U.G.L.E. Library and Museum Charitable Trust]
για την άδεια που παραχώρησε στην αναπαραγωγή των ιστορικών στοιχείων που προέρχονται από αυτό.
Πηγές
Αρχεία:
Καλογερόπουλου Έντυ, Ριζόπουλου Ανδρέα, Τριμέρη-Μακρή Νίκας.
Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Κερκύρας, Γενικού Διεθνούς Μεγάλου Περιστυλίου των
Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας, Εθνικά Αρχεία της Αγγλίας, Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της
Αγγλίας, Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας, Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων του Σήματος της Αγγλίας και Ουαλίας, Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της
Βασιλικής Αψίδας της Ελλάδος, Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας της
Ιρλανδίας, Τοπικό Αρχείο Κυθήρων.
Βιβλιοθήκες:
Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων.
Βιβλιογραφία:
Καλογερόπουλος Έντυ Σ.: Ο Σκωτικός Τύπος στην Κέρκυρα, Αναμνηστικό Λεύκωμα για τον
εορτασμό των 125 ετών από την ίδρυση του Υπέρτατου Περιστυλίου Φοίνιξ υπ’ αρ. 1Α, Κέρκυρα 2008, Thomas Dundas, ο άγνωστος Μεγάλος Διδάσκαλος της Γαληνοτάτης Μεγάλης
Ανατολής της Ελλάδος, Αθήνα 2009.
Πανταζή Νέλλα: Κατάλογος Αξιωματούχων και Υπαλλήλων Ιονίου Κράτους (1814–1864), Κέρκυρα 2008, Αποδελτίωση της Gazzetta Degli Stati Uniti Delle Isole Jonie, Κέρκυρα 2008.
Ριζόπουλος Ανδρέας Χρ.: English Lodges in the Ionian Islands in the 19th century, Ars Quatuor
Coronatorum, Volume CVI, London 1993, Ελληνικό Τεκτονικό Εγχειρίδιο, Αθήνα 2006.
Broadley Alexander Meyrick: History of Freemasonry in the District of Malta, London 1880.
Cameron Charles A.: On the origin and progress of Chivalric Freemasonry in the British Isles,
Ars Quatuor Coronatorum, Volume XIII, London 1900.
Caywood Desmond: Waller Rodwell Wright 1775-1826, Ars Quatuor Coronatorum, Volume
LXXXV, London 1972.
Cryer (Revd) Neville Barker: York mysteries revealed, Surrey 2006.
Dassigny Fifield: A Serious and Impartial Enquiry into the Cause of the present Decay in Free
Masonry in the Kingdom of Ireland, Dublin 1744.
Gould Robert Freke: Military Lodges: The Apron and the Sword Of Freemasonry Under Arms,
London 1899.
Harrison Edward D.: History of the Royal Arch Degree, New York 2002.
Harvey Robert J. W.: Royal Arch Masonry in Ireland in the Early 19th Century, The Lodge of
Research No. CC, Ireland: Transactions for the years 1969-1975, Volume XVI, Ireland 1976.
Jenkyns Michael: 38th Regiment of Foot [now part of The Staffordshire Regiment (The Prince
of Wales’s) The Prince of Wales’s Division], Ottawa 2000, History of British and Colonial
Regiments and their Military Lodges, Volume I, Part I, Ottawa 1997.
Jones Bernard E.: Freemasons Book of the Royal Arch, Channel Islands, 1998.
Kitzmiller John M., II: In search of the “Forlorn Hope”, Volume II, Utah 1988.

ιστορία του τεκτονισμού
Morris Robert: Freemasonry in the Holy Land or Handmarks of Hiram’s builders, New York
1872.
Penny James: The Royal Arch Chapter and its place in the development of Irish Freemasonry,
2006.
Pick Fred L. & Knight G. Norman: Pocket History of Freemasonry, London 1969.
Stillson Henry Leonard: History of the Ancient and Honorable Fraternity Part 2 of Free and
Accepted Masons and Concordant Orders, U.S.A. 1892.
Thomas Aubrey J. B.: A Brief History of the Royal Arch, Ars Quatuor Coronatorum, Volume
LXXXV, London 1972.
Zancarol Giacomo: Discorso Funebre in commemorazione della morte di Alessandro Rossi,
Corfu 1862.
Έντυπο εορτασμού δεκαετίας Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής
Αψίδας της Ελλάδος, Αθήνα 6-7 Δεκεμβρίου 2003.
Masonic Year Book 1998-99, Masonic Year Book Historical Supplement (Second Edition)
1969 and Supplement (For 1969 to 1976) to the Masonic Year Book Historical Supplement
1969, London 1977. Published under the Authority of the United Grand Lodge of England,
Freemasons’ Hall London WC2Β 5ΑΖ.
Ιστοσελίδες:
Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Αγγλίας, Περιφερειακού Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας της Κεντρικής Νοτίου Αφρικής υπό την
αιγίδα του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας της Σκωτίας.
Φωτογραφικές Συλλογές:
Δεσύλλα Νικολάου, Ζούμπου Γεωργίου, Καλογερόπουλου Έντυ, Παλατιανού Γεωργίου.
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Βαρθολομαίος
Μητρόπουλος
ή Μήτρου
(Βεντούρας)
Μαρτίνες
Bartolomi Mitre Martinez
Αργεντινή, Μπ. Άιρες 26.06.1821 - 19.01.1906
Σωτήρης Παπαβασιλείου

Ἡ ἑλληνικὴ παρουσία ἐν Ἀργεντινῇ ἀνιχνεύεται
εὐπροσώπως ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰῶνος.
Κορυφοῦται δι᾿ ὁλίγων προσώπων ἐξαιρετικῆς
σημασίας διὰ τὴν ἱστορίαν τῆς χώρας, συνυφασμένων πρὸς τὰ πρῶτα βήματα τῆς χειραφετήσεώς της
ἐκ τοῦ ἱσπανικοῦ στέμματος καὶ τῆς ἱδρύσεως τῆς
δημοκρατίας.
Ἡρωικὰ μέλη τῆς ἑλληνικῆς παροικίας ὑπῆρξαν
οἱ Νικόλαος Κολμανιάτης (José Nicolás Jorge,
Ὕδρα 1786-Moron 1866)1 καὶ Σαμουὴλ Σπύρου
(Samuel Spiro Ὕδρα (κατ᾿ ἄλλους Χίος) τέλη 18ου
αἰ.-Οὐρουγουάη 1814). Ἀμφότεροι ὑπῆρξαν στελέχη
τοῦ ἐπαναστατικοῦ ναυτικοῦ τῆς χώρας, πολεμισταὶ
παρὰ τῷ πλευρῷ τοῦ Libertador τῆς Ἀργεντινῆς ἀδ. Σαν Μαρτίν.
Ὁ Κολμανιάτης, ἀνδραγαθήσας εἰς πολλὰς ναυμαχίας τοῦ Πολέμου τῆς
1

Ἀπόγονός του ὁ 13ος Ὕπατος Μέγας Ταξιάρχης τοῦ Α.Α.Σ.Τ. τῆς Ἀργεντινῆς, Φαυστῖνος
Χόρχε (Faustino Jorge) 1896-1901.

Ἀνεξαρτησίας, πέθανε εἰς βαθὺ γήρας, ἐνὼ ὁ
Σπύρου ἐφονεύθη ἡρωικῶς ἐν τῇ ναυμαχίᾳ τῆς
Arroyo de la China εἰς τὰς 28-3-1814, κυβερνῶν
τὸ πλοῖον του«La Carmen». Ὁ ἔμπειρος Ὑδραῖος
καταδρομεύς, δεχθεὶς τὰ συντριπτικὰ πυρὰ τῶν
πλοίων τοῦ ἱσπανικοῦ βασιλικοῦ ναυτικοῦ καὶ κινδυνεύων νὰ συλληφθῇ, ἀνετίναξε τὴν πυριτιδαποθήκην του δώσας τέλος ἀντάξιον τοῦ ἔθνους
του. Σήμερον ἡ πυραυλοφόρος κορβέτα τύπου
ΜΕΚΟ 140, «ARA SPIRO Ρ-43» τοῦ Ἀργεντινοῦ
ναυτικοῦ σχίζει τὰ νερὰ τῶν δύο ὠκεανῶν.
Ἐκεῖνος ὅμως ὁ ὁποῖος κάνει περιφανεστάτην τὴν παρουσίαν τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖ, εἶναι ὁ
6ος αἱρετὸς πρόεδρος τῆς χώρας, ὁ ἱδρυτὴς τῆς
ἀρχαιοτέρας ἐφημερίδος της, ὁ νικηφόρος στρατηλάτης τῆς «Τριπλῆς Συμμαχίας» (1864-1870),
ὁ μέγας ἱστορικὸς καὶ κοινωνικὸς στοχαστής, ὁ
Μέγας Διδάσκαλος τῆς Μεγ. Στ. τῆς Ἀργεντινῆς,
Bartolomé Mitre Martinez, γνωστὸς στοὺς
Ἕλληνας τῆς Ἀργεντινῆς ὡς Βαρθολομαῖος Μητρόπουλος ἢ κατ᾿ ἄλλους Μήτρου.
Ὅπως συνάγεται ἐκ τῶν γενεαλογικῶν
ἀρχείων τῆς ἐπιφανοῦς οἰκογενείας Campos2,
ὁ «γενάρχης» τοῦ ἀργεντινοῦ κλάδου τῶν
Mitre Δημήτριος κατὰ τινας Μητρόπουλος, εἰς
τὴν πραγματικότητα Βεντούρας, πιθανότατα
Ἑπτανήσιος, εἰσέρχεται εἰς τὸ προσκήνιον τῆς
πολιτικοκοινωνικῆς ζωῆς τῆς χώρας3.
Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὄτι ἡ οἰκογένεια Campos
διαπλέκεται δι᾿ ἐπιγαμιῶν πρὸς παμπάλαια γένη
τῆς Ἱσπανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τὶς οἰκογένειες
2
3

La familia Campos en la Historia y la Genealogia.
SusanaT.P. de Dominguez Soler. Editorial Dunken.
Περὶ τὴν ἑλληνικὴν καταγωγὴν τοῦ Β.Μ. σχετικὴ
καὶ ἡ πρόσφατος ἀρθρογραφία (22/4/2010) τοῦ πρ.
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὑρουγουάης, κ.
Julio María Sanguinetti, εἰς τὴν ἐφημερίδα La Nacion τοῦ Μπ. Ἄιρες (http://www.lanacion.com.ar/
nota.asp?nota_id=788768). Ἡ ἄποψις τοῦ κ. Sanguinetti στηρίζει τὴν ἐκδοχὴν τοῦ πατρογονικοῦ
ἐπωνύμου Βεντούρας.

Συνταξιοῦχος (;)... Δύσκολον διὰ τέκτονα.
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τῶν ἀντιβασιλέων καὶ κατακτητῶν (conquistadores), Ἀλμάγκρο, Πιθάρρο καὶ
Ἀγκίρρε, ὡς καὶ τὴν σπουδαίαν οἰκογένειαν Ἄργκεριχ, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ ἡ
διεθνοῦς φήμης πιανίστα Martha Argerich. Ἐκ τῆς αὐτῆς οἰκογενείας καὶ ὁ ἱδρυτὴς
τοῦ μεγαλυτέρου ὁμωνύμου ἰνστιτούτου ἐπιστημῶν ὑγιείας, ὁ ἱατροφιλόσοφος
καὶ πολεμιστὴς τῆς Ἀνεξαρτησίας, δὸν Κοσμᾶς Μαριανὸς Ἄργκεριχ (d. Cosme
Mariano Argerich), σεβ. διδάσκαλος τῆς Σ.Στ. «Independencia».
Τρεῖς μήνας μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν τῆς χώρας τῶν προγόνων
του, τὴν 26ην Ἰουνίου τοῦ 1821, ἐγεννήθη εἰς τὸ Μπ. Ἄιρες ὁ
Bartolomé Mitre Martinez.
Ἔζησε τὰ παιδικὰ του χρόνια εἰς τὴν ἀγρίαν καὶ μυστηριώδη Παταγονίαν, τὴν «Γῆν τοῦ Πυρὸς» τῶν πρώτων ἐξερευνητῶν. Ἀπὸ τότε ἔδειξε τὴν κλίσιν του
πρὸς τὰ γράμματα καὶ οἱ πρῶτοι στίχοι του
ἐδημοσιεύθησαν εἰς μίαν ἐφημερίδα τοῦ Μοντεβιδέο.
Χρόνια ἐξορίας, λόγῳ τῆς ἐμπλοκῆς του εἰς τὴν
Ἐπανάστασιν. Τὸ 1841 ἐνυμφεύθη τὴν Delfina de
Vedia, μὲ τὴν ὁποίαν ἀπέκτησαν ἕξ τέκνα.

Μετάλλιον τῆς Στοᾶς «B. Mitre»
τῆς ...Λίμα τοῦ Περοῦ.

Ἔζησε πλάνητα βίον εἰς τὴν Οὐρουγουάην, τὴν Βολιβίαν,
τὸ Περοῦ, τὴν Χιλήν, μελετῶν τὴν στρατιωτικὴν τέχνην καὶ τὰς
γλώσσας τῶν ἰθαγενῶν φυλῶν, γράφων ταὐτοχρόνως εἰς διάφορα πατριωτικὰ περιοδικά.

Τὸ 1852, τὸν βρίσκομε νὰ διοικῇ μίαν μεραρχίαν πυροβολικοῦ, κατὰ τὴν
φονικὴν μάχην τοῦ Caseros, ἡ ὁποία ἐπέφερε τὴν πτώσιν τοῦ δικτατορικοῦ
καθεστῶτος Rosas.
Αἱ πολεμικαὶ του ἀρεταὶ θὰ διαλάμψουν εἰς τὰς μεγάλας νικηφόρους μάχας
τῆς Cepeda (1859) καὶ εἰς τὸν θρίαμβον τῆς Pavon (1861). Τὸ προσεχὲς ἔτος θὰ
διορισθῇ Κυβερνήτης τοῦ Μπ. Ἄιρες καὶ θὰ ἐκλεγῇ πρόεδρος «Τοῦ Ἡνωμένου
Ἔθνους».
Ἡ προεδρία του θὰ λάμψῃ διὰ τῶν μεγάλων δομικῶν ἔργων τῆς νέας δημοκρατίας. Θὰ ἱδρύσῃ τὸ πρῶτον σιδηροδρομικὸν δίκτυον τῆς χώρας καὶ τὸ παγκοσμίου ἀργότερον φήμης πνευματικὸν ἵδρυμα Collegio Nacional de Buenos Aires,
ὡς καὶ πάμπολλα ἄλλα πνευματικὰ ἱδρύματα.
Εἶναι ἤδη μεμυημένος τεκτονικῶς ἐν τῇ Σ. Στ. «Union del Plata» καὶ ἔχει
ἱδρύσει τὸ πολιτικοκοινωνικὸν τεκτονικὸν κίνημα, γνωστὸν ἐν τῷ ἀγγλοσαξονικῷ

Ἀνωτέρω, ἐκ λιθογραφίας τῆς ἐποχῆς, οἱ τρεῖς τέκτονες σημαντικώτεροι παράγοντες τῆς
«Τριπλῆς Συμμαχίας». Ὁ Αὐτοκράτωρ τῆς Βραζιλίας Δομ Πέδρου ΙΙ (Α.), ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἀργεντινῆς Μῆτρε (Β.) καὶ ὁ δοὺξ de Caxias (Γ.), τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρει ἡ Στ. «Duque de
Caxias» ἀρ. 70, ἐν Ἀνατ. Ἁγ. Βικεντίου Βραζιλίας.

κόσμῳ ὡς «Rational Knights».
Ἐπρέσβευε τὴν ἀντίληψιν ὅτι τὸ μεγαλεῖον ἑνὸς κράτους, δὲν ἐξαρτᾶται τόσον
ἐκ τῶν κλασσικῶν διοικητικῶν του δομῶν, ὅσον ἐκ τῆς πληθώρας ἀνεξαρτήτων
φορέων ἀναπτύξεως καὶ προαγωγῆς τῶν ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν στόχων.
Τὸ 1864 ὅμως τὰ τύμπανα ἠχοῦν καὶ πάλιν. Ἡ «Πρωσσία τῆς Ἀμερικῆς», ἡ
Παραγουάη, ἔχουσα καταρτίσει στράτευμα ὑψηλῶν δυνατοτήτων, τρομοκρατεῖ
τοὺς γείτονάς της, δημεύει περιουσίας καὶ παρενοχλεῖ τὰς συγκοινωνίας.
Ὁ Mitre βγάζει τὴν ῥεδιγόταν τοῦ προέδρου καὶ ἐνδύεται τὸν πολεμικὸν μανδύαν. Ἐμπνέεται καὶ συγκροτεῖ τὴν «Τριπλῆν Συμμαχίαν», Ἀργεντινῆς, Βραζιλίας,
Οὐρουγουάης, τιθέμενος ἐπικεφαλῆς τῶν στρατευμάτων. Μάχαι φονικαί, ἦτται
ἀλλὰ καὶ νίκαι, μέχρι τῆς τελικῆς νίκης, ἡ ὁποία θὰ προσπορίσῃ μεγάλα ὀφέλη εἰς
τὴν Ἀργεντινὴν καὶ θὰ τὴν κατατάξῃ ὑπερηφάνως ὡς ἰσότιμον ἑταῖρον πολιτικῆς
καὶ στρατιωτικῆς ἰσχύος εἰς τὴν ἥπειρον, παρὰ τῇ Βραζιλίᾳ καὶ τοῦ δαιμονίου
Αὐτοκράτορός της Δὸμ Πέδρου τοῦ β΄, δεκάτου τρίτου Μεγ. Διδ. τῆς Μεγ. Ἀνατ.
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τιμαί, δύνανται νὰ συγκριθοῦν μόνον πρὸς τὰς γενομένας διὰ τὸν στρατηγὸν
Περόν...
Σημειοῦται ὅτι κατὰ τὴν 26ην Ἰουνίου 1901, δηλαδὴ τὴν ἡμέραν τῶν
ὁγδοηκοστῶν του γενεθλίων, ἡ κυβέρνησις διέταξε γενικὸν σημαιοστολισμὸν καὶ
ὁ λαὸς τῆς πόλεως ὅπου ἔζησε τὰ τελευταῖα χρόνια του, συγκεντρώθηκε πρὸ
τὴς οἰκίας του, ὅπου συμπροσευχήθηκε ὑπὲρ τῆς ὑγιείας τοῦ μεγάλου πολιτικοῦ,
στρατηγοῦ, στοχαστοῦ καὶ τέκτονος. n

De lo alto del pirámide sagrado;
Libertad!
por tres veces aclamado;
el arcángel de Dios.
En su cumbre, después de esta
cruzada,
la bandera argentina laureada
pondremos con honor!

Ἀπ᾿ τὰ ὕψη τῆς Ἱερῆς τῆς
Πυραμίδας.
Ἡ Λευτεριά!
Τρεῖς φορὲς ἐχαιρετίσθη ἀπ᾿
τὸν ἀρχάγγελο τοῦ Κυρίου!
Στὴν κορφὴ της, μετὰ ἀπ᾿
αὐτὴν τὴν σταυροφορία,
Δαφνοστεφὴς ἡ ἀργεντίνικη
σημαῖα θὰ κυματίσῃ! Μὲ τιμή!

Bartolomé Mitre Martinez,
El alzamiento.
τῆς Βραζιλίας.
Ἡ κοινὴ τεκτονικὴ ἰδιότης τῶν κυριωτέρων συντελεστῶν τῆς συμμαχίας,
ἀναγνωρίζεται ἐγκύρως ὡς ἀποτελεσματικὸς παράγων τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος.

Ἐκ τῆς ποιητ. συλλογῆς του
Armonías de la Pampa
(La revolución del Sud)

Ληξάσης τῆς προεδρικῆς του θητείας τὸ 1870, ἀφιερώνεται πλέον ψυχῇ
τε καὶ σώματι, εἰς τὴν ἱστοριογραφίαν, τὴν δημοσιογραφίαν καὶ εἰς τὸν
ἐλευθεροτεκτονισμόν.
Τὰ ἱστορικὰ του ἔργα, λαμπρὰ δείγματα τῶν ὁποίων εἶναι αἱ ἐπικαὶ βιογραφίαι
τῶν ἀδ. μας libertadores Σὰν Μαρτὶν καὶ Μπελγκράνο, θεωροῦνται κλασσικά.
Τὸ 1894 θὰ ἐκλεγῇ ὑπὸ τῆς Μεγάλης Ἐθνικῆς Τεκτονικῆς Συνελεύσεως, ὡς ὁ
33 Μ. Διδ. τῆς Μεγ. Στ. τῆς Ἀργεντινῆς.
ος

Θὰ μεταστῇ ἐν τῇ Αἰ. Ἀν. τὴν 19ην Ἰανουαρίου τοῦ 1906.
Ὅπως σημειώνουν οἱ βιογράφοι του, αἱ ἀποδοθεῖσαι εἰς αὐτὸν μεταθανάτιοι

Ὁ λογότυπος τῆς Στ. «Mitre» ἀρ. 325.
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Ιστορία της Στοάς
«Αρμονία»
υπ’αριθ. 44
εν Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως
(περίληψη από το ομώνυμο λεύκωμα που
εκδόθηκε για τον εορτασμό των 100 χρόνων
της Στ. από τη Στοά «Αρμονία»
υπ’ αριθ. 118 εν Ανατ. Αθηνών)
Ιωάννης Σαμάρας

Τ

ο καλοκαίρι του 1908, μετά την επικράτηση του κινήματος των Νεοτούρκων
και τον εξαναγκασμό του Σουλτάνου
Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ να επαναφέρει το Σύνταγμα
του 1876, ένας φιλελεύθερος άνεμος άρχισε
να πνέει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Το κίνημα αυτό, το οποίο οδήγησε στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ίδρυση της σημερινής Τουρκίας, παρ’ ότι στην πορεία
αποδείχτηκε καθοριστικό για το μέλλον του Ελληνισμού της Ανατολής , στο ξεκίνημα του έγινε δεκτό με ενΗ σφραγίδα της Στοάς «Αρμονία» υπ’ θουσιασμό από την πλειοψηφία των Ελλήνων.
αριθ. 44 εν Αν. Κωνσταντινουπόλεως. Η άποψη του Στέφανου Δραγούμη, ο οποίος
(από το βιβλίο «Σφραγίδες Κωνσταντιισχυριζόταν ότι «χάρη στη νεοτουρκική επανάνουπόλεως» του Ακύλα Μήλλα, Έκδοση
του Συλλόγου Ιστορικής και Λαογραφικής σταση θα αναβιώσει το θαύμα της Βυζαντινής
Έρευνας «Η Μνημοσύνη», Αθήνα 1996). Αυτοκρατορίας και θα μεταβληθεί η Oθωμανική

εις Ελληνικήν Αυτοκρατορίαν», είναι χαρακτηριστική του κλίματος που
επικρατούσε.
Ο αθηναϊκός τύπος στο σύνολο του χαιρέτησε θερμότατα την τουρκική
μεταπολίτευση. Τέκτονες της Αθήνας οργάνωσαν μεγάλη εκδρομή στην
Κωνσταντινούπολη με συμμετοχή πολιτευτών, επιστημόνων και εμπόρων. Η εκδρομή οργανώθηκε με την έγκριση του πρωθυπουργού Γεωργίου Θεοτόκη και κυρίως με την προτροπή και υποστήριξη του υπουργού
εξωτερικών Γεωργίου Μπαλτατζή, αμφοτέρων τεκτόνων.
Ένας από τους λίγους που αντιμετώπισαν το κίνημα αυτό με επιφύλαξη, υπήρξε. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, άτομο προικισμένο με εξαιρετικό πολιτικό κριτήριο. Λέγεται ότι όταν του ανήγγειλαν την
επιτυχία της επαναστάσεως, είπε …….. «μη σπεύδετε να ενθουσιαστείτε.
Αγώνες αρχίζουν για να κρατήσουμε αυτό εδώ το σπίτι». Λόγια, που στην
πορεία έμελε να αποδειχτούν προφητικά !
Μέσα στο γενικό κλίμα ενθουσιασμού των ημερών, Έλληνες τέκτονες της Κωνσταντινούπολης, που επιθυμούσαν να ιδρύσουν ένα καθαρά
ελληνικό τεκτονικό εργαστήριο υπέβαλαν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους,
αίτηση στη Γαλ. Μεγ. Ανατ. της Ελλάδος για την ίδρυση Στοάς με την επωνυμία «Βόσπορος». Για λόγους που δεν γνωρίζουμε, σε μεταγενέστερες
συσκέψεις που έγιναν μεταξύ των ιδρυτών της νέας Στοάς οι αδ. αυτοί
αναλογιζόμενοι ότι ο σκοπός της Στοάς θα ήταν και εθνικός, συνέστησαν
τελικά προσωρινή Στοά με την επωνυμία «Ελευθερία» και έστειλαν τον
σχετικό πίνακα. Η Γαλ. Μεγ. Ανατ. της Ελλάδος, πιθανόν με το σκεπτικό ότι
η επωνυμία αυτή μπορούσε να παρεξηγηθεί από τις Οθωμανικές Αρχές,
αλλά και επειδή με το όνομα αυτό υπήρχε και άλλη Στοά, υπέδειξε τελικά
το όνομα «Αρμονία».
Η εγκατάσταση της Στοάς «Αρμονία» με αριθμό 44, έγινε στις 17 Μαΐου
1909, στο σπίτι του γιατρού Ιορδάνη Τζεράχογλου, στην οδό Πατριαρχείων
αριθ. 56 στο Φανάρι.
Το πρώτο Συμβ. Αξ. της Στοάς αποτέλούσαν οι:
Σεβ.:
Ηρακλής Ισιδωρίδης
Α΄ Επ.:
Ιορδάνης Τζεράχογλου
Β΄ Επ.:
Νικόλαος Ιγγλέσης – Κεφαληναίος
Ρητωρ
Θαλής Αντωνιάδης
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Η ιστορία της Στοάς «Αρμονία» υπ’ αριθ. 44, αποτελεί οπωσδήποτε ένα βασικό κεφάλαιο στην ιστορία της Ελληνικής τεκτονικής δράσεως στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο η ίδρυση της αναμφισβήτητα δεν
υπήρξε ένα ξαφνικό γεγονός, αλλά αποτέλεσμα σειράς γεγονότων που
διαδραματίστηκαν στη γείτονα χώρα προς το τέλος του 19ου αιώνα και
στα οποία Έλληνες τέκτονες έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο,
προσδιορίζοντας όχι μόνο την ιστορία του Ελληνικού
ή Ελληνόφωνου Τεκτονισμού στη χώρα αυτή, αλλά
επηρεάζοντας ακόμη, κατά κάποιο τρόπο και τη
ροή της ιστορικής εξέλιξης.

Ελληνική λαϊκή κάρτα της εποχής (Εκδ. Σταγέλλας κ Σια, Αθήναι – Προμ. της Βασ. Αυλής) για
την ανακήρυξη του Συντάγματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι λέξεις «Ελευθερία – Ισότης –
Αδελφότης» στην κορδέλα που κρατά ο άγγελος. Την απελευθερωμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία
στηρίζουν οι Μιτχάτ Πασάς, Πρίγκηψ Σαμπαχαττίν, Φουάτ Πασάς και ο ποιητής Ναμίκ Κεμάλ όλοι
τέκτονες «Νέο - Οθωμανοί» ενώ τις αλυσίδες τις κόβουν με σφύρα και σμίλη οι Νεότουρκοι Νιαζί και
Εμβέρ μπέηδες, επίσης τέκτονες. Κάτω αριστερά, το σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα», το ίδιο στα
γαλλικά και στα τουρκικά (ακόμη με αραβική γραφή). Το σκηνικό συμπληρώνει η Ελληνική σημαία
ανάμεσα στις πράσινες (των Μουσουλμάνων Οθωμανών) και τις κόκκινες με το μισοφέγγαρο και ένα
άτομο με φουστανέλα μέσα στο πλήθος που πιθανόν συμβολίζουν τον λαό της Ελλάδος που συνεορτάζει
(συλλ. Ιωάννη Σαμάρα).

Γραμ.:
Ταμίας
Ελεον.:

Παναγιώτης Μπεκές
Όμηρος Βάμβας.
Κωνσταντίνος Αρτεμιάδης

Λίγο αργότερα η Στοά εγκαταστάθηκε επίσημα στο Μέγαρο Χατζόπουλου, στο Πέρα, όπου ήδη στεγαζόταν αρκετές από τις εργαζόμενες στην
Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως ξένες Στοές , όπως οι ιταλικές «Italia Risorta»
και «Bizanzio Risorta», καθώς και η γαλλική «La Renaissance», η οποία
είχε μεταξύ των μελών της μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Στο ίδιο μέγαρο στεγαζόταν και όλος ο τουρκικός Συμβολικός και Φιλοσοφικός Τεκτονισμός,
οι οποίοι είχαν ξεκινήσει την λειτουργία τους πρόσφατα.

Η τεκτ. δραστηριότητα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εμφανίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια
του Κριμαϊκού Πολέμου (1853-1856). Η συμμαχία
της. Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο
αυτό με τη Γαλλία και την Αγγλία, έφερε την Αυτοκρατορία κοντά στον πολιτισμό των δύο αυτών Το λογότυπο της Στοάς «Αρμονία» υπ’
χωρών, γεγονός που επηρέασε την εξέλιξη του αριθ. 44 εν Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως.
Τεκτονισμού, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπο- (από το βιβλίο «Σφραγίδες Κωνσταντινουλη η οποία ανέκαθεν είχε έναν κοσμοπολιτικό πόλεως» του Ακύλα Μήλλα, Έκδοση του
Συλλόγου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευχαρακτήρα. Οι τεκτ. που εργάζονταν στις Στοές νας «Η Μνημοσύνη», Αθήνα 1996).
αυτές ήταν στην πλειοψηφία τους ξένοι ή Οθωμανοί υπήκοοι μη Τούρκοι, ενώ όσοι Τούρκοι μυήθηκαν στον Τεκτ. ήταν
κατά κανόνα άτομα μορφωμένα που σπούδασαν στο εξωτερικό. Άλλωστε και οι Στοές στην Οθωμανική Τουρκία, την
εποχή αυτή λειτουργούσαν αποκλειστικά υπό την
αιγίδα ξένων Τεκτ. Δυνάμεων.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες,
η πρώτη ελληνόφωνη Στοά στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε η Στoά «Αρετή», με αριθμό
1041, που ιδρύθηκε το 1864 υπό την αιγίδα της
Ενωμένης Μεγ. Στοάς της Αγγλίας, από αδ. προερχόμενους κυρίως από την Στοά «Oriental Lodge»
της ίδιας Τεκτ. Δυν.. Μεταξύ των ιδρυτών της Στοάς
αυτής συγκαταλέγεται και ο Στέφανος Σκου- Η σφραγίδα της
λούδης, ο οποίος την περίοδο αυτή κατείχε και Κων/πόλεως.

Στ. «Η Πρόοδος», Ανατ.
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το αξίωμα του Μεγ. Τελ. της Επαρχιακής Μεγ. Στοάς της Αγγλίας για την
Τουρκία. Φαίνεται πως ο Στέφανος Σκουλούδης, ηγήθηκε της κίνησης για
την ίδρυση της Στοάς «Αρετή» στα πλαίσια ενός σχεδίου για την ίδρυση
ανεξάρτητης Ελληνικής Μεγ. Στοάς υπό την αιγίδα της Ενωμένης Μεγ. Στ.
της Αγγλίας. Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφτηκε όταν οκτώ Στοές της ελεύθερης Ελλάδας που αποτελούσαν τότε το
Τεκτονικό Διευθυντήριο της Αθήνας πήραν
με το διάταγμα της 7ης Φεβρουαρίου 1867
του Μεγ. Διδ. της Ιταλίας την έγκριση για την
ίδρυση Μεγ. Ανατ. της Ελλάδος.

Ο Στέφανος Σκουλούδης μεταξύ 1877 - 1879
όταν συμμετείχε ως απεσταλμένος της
Ελληνικής Κυβερνήσεως σε διαπραγματεύσεις
για εθνικά θέματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα , φαίνεται πως η ίδρυση
της Στοάς «Αρετή» προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από τις άλλες υπό ξένες δικαιοδοσίες Στοές, με τη κατηγορία ότι η νέα Στοά
προορίζονταν να χρησιμεύει ως μέσο για
την άσκηση πολιτικής προπαγάνδας. Αφορμή για την αντίδραση αυτή έδωσε πιθανόν
το γεγονός ότι ο Στέφανος Σκουλούδης την
εποχή αυτή συμμετείχε ενεργά στην πολιτική κίνηση τη σχετική με την επανάσταση
που είχε ξεσπάσει στην Κρήτη και η οποία
κατέληξε στο τραγικό ολοκαύτωμα του Αρκαδίου το 1866.

Λίγο αργότερα, το 1868, ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη μία άλλη
ελληνόφωνη Στοά, υπό την αιγίδα όμως της Μεγ. Ανατ. της Γαλλίας. Η νέα
αυτή Στοά με το χαρακτηριστικό για την εποχή όνομα «Η Πρόοδος – Le
Progres», επρόκειτο να παίξει σημαντικό ρόλο στα τεκτονικά και πολιτικά
δρώμενα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Στοά «Πρόοδος» ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Κλεάνθη Σκαλιέρη, χρηματιστή και τραπεζίτη της
Πόλης και τα μέλη της ήταν στην πλειοψηφία τους Έλληνες.
Ο Κλεάνθης Σκαλιέρης ως τέκτων αλλά και ως «μέλος της Οθωμανικής οικογένειας…..» όπως ο ίδιος αυτοσυστήνεται χρόνια αργότερα,
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της συνεργασίας με φιλελεύθερους Οθω-

μανούς με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
η οποία θα βασιζόταν στην ισοπολιτεία και τη δημοκρατική συνεργασία
των δύο κυριάρχων εθνοτήτων της Ελληνικής και της Τουρκικής. Χάρη
στις ενέργειες του Κλεάνθη Σκαλιέρη, η «Πρόοδος» έπαιξε σημαντικό
ρόλο στη διάδοση της τεκτονικής διδασκαλίας μεταξύ των Τούρκων διανοουμένων και φιλελευθέρων, κυρίως μετά
την εύστοχη απόφαση που έλαβε η Στοά στις
14 Μαΐου 1872 να εργάζεται μια φορά τον μήνα
στην τουρκική γλώσσα, πέρα από τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνταν μέχρι τότε στην
ελληνική γλώσσα. Mεταξύ των επιφανών μελών
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που μυήθηκαν
στον Τεκτονισμό στην Στοά «Πρόοδος» βρίσκεται
και ο τότε διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Μουράτ και μετέπειτα Σουλτάνος Μουράτ Ε.
Η μύηση του διαδόχου έγινε με την προοπτική να ενθαρρυνθούν και να διαμορφωθούν οι
έντονα φιλελεύθερες και προοδευτικές παρορμήσεις του, ώστε να μπορέσει ως Σουλτάνος
να επιτύχει μια ριζοσπαστική αλλαγή στην δομή
του Οθωμανικού Κράτους και να αναλάβει την
ανακήρυξη ενός προοδευτικού Συντάγματος. Η
όλη προσπάθεια στηριζόταν από τον Άγγλο Πρέ- Ο Κλεάνθης Σκαλιέρης (από το βιβλίο του
σβη Χένρυ Έλλιοτ, καθώς η Αγγλική πολιτική της Κωνστ. Σβολόπουλου «Κωνσταντινούπολη
1856 - 1908 / Η ακμή του Ελληνισμού»).
εποχής απέβλεπε με τον τρόπο αυτό σε ισχυροποίηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε να περιοριστεί η επεκτατική διάθεση της Ρωσίας στην περιοχή. Ένθερμοι υποστηρικτές της ιδέας
αυτής υπήρξαν και πολλοί τεκτ. πολιτικοί και πρωθυπουργοί, της Ελλάδας, όπως ο Επαμεινώνδας Δεληγιώργης.
Το νέο Σύνταγμα που ανέθετε την τήρηση των δικαιωμάτων των υπηκόων σε Συνέλευση εκλεγμένη από το λαό (το πρώτο οθωμανικό Κοινοβούλιο) και το οποίο όριζε ότι όλοι οι υπήκοοι του Σουλτάνου χωρίς
διάκριση φυλής και θρησκείας θα αποκαλούνταν Οθωμανοί, τέθηκε σε
ισχύ αμέσως μετά την ενθρόνιση του τέκτονα πρίγκιπα.
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Με την ανατροπή του Σουλτάνου Μουράτ Ε΄ μετά από τέσσερεις μόλις
μήνες , νέος Σουλτάνος ανακηρύχθηκε ο αδελφός του Αμπτνούλ Χαμίτ Β΄
(1876 – 1909), ο οποίος δεν εφήρμοσε ποτέ τις διατάξεις του νέου Συντάγματος, παρ’ ότι επίσημα ποτέ δεν το κατήργησε.
Γενικότερα πάντως, την εποχή αυτή, παρατηρούμε ότι οι τεκτ. έχουν
έντονη πολιτική δραστηριότητα μέσα στην Αυτοκρατορία και συμμετέχουν ενεργά σε κάθε προσπάθεια φιλελευθεροποίησης της αλλά και διατήρησης της ακεραιότητας της. Ειδικότερα οι Έλληνες τεκτ. βλέπουν μέσα
από τη δραστηριότητα αυτή τη δυνατότητα ανάπτυξης
του Ελληνισμού μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και συνενώνουν τις ενέργειες τους
προς την κατεύθυνση αυτή.
Ένα σημαντικό έργο της εποχής
αυτής το οποίο οφείλεται στην πρωτοβουλία τεκτ. της Στ. «Πρόοδος»,
είναι σύμφωνα με τα στοιχεία και
η «Φίλεργος Εταιρία» που ιδρύθηκε
στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο
του 1866. Με τις ελευθερίες που παρείχαν
Η σφραγίδα της Φιλέργου εταιρίας από την μελέτη της τα σουλτανικά διατάγματα τον 19ο
Μαρίνας Κουρουπού – Ρίζου «Η Φίλεργος Εταιρία της αιώνα δημιουργήθηκε ένα πρόΚωνσταντινουπόλεως 1866 - 1876» (Δελτίο Κέντρου σφορο έδαφος για την ίδρυση
Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 5 / 1984 - 1985 – σελ. 241
συλλόγων στην Κωνσταντινού- 274).
πολη και σε όλες τις πόλεις της
Αυτοκρατορίας όπου υπήρχε χριστιανικό και κυρίως ελληνικό στοιχείο.
Οι σύλλογοι αυτοί που υπήρξαν ουσιαστικά η εξέλιξη των συντεχνιών
που είχαν αναπτυχθεί μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν κυρίως
σαν σκοπό την παιδεία, την ιστορική μελέτη και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, την προβολή πολιτικών διεκδικήσεων των Ρωμιών της Πόλης. Αντίθετα η «Φίλεργος Εταιρία», υπήρξε ο
μοναδικός σύλλογος με προσανατολισμό την ενίσχυση της εργασίας και
της παροχής οικονομικής βοηθείας σε μικροεπαγγελματίες, προκειμένου
αυτοί να μπορέσουν να αγοράσουν τα εργαλεία της δουλειάς τους. Από
την μελέτη των καταστατικών της εταιρίας αυτής διαπιστώνουμε ότι η
βασική ιδέα που διαπνέει όλες τις διακηρύξεις της εταιρίας είναι η ανεξι-

Το τεκτονικό δίπλωμα του Γεωργίου Αθηνογένη από το οποίο προκύπτει ότι εισήχθη στον
Τεκτονισμό στη Στοά «Αρετή / Virtue», στις 13.02.1865 και ανήλθε στον Γ΄ βαθμό στις
30.10.1865. Ο Γεώργιος Αθηνογένης υπήρξε συζύγος της αδελφής του Στεφ. Σκουλούδη,
(συλλ. Αθανάσιου Νικολαΐδη).
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θρησκία, η αρμονική συνεργασία των διαφόρων εθνοτήτων, ο διεθνικός
χαρακτήρας του Οθωμανικού Κράτους καθώς και η κοινή μοίρα και το
κοινό συμφέρον όλων των υπηκόων του. Η εταιρία διαλύθηκε το 1883.
Προς το τέλος του 19ου αιώνα και ενώ η «Πρόοδος» συνεχίζει τη λειτουργία της ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη και ένα άτακτο εργαστήριο
από Έλληνες τέκτονες της Πόλης και της Αθήνας. Η επιτυχία των αδ. του
εργαστηρίου αυτού στις ενέργειες για τη σωτηρία του έκπτωτου Σουλτάνου Μουράτ Ε΄ από την προγραμματισμένη δολοφονία του, συντελεί στην
προαγωγή της δράσης του και στην εξέλιξη του σε μυστικό εργαστήριο
με το όνομα «Φώς της Ανατολής», Στοάς που είχε ιδρύσει ο Κλεάνθης
Σκαλιέρης.
Είναι βέβαιο ότι η ανάμιξη τεκτόνων σε όλες τις επαναστατικές κινήσεις της εποχής που εξετάζουμε, δεν διέφευγε από την προσοχή των
Ανακτόρων, Έτσι η παρακολούθηση των τεκτ. Στοών ήταν κάτι σύνηθες
για την εποχή, όπως και η κάθε μορφή λογοκρισίας. Με τον τρόπο αυτό
οι μυστικές υπηρεσίες του Σουλτάνου, καταφέρνουν περίπου το 1904 να
εξαρθρώσουν τον πυρήνα των αντικαθεστωτικών οργανώσεων στην
Κωνσταντινούπολη και αρχίζουν διώξεις κατά των τεκτόνων. Οι αντικαθεστωτικές οργανώσεις μεταφέρουν τη δραστηριότητα τους στο Παρίσι
και άλλες πόλεις της Ευρώπης, ενώ όσοι τεκτ. παραμένουν στην Κωνσταντινούπολη εργάζονται με απόλυτη μυστικότητα. Η Στοά «Πρόοδος»
διακόπτει τη λειτουργία της.
Παρ’ όλο το δύσκολο κλίμα τέκτ. από τις Στοές «Αθηνά» και «Πυθαγόρας» της Ανατ. Αθηνών ιδρύουν στην Κωνσταντινούπολη λίγο αργότερα
ένα εννεαμελές Τεκτ. Διευθυντήριο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία , το
οποίο όμως δεν ενεργοποιείται ποτέ, λόγω της ίδρυσης εν τω μεταξύ της
Γαλ. Μεγ. Ανατ.
Με την ίδρυση της Γαλ. Μεγ. Ανατ. της Ελλάδος ομάδα τεκτόνων από
τα παραπάνω εργαστήρια, κάνει την κίνηση για την ίδρυση της Στοάς «Αρμονία», ως μία προσπάθεια σύνδεσης του ελληνόφωνου Τεκτονισμού της
Πόλης με το Εθνικό Κέντρο. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής ήταν πολλοί
από τους Έλληνες τεκτ. της Κωνσταντινούπολης να συγκεντρωθούν στη
νέα αυτή Στοά και να αποτελέσει πλέον η Στοά «Αρμονία» με αριθμό 44 τη
μοναδική εκδηλωμένη ελληνική τεκτ. παρουσία στην Οθωμανική Τουρ-

Τεκτ. δίπλωμα του Κωνσταντίνου Χατζηγιαννάκη που μυήθηκε στον Τεκτ. στη Στ.
"Πρόοδος" στις 21 Μαρτίου / 2 Απριλίου 1882. (προσφορά Αγ. Παπαδόπουλου).
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κία, παρά το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες συνέχισαν να φοιτούν σε Στοές
ξένων Τεκτ. Δυνάμεων.
Μέσα από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα για τη συγγραφή του αναμνηστικού λευκώματος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
των 100 χρόνων από την ίδρυση της Στοάς «Αρμονία», προκύπτει, πως
ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της η Στοά, δεν περιορίστηκε μόνο στο τεκτονικό και κοινωνικό της έργο αλλά συνέχισε την
εθνική δραστηριότητα που ασκούσαν Έλληνες τεκτ. της Πόλης πριν την
ίδρυση της. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η εθνική δραστηριότητα πολλών
μελών της Στοάς με τη συμμετοχή τους στην «Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως», μιας μυστικής οργάνωσης των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Η «Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως» δημιουργήθηκε πριν από το
Νεοτουρκικό Κίνημα με αρχικό σκοπό να αντιμετωπίσει μέσα από την
οθωμανική πρωτεύουσα την βουλγαρική διείσδυση στη Μακεδονία και
τη Θράκη, αλλά και μέσα στην ίδια την Κωνσταντινούπολη και να εμποδίσει την προσπάθεια εκσλαβισμού των Ελλήνων των περιοχών αυτών.
Σύντομα, η οργάνωση αυτή που ιδρύθηκε από τον Ίωνα Δραγούμη και
τον αξιωματικό του ελληνικού Στρατού Αθανάσιο Σουλιώτη – Νικολαΐδη,
μεταλλάχτηκε σε μία οργάνωση, ιδανικό της οποίας ήταν η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των λαών της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας, κάτι
που άλλωστε αποτελούσε το όραμα των ιδρυτών της.
Δεδομένης της τεκτονικής του ιδιότητας, φαίνεται πως ο Ίων Δραγούμης, που ως γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, ανέλαβε να στελεχώσει την Ο.Κ., προτίμησε να επιλέξει τα πρώτα
μέλη και τους άμεσους συνεργάτες της Οργάνωσης μεταξύ τεκτόνων.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα πρώτα και πλέον
δραστήρια μυημένα μέλη της Ο.Κ., ήταν τέκτονες ενώ για τους περισσότερους υπάρχουν στοιχεία της συμμετοχής τους αργότερα στη Στοά «Αρμονία». Επίσης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και το ότι από τους ιδρυτές
της νέας Στοάς, οι Ηρακλής Ισιδωρίδης, Ιορδάνης Τζεράχογλου, Παναγιώτης Μπεκές, Νικόλαος -Ιγγλέζης Κεφαληναίος, Κάρολος Τσάρλτον,
Αλέξανδρος Πανταζής και Μενέλαος Λαμπίρης ήταν όλοι ήδη μέλη της
Ο.Κ. όταν προχώρησαν στην ίδρυση της Στοάς.

ιστορία του τεκτονισμού
Η αντιπαραβολή του καταλόγου των μελών της Ο.Κ. με τον κατάλογο μελών της Στοάς «Αρμονία» μας παρέχει σαφείς αποδείξεις για την
ευρεία συμμετοχή μελών της Στοάς στην Ο.Κ..
Ο κατάλογος των μελών της Στοάς «Αρμονία»
που συμπεριλαμβάνεται στο λεύκωμα της Στοάς, παρά τις όποιες ελλείψεις που παρουσιάζει,
είναι ο πρώτος που δημοσιεύεται μέχρι σήμερα και οπωσδήποτε μας δίνει τη δυνατότητα να
αναφερόμαστε με βεβαιότητα στην διπλή αυτή
ιδιότητα πολλών από τα μέλη της Στοάς. Είναι
δε βέβαιο ότι όσο προκύπτουν νέα στοιχεία για
τον Τεκτονισμό στην Κωνσταντινούπολη και
όσο καταρτίζονται ονομαστικές καταστάσεις των
μελών των διαφόρων τεκτ. Στοών, το επιβεβαιωμένο ποσοστό συμμετοχής τεκτόνων στην
«Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως» αλλά και σε
όλες τις φιλελεύθερες οργανώσεις και κινήσεις Ίων Δραγούμης
της εξεταζόμενης εποχής θα αυξηθεί σημαντικά.
Παρά το ότι είναι απόλυτα βέβαιο, ότι η Ο.Κ.
δεν υπήρξε μία τεκτονική εταιρία, φαίνεται πως
η τεκτονική ιδιότητα πολλών από τα μέλη της
έδινε σ’ αυτούς τη δυνατότητα να συναντώνται
στις συνεδριάσεις των Στοών τους χωρίς να
χρειάζεται να εκτίθενται με συναντήσεις σε άλλους χώρους. Ειδικά στις επαφές της Ο.Κ. με
την Ελληνική Πρεσβεία στη Κωνσταντινούπολη,
πέρα από τον Δραγούμη καθοριστική φαίνεται
πως υπήρξε και η συνεργασία με τον Αρχειοφύλακα της Πρεσβείας Αντώνιο Νικολόπουλο,
γραμματέα της και μέλος της Στοάς «Αρμονία».
Η Ο.Κ. λειτούργησε κυρίως μέχρι τον Οκτώ- Αθανάσιος Σουλιώτης.
βριο του 1912, που ξέσπασε ο Α΄ Βαλκανικός
Πόλεμος και σίγησε οριστικά το 1914 με τη διάλυση της από το Τουρκικό
Κράτος.
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Την ίδια εποχή, δύο τουλάχιστον από τις ελληνικές πολιτικές εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης εκδίδονταν από μέλη της Οργάνωσης που
ήταν ταυτόχρονα και μέλη της Στοάς «Αρμονία», η «Πολιτική Επιθεώρηση» του δικηγόρου Αλέξανδρου Πανταζή και η «Πρόοδος» του γιατρού
– εκδότη Αλέξανδρου Σπανούδη.
Παράλληλα εντύπωση προκαλεί και η ευρεία συμμετοχή μελών της
Στοάς εκτός από την Ο.Κ. και στο Δ.Ε.Μ.Σ (Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο), την κατά κάποιο τρόπο ανεπίσημη Κυβέρνηση της Ρωμιοσύνης της
Πόλης που ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Αναμφισβήτητα ο Προκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου αλλά και οι
περί αυτόν, γνώριζαν την τεκτ. ιδιότητα κάποιων από τα μέλη του Δ.Ε.Μ.Σ,
ωστόσο η κοινωνική θέση των ατόμων αυτών δεν άφηνε περιθώρια για
τυχόν αμφισβήτηση τους. Άλλωστε η θέση τους στο Συμβούλιο ήταν αιρετή και προέκυπτε μετά από εκλογές που γίνονταν στις κατά τόπους κοινότητες.
Ανεξάρτητα από την εθνική δράση κάποιων από αυτούς, η δραστηριότητα, ο ζήλος και η σταθερή προσήλωση των μελών της νέας Στοάς στην
τεκτονική ιδεολογία συντέλεσαν ώστε η «Αρμονία» να κερδίσει πολύ γρήγορα την αγάπη και τον σεβασμό των τουρκικών και ξένων Στοών που
λειτουργούσαν στην Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και την εκτίμηση μεγάλης μερίδας της ομογένειας.
Η Στοά, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στην Κωνσταντινούπολη, άσκησε ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα, προσφέροντας οικονομική και ηθική ενίσχυση σε πάσχοντες ομογενείς και βοηθώντας οικογένειες χαμηλού εισοδήματος σε θέματα μόρφωσης των παιδιών τους.
Η δραστηριότητα αυτή της Στοάς, φαίνεται πως τα πρώτα χρόνια ήταν
εναρμονισμένη με τις σχετικές δραστηριότητες της Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως και του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, οι οποίοι έδιναν
αγώνα προκειμένου παιδιά ομογενών οικογενειών χαμηλού εισοδήματος να μην πηγαίνουν σε ξενόγλωσσα σχολεία, στα οποία τα κατεύθυνε
η Καθολική Προπαγάνδα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και το Ζωγράφειο Γυμνάσιο με το Λύκειο Χατζηχρήστου, τα οποία δέχονταν τους
μαθητές αυτούς δωρεάν.
Αν και δεν έχουν εντοπιστεί σαφή στοιχεία, η Στοά φαίνεται πως τον
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Σεπτέμβριο του 1909 συμμετείχε οικονομικά, είτε σαν σύνολο είτε σε
προσωπικό επίπεδο μέσω των μελών της, στην ίδρυση της «Σχολής
Γλωσσών και Εμπορίου» στην Κωνσταντινούπολη, μέσω εράνου που
οργάνωσε για το σκοπό αυτό η Ο.Κ..
Στα πλαίσια της κοινωνικής δραστηριότητας της Στοάς
οφείλουμε να αναφέρουμε και τα λαϊκά
μαθήματα νομικής που παρέδιδε τα πρώτα χρόνια,
ο Σεβ. της Στοάς Αλέξανδρος Πανταζής στον
Ελληνικό
Φιλολογικό
Σύλλογο. Την ίδια εποχή
η Στοά δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της νεολαίας ιδρύει και σωματείο με το
όνομα «Ηθική –Υγεία»,
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την Οδηγίαι και Τεκτ. Διδασκαλία Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμών. Όπως αναγράφεται
στο εξώφυλλο, επάνω από τον τίτλο, εκδόθηκαν το 1918 από την
προστασία της νεολαίας Τεκτον. Στ. Αρμονία υπ’αριθ. 44 εν Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως. Η
από τους κινδύνους του εκτύπωση έγινε στο τυπογραφείο του Λ. Μουρκίδη, στην οδό Λουλετζή
αλκοολισμού και των Χενδέκ 125 στην Κων/πολη. Τα εγχειρίδια της φωτογραφίας ανήκαν
αφροδισιακών νόσων στο μέλος της Στοάς Γρηγόριο Πολυζώη, το όνομα του οποίου είναι
γραμμένο στο εξώφυλλο. Παρατηρούμε ότι όλα φέρουν στην επάνω
και προχωρεί όπως
αριστερή γωνία αρίθμηση καθώς και τη σφραγίδα της Στοάς στην
φαίνεται και στην έκδο- πρώτη σελίδα. (συλλ. Ιωάννη Σαμάρα).
ση ενός σχετικού περιοδικού, του οποίου όμως δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα κανένα τεύχος.
Το 1919, μετά από μακρές συζητήσεις οι αδ. της Στοάς αποφασίζουν να
ιδρύσουν Νυκτερινή Σχολή για άπορα παιδιά και μικρούς βιοπαλαιστές.
Η Σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της τον ίδιο χρόνο σαν πλήρης πεντατάξια
Αστική Σχολή, όπως λεγόταν το Δημοτικό Σχολείο στην Κωνσταντινούπολη και στεγάστηκε αρχικά σε κτίριο στην περίβολο του Ιερού Ναού της
Αγίας Τριάδας στο Πέρα.
Οικονομικό πυρήνα για την ίδρυση της Σχολής αποτέλεσε η γενναι-

157

158 ιστορία του τεκτονισμού

ιστορία του τεκτονισμού

όδωρη χρηματική εισφορά όλων των μελών της Στοάς. Η εποπτεία του
έργου ανατέθηκε σε πενταμελή Εφορία, η οποία θα εκλεγόταν μεταξύ των
ενεργών μελών της Στοάς και θα είχε την υποχρέωση στο τέλος κάθε
σχολικής χρονιάς να υποβάλει λεπτομερή έκθεση των πεπραγμένων.
Από τα κείμενα της εποχής φαίνεται πως υπήρξε συγκινητική και αθρόα
η προσέλευση στη Σχολή περίπου διακοσίων
μικρών βιοπαλαιστών, παιδιών απόρων οικογενειών. Η προσέλευση αυτή υπήρξε και
η καλλίτερη απόδειξη της αναγκαιότητας της
ίδρυσης της. Λίγο μετά την ίδρυση της η Σχολή μεταφέρθηκε στο κτίριο του Ζωγραφείου
Γυμνασίου, στο Πέρα, το οποίο σε πείσμα των
δύσκολων καιρών που πέρασε η Ρωμιοσύνη
της Πόλης από τότε, συνεχίζει με συνέπεια το
έργο του στην ίδια θέση !

Εξώφυλλο της ομιλίας του αδ. Αθαν.
Κουκούλη που έγινε στις 22.12.1924
στη Στοά και είναι η μοναδική πηγή
πληροφοριών για τη Σχολή που προέρχεται
από την ίδια τη Στοά. Δίπλα στο όνομα
του ομιλητή έχει χρησιμοποιηθεί ο αριθμός
4 πιθανόν αντί του Δ (Δοκ.), αξίωμα το
οποίο εξακριβωμένα έφερε ο Αθανάσιος
Κουκούλης κατά την διετία αυτή (βιβλ.
Μωϋσή Κωνσταντίνη).

Η απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής επί
τρία συνεχόμενα χρόνια ενίσχυσε ιδιαίτερα το
γόητρο της Στοάς «Αρμονία» μεταξύ των Στοών
που λειτουργούσαν στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα η επιτυχία αυτή συντέλεσε πάρα πολύ
στο να διαμορφώσει μερίδα του αμύητου κόσμου μία τελείως διαφορετική άποψη για τον
Τεκτονισμό. Διάφορα σωματεία της αμύητης
κοινωνίας αλλά και ιδιώτες προσέτρεξαν προκειμένου να ενισχύσουν το έργο αυτό της Στοάς οικονομικά, ενώ από τον τεκτονικό χώρο
σημαντική υπήρξε η οικονομική βοήθεια που
προσέφερε η Στοά «Italia Risorta» της Γαλ.
Μεγ. Ανατ. της Ιταλίας, δείχνοντας έμπρακτα το
ενδιαφέρον και την εκτίμηση της.

Η Σχολή σταμάτησε τη λειτουργία της με τη Μικρασιατική Καταστροφή,
λόγω αναχώρησης πολλών μαθητών αλλά και μελών της Στοάς για την
Ελλάδα.
Όπως όλοι οι Κωνσταντινουπολίτες, οι οποίοι από το 1922 και μετά

άρχισαν να εγκαταλείπουν τα πάτρια για την
Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, φρόντισαν να
οργανώσουν τη ζωή τους σε σωματεία, ώστε
να μπορούν να επικοινωνούν έμμεσα έστω με
την ανάμνηση της γενέτειρας τους αλλά και για
να μπορούν να διατηρούν την αναμεταξύ τους
επικοινωνία, έτσι και οι αδ. της Στοάς «Αρμονία»
που είχαν καταφύγει στην Αθήνα, αποφάσισαν
τον Οκτώβριο του ιδίου χρόνου, να ιδρύσουν
στην Ανατ. Αθηνών τη Στοά «Βυζάντιον» υπ’
αριθ. 60. Η Γαλ. Μεγ. Ανατ. ενέκρινε με πίνακα
της την ίδρυση της νέας Στοάς και η εγκατάσταση της Στοάς «Βυζάντιον» έγινε τον Δεκέμβριο
του ίδιου χρόνου.
Την ίδια εποχή, στην Κωνσταντινούπολη,
μέσα στην ταραγμένη και αβέβαιη κατάσταση
που ακολούθησε τη Μικρασιατική καταστροφή
και το κλίμα που διαμορφώθηκε κατά της ελληνικής μειονότητας, είναι δεδομένο ότι η συνέχιση του τεκτονικού έργου της Στοάς «Αρμονία»
δεν αποτελούσε ένα εύκολο εγχείρημα. Η Στοά
προσπάθησε να παραμείνει ανεπηρέαστη από
πολιτικές σκέψεις και καταστάσεις και να συνεχίσει το τεκτονικό της έργο παρ’ όλες τις αντιξοότητες, προσπαθώντας να επαναφέρει στο μέτρο
των δυνατοτήτων της, την αρμονική συμβίωση
και γαλήνη μεταξύ των λαών της Ανατολής.
Παρά τις δύσκολες συγκυρίες της εποχής, το
1923, οι αδ. της Στοάς πέτυχαν την ίδρυση του
Περ. «Βόσπορος» υπ’ αριθ. 8, υπό την αιγίδα του
Υπ. Συμβ. του 33ου της Ελλάδος, για τους βαθμούς 4ο – 18ο. Η ίδρυση του προκάλεσε αρχικά
την διαμαρτυρία του Υπ. Συμβ. του 33ου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο είχε τη γνώμη
ότι σύμφωνα με την «Αρχή της Εδαφικότητας»,

Το λογότυπο του Περιστ. «Βόσπορος» υπ’
αριθ. 8 εν Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως.
(από το βιβλίο «Σφραγίδες Κωνσταντινουπόλεως» του Ακύλα Μήλλα, Έκδοση του
Συλλόγου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Η Μνημοσύνη», Αθήνα 1996).

Η σφραγίδα του Περιστ. «Βόσπορος» υπ’
αριθ. 8 εν Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως.
(από το βιβλίο «Σφραγίδες Κωνσταντινουπόλεως» του Ακύλα Μήλλα, Έκδοση του
Συλλόγου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Η Μνημοσύνη», Αθήνα 1996)
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τικού κλίματος στη γείτονα χώρα, οι αδ. της Στοάς αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν ξανά για την επανάληψη της λειτουργίας της Σχολής.
Κατόπιν τούτου χρηματικές εισφορές μελών της Στοάς, αλλά και άλλων,
καθώς επίσης και εισφορές από την Αθήνα, από τη Στοά «Βυζάντιον», αρχίζουν να εισρέουν στο ταμείο της Στοάς για τον σκοπό αυτό. Τελικά, τον
Σεπτέμβριο του 1924 η Σχολή αναγνωρίζεται
από την Τουρκική Κυβέρνηση σαν νυκτερινό
παράρτημα της Αστικής Σχολής του Ζωγραφείου Γυμνασίου με τον τίτλο «Νυκτερινόν
Αστικόν Τμήμα του Ζωγραφείου Γυμνασίου»
και αρχίζει μια νέα περίοδος λειτουργίας της.
Όπως προκύπτει από διάφορες πηγές,
φαίνεται πως τη χρονιά αυτή, με την προσπάθεια και προσφορά μελών της Στοάς ιδρύεται και βιβλιοθήκη. Ατυχώς, για το έργο αυτό
δεν διαθέτουμε καμία άλλη πληροφορία.

1 σειρά επάνω (απο αριστερά): 2 Θ. Νάτσινας, 4 Παξιμαδάς, 8 Γ. Ζηλανάκης, 9 Δ.
Ζερβουδάκης, 10ος Γ. Απέργης, 11ος Στασινόπουλος. 2η σειρά επάνω (απο αριστερά): 6ος Ι.
Σκευοφύλαξ, 7ος (υψηλ.) άγνωστος, 8ος Ν. Δάμσας, 10ος Α. Ιατρόπουλος. Καθιστοί στο
τραπέζι: 1ος Ν. Καλαμαρτζής, 3ος Π. Τιβέριος, 4ος Μ. Αυθεντόπουλος, 5ος Β. Μιρμίρογλου,
6ος Β. Κώνος, 7ος (μετά από έναν όρθιο) Ζαπραΐδης, 8ος Ι. Τζεράχογλου. Σειρά μπροστά από
το τραπέζι (από αριστερά): 2ος Η. Ισιδωρίδης, 8ος Α. Ανανιάδης. Μπροστά από το τραπέζι
– ομάδα στα δεξιά της φωτογραφίας (από δεξιά) 1ος Καΐρης δίπλα του Ακεστορίδης,
πίσω από τον Κ. ο 3ος Σιπειάδης, δεύτερος στα δεξιά του Σ., Ιατρού. Πίσω από τον
Σιπειάδη, όρθιος με γυαλιά ο Δ. Μάνθος. Δεν μπόρεσε να γίνει ακριβής χρονολόγηση της
φωτογραφίας αυτής. Είναι ωστόσο πιθανό να έχει τραβηχτεί στην οικογενειακή αγάπη
στο κέντρο “Belle Vue”στις 27.05.1931 (συλλ. Ιωάννη Σαμάρα).
η

ος

ος

ος

ος

το Υπ. Συμβ. της Ελλάδος δεν είχε δικαίωμα να λειτουργεί φιλοσοφικό
εργαστήριο στην Κωνσταντινούπολη. Μετά όμως από παρέμβαση του
υποστηρικτή της Στοάς «Αρμονία», τότε Υπ. Μεγ. Ταξ. και Πρ. Μεγ. Διδ.
της Τουρκίας, το Περ. «Βόσπορος» λειτούργησε ως οικογενειακό φιλοσοφικό εργαστήριο της Στοάς με την προφορική υπόδειξη να εργάζεται
αυτό αθόρυβα.
Τον Μάϊο του 1924, πιθανόν και λόγω κάποιας μεταστροφής του πολι-

Η λειτουργία της Σχολής διακόπηκε οριστικά το 1930 από την τουρκική κυβέρνηση
με το επιχείρημα ότι άρχισαν να ιδρύονται
εθνικές νυκτερινές σχολές. Έτσι σταμάτησε το έργο, το οποίο από όλους τους αδ. της
Στοάς εθεωρείτο σαν το κυριότερο δείγμα
της κοινωνικής τους δράσεως στον αμύητο
κόσμο.

Ο Λεωνίδας Ζηνόπουλος με γαλλικό τεκτονικό
περίζωμα Διδ. Το περίζωμα δεν είναι αυτό
των μελών της Στοάς «Αρμονία» και είχε
σύμφωνα με στοιχεία αγοραστεί από τον
κατασκευαστή τεκτ. περιζωμάτων «Teissier»
στο Παρίσι (ΠΚ. αρχείο του εν Αιων. Ανατ.,
Πρ. Σεβ. της Στ. "Αρμονία" 118, αδ. Αυρήλιου
Ζηνόπουλου αδελφού του Λεων. Ζηνόπουλου).

Την περίοδο αυτή η ελληνική κοινωνία
της Πόλης δεν είχε ακόμη συνέλθει από την
λαίλαπα των γεγονότων και των καταστάσεων που ακολούθησαν τη μικρασιατική καταστροφή. Στερημένη από τα περισσότερα
σημαντικά στελέχη της που οι συνθήκες τα οδήγησαν μακριά της, προσπαθούσε με τους λίγους άξιους που της είχαν απομείνει, να σταθεί ξανά
στα πόδια της και να οργανωθεί προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες.
Ένα από τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης την περίοδο αυτή ήταν και το ότι πολλοί από τους καθη-
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ελληνικά Γυμνάσια και Λύκεια της Πόλης σαν καθηγητές Φιλολογίας και
Μαθηματικών και εξελίχτηκαν στην πορεία σε στυλοβάτες της Πολίτικης
Κοινωνίας συμβάλλοντας με το διδασκαλικό τους έργο και με το καλό
τους παράδειγμα στην πρόοδο της.
Εάν κάποιοι από τούς ευεργετηθέντες μυήθηκαν αργότερα στον Τεκτονισμό είναι κάτι το οποίο δεν εμπίπτει στο αντικείμενο της έρευνας, ωστόσο είναι βέβαιο πως οι αδ.
της Στοάς «Αρμονία» δεν είχαν τη χαρά να τους δουν
να κοσμούν τις στήλες της Στοάς καθώς ή « Αρμονία
» είχε πλέον μεταφερθεί στην Ανατ. Αθηνών, όταν οι
νέοι αυτοί, μετά το πέρας των σπουδών τους, επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη. Από προφορική
μαρτυρία αδ. της Στοάς «Αρμονία», γνωρίζουμε πάντως ότι η Στοά ουδέποτε αξίωσε από τους υποτρόφους να μυηθούν στον Τεκτονισμό, ως αντάλλαγμα
της στήριξης που τους παρείχε.

Το Συμβ. της Στοάς «Αρμονία» της περιόδου 1929 - 1930. Καθιστοί, από αριστερά –
Τζιβανόπουλος Γ. – Ιατρόπουλος Αλ. – Μουστάκας Ηλ. – Μιρμίρογλου Βλ. - Απέργης
Γ. – Δάμσας Ν. – Κικριλής Θ. Όρθιοι, από αριστερά – Ιορδανίδης Ι. – Λέσσιος Δην.
– Σκευοφύλαξ Ι. - Άγνωστος, μέλος της Στοάς – Σιπειάδης Κων. (όμηρος φιλίας) –
Ζερβουδάκης Δημ. – Άγνωστος (όμηρος φιλίας), πιθανόν μέλος άλλης Στοάς (συλλ.
Ιωάννη Σαμάρα).

γητές των ελληνικών σχολείων και κυρίως οι φιλόλογοι ήταν υπερήλικες
και καταπονημένοι. Με δεδομένη την κατάσταση αυτή, ήταν μεγάλη τύχη
για τη Στοά «Αρμονία» ότι πολλά από τα αξιόλογα άτομα της εποχής, μεταξύ αυτών και πολλοί από τους καθηγητές των ελληνικών σχολείων,
συγκαταλέγονταν μεταξύ των μελών της. Έτσι επικράτησε μέσα στη Στοά
η ιδέα, να συνεχίσει αυτή το φιλεκπαιδευτικό της έργο βοηθώντας ηθικά και υλικά απόφοιτους των ελληνικών σχολείων που είχαν κλίση στα
γράμματα, να συνεχίσουν για ανώτερες σπουδές στην Κωνσταντινούπολη ή το εξωτερικό, με τον όρο μετά την αποφοίτηση τους να διδάξουν για
δέκα τουλάχιστον χρόνια στα γυμνάσια και λύκεια της Κωνσταντινούπολης.
Οι λαμπροί αυτοί νέοι της εποχής, οι οποίοι βοηθήθηκαν από τη Στοά
για τις σπουδές τους ανέλαβαν μετά την αποφοίτηση τους να διδάξουν στα

Το 1934 η Στ. «Αρμονία» γιόρτασε με λαμπρότητα τα 25 χρόνια από την ίδρυση της. Με την ευκαιρία
του εορτασμού αυτού, οι αδ. της Στοάς ετοίμασαν ένα Το αναμνηστικό μετάλλιο εικοσιπετομίδιο με τίτλο « Ιστορικά δεδομένα επί τη εικοσι- νταετίας του μέλους της Στοάς αδ.
πενταετηρίδι της εν Κων/πόλει Στ. «Αρμονία», ένα Μάρκου Καλούμενου.
από τα λιγοστά αντίγραφα του οποίου βρίσκεται στην
βιβλιοθήκη του Τεκτ Μεγ, ενώ κυκλοφόρησαν και ένα αναμνηστικό μετάλλιο. Το μοναδικό, μέχρι σήμερα, γνωστό κομμάτι αυτού του μεταλλίου
προσφέρθηκε στη Στοά «Αρμονία» υπ’ αριθ 118 της Ανατ. Αθηνών, από
την θυγατέρα του εν Αιων. Ανατ. αδ. της Στοάς Δημητρίου Καλούμενου.
Η Στ. «Αρμονία» υπ’ αριθ 118, προσέφερε με τη σειρά της, το μοναδικό
αυτό μετάλλιο στη Μεγ. Στ. της Ελλάδος, προκειμένου αυτό να κοσμήσει
το μουσείο του Τεκτ. Μεγάρου της οδού Αχαρνών.
Το Συμβ. Αξ. που εξέλεξαν οι αδ. της Στοάς για την περίοδο 1934 –
1935, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την θητεία του, καθώς η Γαλ. Μεγ.
Ανατ. της Ελλάδος προβλέποντας ότι η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία
θα οδηγούσε στο κλείσιμο των τεκτ. Στοών, αποφάσισε όπως η «Αρμονία» δεν επαναλάβει τις εργασίες της στην Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως
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χρονα σταμάτησε την λειτουργία του και το Περ. «Βόσπορος».

Πρόκειται πιθανόν για την τελευταία φωτογραφία πριν την μεταφορά της Στοάς στην
Ανατ. Αθηνών. 1η σειρά από κάτω (απο αριστερά): 5ος Α. Ιατρόπουλος, 6ος Α. Ακεστορίδης,
9ος Δ. Ζερβουδάκης. 2η σειρά από κάτω (απο αριστερά): 1ος Ι. Τζεράχογλου, 2ος Ν.
Καλαμαρτζής, 3ος Β. Μιρμίρογλου, 4ος Β. Κώνος, 5ος Α. Κουκούλης, 8ος Η. Μουστάκας,
9ος Καΐρης. 3η σειρά από κάτω (απο αριστερά): 1ος Γιαννόπουλος, 2ος (υψηότερα)
Λ. Ζηνόπουλος, 3ος Α. Μέξης, 4ος Παξιμαδάς, 6ος Α. Ιατρού, 8ος Α. Ανανιάδης, 10ος Ι.
Σκευοφύλαξ. (συλλ. Ιωάννη Σαμάρα).

μετά τις θερινές διακοπές.
Ανεξάρτητα πάντως από τις πολιτικές εξελίξεις στη γείτονα χώρα, οι
οποίες επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των τεκτ.
Στοών, η «Αρμονία», βάσει της συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο του 1930, μεταξύ της Γαλ. Μεγ. Ανατ. της Ελλάδος και της Μεγ.
Στοάς της Τουρκίας, περί εδαφικής δικαιοδοσίας, όφειλε με την λήξη του
1934 ή να διακόψει την λειτουργία της στην Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως
ή να συνεχίσει μεν να εργάζεται εκεί, αλλά υπό την αιγίδα της Γαλ. Μεγ.
Ανατ. της Τουρκίας και όχι πλέον της Γαλ. Μεγ. Ανατ. της Ελλάδος στην
οποία υπαγόταν από την ίδρυση της.
Στις 19 Δεκεμβρίου 1935, με την τελετή εγκατάστασης της Στοάς στην
Ανατ. Αθηνών σφραγίστηκε οριστικά η διαρκείας περίπου 26 χρόνων περίοδος λειτουργίας της Στοάς στην Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως. Ταυτό-

Για το διάστημα λειτουργίας της Στοάς στην Ανατ. Αθηνών διαθέτουμε
ελάχιστα στοιχεία, καθώς στις 30 Απριλίου 1941 το Τεκτ. Μέγαρο της οδού
Αχαρνών καταλήφθηκε από τη Γκεστάπο και κατασχέθηκε το Αρχείο της
Μεγ. Στοάς της Ελλάδος. Επί πλέον οι Δυνάμεις Κατοχής εκτός του ότι
απαγόρευσαν οριστικά τον Ελευθεροτεκτονισμό, προέβησαν σε διώξεις και ανακρίσεις
πολλών στελεχών του και έκαναν επανειλημμένες έρευνες σε σπίτια τεκτόνων και κυρίως
Σεβ. διαφόρων Στοών. Ως αποτέλεσμα του
όλου κλίματος φοβίας που καλλιεργήθηκε ο
αδ. Ηρακλής Ισιδωρίδης, πρώτος και τελευταίος Σεβ. της Στοάς, κατέστρεψε με τη σειρά
του ό,τι αρχειακό υλικό είχε στα χέρια του.
Μετά την αποκατάσταση της ειρήνης και της
τάξεως στην Ελλάδα, κατά την αφύπνιση του
Ελληνικού Τεκτονισμού η Στοά «Αρμονία»
υπ΄ αριθ. 44 δεν δήλωσε παρούσα.
Η μεταφορά της Στοάς «Αρμονία» το 1935
στην Ανατ. Αθηνών δεν συνεπάγεται ότι μαζί
με αυτήν εγκατέλειψαν την ΚωνσταντινούποΟ Ηρακλής Ισιδωρίδης, ιδρυτής, πρώτος
λη και όλοι οι αδ. που κοσμούσαν τις Στήλες Σεβ,. της Στοάς στην Κωνσταντινούπολη
της. Αντίθετα οι περισσότεροι από αυτούς και στη συνέχεια πρώτος Σεβ. αυτής στην
παρέμειναν στην αγαπημένη τους «Πόλη», Αθήνα. Η φωτογραφία χρονολογείται
ενώ οι Στήλες της Στοάς στην Ανατ. Αθηνών περίπου μεταξύ 1936 – 1940 (συλλ. Ιωάννη
Σαμάρα – προσφορά οικογ. Ισιδωρίδη)
γέμισαν κυρίως από αδ. οι οποίοι είχαν από
καιρού εγκατασταθεί στην Αθήνα καθώς και
κάποιους που μετοίκησαν περίπου την ίδια εποχή.
Καθώς λίγο μετά την μεταφορά της Στοάς έγινε και η αναστολή της
λειτουργίας ολόκληρου του Τεκτονισμού στη γειτονική μας Τουρκία, δημιουργείται στον ερευνητή που θα θελήσει να ασχοληθεί με την ιστορία
της Στοάς «Αρμονία» η εύλογη απορία σχετικά με την δραστηριότητα των
τεκτ. αυτών, στο διάστημα μέχρι την αφύπνιση του Τεκτονισμού στην
Τουρκική Δημοκρατία τον Φεβρουάριο του 1948 και την ίδρυση αργότερα
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ενίσχυσε με υποτροφία 10 σπουδαστές, από τους οποίους οι πέντε σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τέσσερεις στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινουπόλεως και ένας στη Ροβέρτειο Σχολή στην Κωνσταντινούπολη.

Φωτογραφία του Ιωάννη Μεταξά με μέλη της Ελληνικής Λέσχης κατά την επίσκεψη του
στην Κωνσταντινούπολη το 1936. Μεταξύ των μελών της λέσχης υπάρχουν και τέκτονες,
όπως οι Ιατρού, Βονόρτας, Μουστάκας, Τιβέριος, και κάποιοι άλλοι που δεν μας είναι
γνωστοί (αρχείο Γεωργίου Ιατρού).

ελληνοφώνων Στοών υπό την αιγίδα της Μεγ. Στοάς της Τουρκίας.
Είναι ευνόητο ότι για την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
υπάρξουν συγκεκριμένες πληροφορίες, ωστόσο σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες στις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά στο λεύκωμα, είναι
βέβαιο ότι πολλοί από αυτούς συνέχισαν την προσωπική τους κοινωνική
προσφορά, συμμετέχοντας στα διάφορα σωματεία, στους συλλόγους και
τις φιλόπτωχες αδελφότητες της Πόλης, κάτι το οποίο πιθανόν να έκαναν
ήδη και όσο λειτουργούσε η Στοά τους.
Παράλληλα, κάποιοι αδ. της Στοάς άρχισαν να συνέρχονται κατ’ ιδίαν
προκειμένου να συνεχίσουν το κοινωνικό έργο που είχαν ξεκινήσει στη
Στοά τους. Στα πλαίσια αυτού του έργου, το οποίο για ευνόητους λόγους
δεν έχει καταγραφεί, σύμφωνα πάλι με προφορικές μαρτυρίες οι οποίες
αναφέρονται στο λεύκωμα, οι αδ. παρά τη θέση της Στοάς τους στη Κωνσταντινούπολη σε ανενεργό κατάσταση, συνέχισαν μεταξύ άλλων και τον
θεσμό της ενίσχυσης νέων της Πόλης με υποτροφίες για τις σπουδές τους
και μετά το 1934. Συνολικά η Στοά «Αρμονία» υπ’ αριθ. 44, φαίνεται πως

Ανατρέχοντας κανείς μέσα από τις ελάχιστες διαθέσιμες τα 26 χρόνια
λειτουργίας της Στοάς στην Ανατ. Κωνσταντινουπόλεως και στη συνέχεια
τα 6 χρόνια της λειτουργίας Ανατ. Αθηνών διακρίνει πως υπήρξαν πολλές
οι στιγμές χαράς. Δεν έλειψαν όμως και οι στιγμές πόνου και απογοητεύσεως, όταν οι αδ. είχαν να αντιμετωπίσουν αντίξοες συνθήκες ή ακόμη περισσότερο κάποια εσωτερικά προβλήματα, όπως αμυδρά αφήνει
να φανεί στον επίλογο του ο συντάκτης του δελτίου για τα 25 χρόνια της
Στοάς. Η Στοά όμως είχε και τη μεγάλη χαρά να δει με αγαλλίαση πως η
αγάπη και η αδελφοσύνη των αδ.: υπερνίκησαν κάθε παρεξήγηση και
δυσκολία, ώστε να μπορέσει αυτή να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της,
δίνοντας ένα παράδειγμα τεκτονικής ομοψυχίας σε όλους εμάς τους μεταγενέστερους.
Οι αδ. της σημερινής Στοάς «Αρμονία» με αριθμό 118 της Ανατ. Αθηνών ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να τιμούμε την πρεσβυγενή Στοά «Αρμονία» κρούοντας τις τεκτ. Σφ. με τα ίδια συναισθήματα
αγάπης και αδελφοσύνης σύμφωνα με την παρακαταθήκη που μας άφησαν οι ιδρυτές της Στοάς μας.		
n

(Endnotes)
Η αναφορά στις πηγές της παρούσας έρευνας, οι παραπομπές, μικρά
βιογραφικά των αναφερωμένων προσώπων και οι παρατηρήσεις του
ερευνητή έχουν απαλειφθεί από το παρόν κείμενo για λόγους οικονομίαςχώρου και υπάρχουν μόνο στο ομώνυμο λεύκωμα που εκδόθηκε για
τον εορτασμό των 100 χρόνων της Στoάς.
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Elias Ashmole
Ο πρώτος “αποδεδεγμένος” τέκτων;
Φώτιος Σαμούτ - Μπατίστας

Ο

Elias Ashmole γεννήθηκε στο Lichfield (Λίχφιλντ) στις
23 Μαΐου του 1617. Ήταν μοναχογιός ενός σαγματοποιού
του Simon Ashmole. Ο παππούς του Thomas Ashmole,
επίσης σαγματοποιός έπαιξε σημαντικό ρόλο στα κοινά της πόλεως
του Lichfield και του άρεσε ο αριτοκρατικός τρόπος ζωής.
Από την μητέρα του Anne της οικογενείας Bowyer, ο Ashmole καταγόταν από
οικογένειες ευγενών του Staffordshire και
του Cheshire.
Στην ηλικία των 16 ετών, έχοντας τελειώσει το Δημοτικό και το Μουσικό Σχολείο
στο Lichfield πήγε στο Λονδίνο, όπου ο οικογενειακός φίλος της μητέρας του James
Pagit (βαρώνος του Έξεκερ) προσφέρθηκε
να βοηθήσει τις σπουδές, του ασυνήθιστα
χαρισματικού παιδιού. Από όσα γνωρίζουμε έκανε νομικές σπουδές και μαθήματα
μουσικής και χορού.
Στα τέλη του 1638 (21 ετών), ξεκίνησε να
ασχολείται με τα νομικά, έχοντας πολύ καλή
πορεία. Μερικούς μήνες νωρίτερα είχε
νυμφευθεί την Έληνορ, η οποία ήταν η μεγαλύτερη κόρη ενός πτωχευμένου γαιοκτήμονα του Πήτερ Μένγουορινγκ από το Σμόλγουντ του Τσέζάϊρ.
Το 1640 προσλήφθηκε από τον λόρδο Φίντς σε μία ασήμαντη νομική
θέση στο Durham house. Μερικές βδομάδες μετά το ταξίδι του λόρδου
στην ενδοχώρα o Ashmole έγινε δεκτός τον Φεβρουάριο του 1641 στο
Clement’s Inn και ορκίσθηκε δικηγόρος στο Πλημμελειοδικείο.

Τον Δεκέμβριο του 1641, πέθανε ξαφνικά η αγαπημένη του σύζυγος
Έλινορ κατά την διάρκεια του τοκετού του δευτέρου παιδιού τους, ενώ και
το πρώτο τους παιδί είχε γεννηθεί και αυτό νεκρό.
Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1642 παραιτήθηκε από την θέση υπαλλήλου, στο Nisi Prius Office. Τον Αύγουστο του 1642 ο Άσμολ, αποφάσισε ότι
το Λονδίνο δεν είναι ένα μέρος για τις δικές του πεποιθήσεις. Δεν ενέκρινε την ισχύ που άρχισαν να αποκτούν τα μέλη του Μακρού Κοινοβουλίου,
το οποίο είχε τοποθετηθεί εχθρικά, προς τον βασιλέα Κάρολο τον Α΄. Ο
ίδιος έγραψε «Τα προβλήματα στο Λονδίνο γιγαντώνονται» και στη συνέχεια «αναγκάζομαι να φύγω από την πόλη και να αποσυρθώ στην εξοχή».
Στην αγροικία του πεθερού του Peter Manwaring στο Smallwood διαβάζοντας, συνθέτοντας ποιήματα και δίνοντας νομικές συμβουλές.
Για δύο περίπου χρόνια (μέχρι τον Μάϊο του 1644) διορίσθηκε μαζί
με δύο άλλους πολίτες, ως επίτροπος για την συλλογή φόρων, στο
Staffordshire και στην πόλη Lichfield. Με την ίδια ιδιότητα απεστάλη και
στην Οξφόρδη, (τέλη του 1644) για να συνδράμει το έργο του Βασιλικού
Κοινοβουλίου κατά του κυβερνήτη του Lichfield, ο οποίος εμπόδιζε την
συλλογή φόρων.
Κατά την παραμονή του στην Οξφόρδη, αποφάσισε να συνεχίσει τις
σπουδές του, στο Πανεπιστήμιο, παρ’ότι στην χώρα μαινόταν ο εμφύλιος
πόλεμος. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο
αλλά από πηγές της εποχής, γνωρίζουμε ότι ήταν μέλος του Κολλεγίου
Brasenose (ιδρ. το 1509). Ασχολήθηκε με την Αστρολογία, την Αστρονομία, τη Φιλοσοφία και τα Μαθηματικά. Ο φιλοβασιλικός George (αργότερα
Sir George) Wharton αστρολόγος και αστρονόμος, τον οποίο συνάντησε
ο Ashmole στην Οξφόρδη (Μάρτιος του 1645) έγινε φίλος του για όλη την
ζωή του.
Η αναγέννηση της Αστρολογίας, ιδιαίτερα εκείνης που αφορά τις ανθρώπινες υποθέσεις, ξεκίνησε κατά την περίοδο των σπουδών του, αφού
ο ίδιος ασχολήθηκε συστηματικά με αυτήν. Ήταν άνθρωπος ευφυής και
διορατικός, ιδιότητα που οι αστρολόγοι απέδιδαν στους αγαπημένους θεόσταλτους αγγελιαφόρους. Στα κρυπτογραφημένα του γραπτά αυτοπροσδιορίζεται με το σύμβολο του Ερμή και στις επικεφαλίδες των τριών αλχημιστικών του εκδόσεων αναφέρει τον εαυτό του ως «Merrcuriophilus
Anglicus», ενώ ως εραλδικό του έμβλημα διαλέγει τον Θεό Ερμή, έτοιμο
να πετάξει.
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Από τον Μάϊο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1645 ο Ashmole ήταν επικεφαλής των ανατολικών οχυρώσεων της πόλεως της Οξφόρδης στο πλευρό
των φιλοβασιλικών δυνάμεων. Με εντολή του ιδίου του βασιλέως Καρόλου του Α΄, αποσπάσθηκε στο Worcester, ως επίτροπος για την εφαρμογή των μέτρων συλλογής φόρων.
Τον Μάρτιο του 1646 ο λόρδος
Astley τον προήγαγε στον βαθμό του
λοχαγού. Τον Μάϊο του ιδίου έτους
(1646) διορίσθηκε υπεύθυνος της
φρουράς και τον Ιούνιο βοηθός διοικητή της φρουράς της πολιορκημένης
από τους κοινοβουλευτικούς πόλεως
του Worcester. Μετά την παράδοση
του Worcester τον Ιούλιο του 1646,
η οποία σηματοδότησε και την τελική
ήττα των στρατευμάτων του βασιλέως Καρόλου του Α΄, αποσύρθηκε εκ
νέου για μερικούς μήνες.
Στο ημερολόγιό του γράφει: «1646
Οκτώβρ. 16 ώρα 4:30΄μ.μ., έγινα
ελεύθερος τέκτονας στο Ουώρριγκτον του Λαγκασάϊρ με τον συνταγματάρχη Ερρίκο Μανγογαίρινγκ από
το Κάριντσαμ του Τσεσάϊρ. Τα ονόματα εκείνων που ήσαν τότε της Στοάς:
κ. Ρίτσαρντ Πένκετ επόπτης, κ. Τζαίημς Κόλλιερ και Ρίτσαρντ Σάνκευ, Ερρίκος Λίτλερ Τζων Έλλαμ, Ρίτσαρντ
Έλλαμ και Χιού Μπρούερ». Αυτό το οποίο είναι άξιο προσοχής στο απόσπασμα του ημερολογίου, είναι ότι και οι δύο μυηθέντες δεν ήσαν επαγγελματίες λιθοξόοι και ότι επομένως από την εποχή εκείνη οι επαγγελματικές Στοές δέχονταν ανθρώπους μη ασχολουμένους επαγγελματικά με
την τέχνη τους.
Μετά την εισδοχή του στον Τεκτονισμό ο Ashmole επέστρεψε στο
Λονδίνο, μη υπακούοντας στην απαγόρευση εισόδου για τους παλαιούς
αξιωματικούς του βασιλικού στρατού. Επειδή μάλιστα του είχε αφαιρεθεί,
λόγω των φρονημάτων του και η άδεια εξασκήσεως της δικηγορίας, κατέφυγε σε δεύτερο γάμο, με την Lady Manwaring, την οποία βοήθησε να

ανακτήσει την ιδιοκτησία της στο Brandfield και στο Berkshire.
Από το 1646, χρονιά που ο Ashmole επέστρεψε στο Λονδίνο, είχε δημιουργήσει πολλές φιλικές σχέσεις με αστρολόγους, αστρονόμους, αλχημιστές και μαθηματικούς. Μεταξύ των φίλων του συγκαταλέγονται οι Sir
Jonas Moore, John Booker, William Lilly, Dr. Thomas Wharton και Dr.
William Currer. Το 1647 έκανε μεταφράσεις σε δύο λατινικές πραγματείες του William Lilly και ησχολείτο
με την αστρολογία, η βοτανική και η
αλχημεία προσετέθησαν στα ενδιαφέροντά του το 1648 και από το 1649
ασχολήθηκε με την Ιατρική και την
Ανατομία.
Το 1650 εξέδωσε και το πρώτο
του βιβλίο Αλχημείας υπό τον τίτλο «FASCICULUS CHEMICUS» με
το ψευδώνυμο James Hasolle. Το
βιβλίο αυτό περιείχε μεταφράσεις
λατινικών κειμένων των Dr. Arthur
Dee και Jean d’ Espagnet και προλογίζονταν από τον Ashmole υπό τον
τίτλο «PROLEGOMENA», όπου είναι
σαφής η κριτική προσέγγισή του και
τονιζόταν ότι σκοπός της ενασχολήσεώς του με την αλχημεία ήταν η θεωρητική έρευνα και η αναζήτηση της
επιστημονικής γνώσεως.
Το σεβαστό του εισόδημα από την δεύτερη σύζυγό του, του επέτρεψε
να αποκτήσει μεγάλες συλλογές από χειρόγραφα αστρολογικά, ιστορικά,
ιατρικά, περί μαγείας και αλχημιστικά. Οι αλχημιστικές του αναζητήσεις
υποβοηθήθηκαν από την φιλία του με έναν γηραιότερο αλχημιστή τον
William Blackhouse από το Swallow Field του Berkshire. Αυτός θεωρούσε τον Ashmole πνευματικό του παιδί και το 1653 πιστεύοντας ότι πεθαίνει του έδωσε σαν κληρονομιά την «Αληθινή Ουσία της Φιλοσοφικής
Λίθου».
Επίσης μεγάλη επίδραση άσκησαν στον φιλομαθή Ashmole και τα
έργα του Sir George Ripley, αλχημιστή του 15ου αιώνα και του οποίου χει-
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σθείσα υπόληψη των Ναϊτών Ιπποτών, οι οποίοι είχαν καταδικασθεί για
«ανομολόγητες αντιχριστιανικές πρακτικές».
Επίσης από το 1658 έως το 1666 ασχολήθηκε, ύστερα από αίτημα του
Dr. Thomas Barlow βιβλιοθηκαρίου της Bodleian Library της Οξφόρδης
και με την κατασκευή ενός καταλόγου νομισμάτων ρωμαϊκής εποχής.

Ashmolean Museum

ρόγραφα φυλάσσονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η ευρεία γνώση του σε
όλους τους τομείς της αναγεννησιακής επιστήμης είναι εμφανής και στο
βιβλίο του «THEATRUM CHEMICUM BRITTANICUM» το οποίο εξέδωσε
το 1652.
Από το 1652 έως το 1656 ασχολήθηκε και με την κατασκευή ενός καταλόγου, για το διάσημο Μουσείο των Tradescants στο South Lambeth,
το οποίο είχε μία συλλογή από σπάνια δείγματα Φυσικής Ιστορίας και
Εθνολογίας.
Ανάμεσα στο 1650 και στο 1660 ο Ashmole κέρδισε την εκτίμηση ευυπόληπτων ανδρών όπως του Dr. John Wilkins του Wadham College,
του Dr. Seth Ward καθηγητή Αστρονομίας, του Dr. Gerard Langbaine, του
Dr. John Selden, του Sir Dr. Thomas Browne του Norwich, του Thomas
Fuller κ.λ.π.
Στις μετέπειτα μελέτες του για ζητήματα γενεαλογικά και εραλδικά
τον βοήθησαν πολύ οι φιλίες του με τον Sir William Dugdale και τον Dr.
Gristopher Wren κοσμήτορα του Windsor και διάσημο αρχιτέκτονα.
Από το 1655 είχε αρχίσει να συλλέγει χειρόγραφα για την μνημειακή
του έκδοση «The Institution Laws & Ceremonies of the Noble Order of
the Garter» το οποίο τελικά εξεδόθη το 1672. Το βιβλίο αυτό εγκεκριμένο
από το στέμμα επανεγκατέστησε την, για 300 ολόκληρα χρόνια, απολε-

Η αφοσίωση του Ashmole στον βασιλικό Οίκο των Στιούαρτ αμείφθηκε γενναιόδωρα μετά την παλινόρθωση της μοναρχίας, έγινε ευνοούμενος του Καρόλου
Β΄, ο οποίος του ανέθεσε την διεύθυνση
του Windsor Herald και εξουσιοδοτήθηκε
από τον ίδιο τον βασιλιά να κατασκευάσει
έναν κατάλογο των μεταλλείων και νομισμάτων της βασιλικής αρχειοθήκης. Ακολούθως με Βασιλική Εντολή διορίσθηκε
υπεύθυνος της Υπηρεσίας Συλλογής Φόρων. O βασιλιάς Κάρολος Β΄ εκτιμούσε
τον Ashmole όχι μόνον για την αφοσίωσή
του, την φιλομάθειά του και τις ικανότητές
του αλλά και για την επαναφορά της αρχαίας δόξας του «Τάγματος της Περικνημίδας» (Order of the Carter).
Στις 28 Νοεμβρίου του 1660 σε μία
προκαταρκτική συνάντηση για το μέλλον
της Royal Society, τα μέλη της τοποθέτησαν το όνομα του Ashmole στον κατάλογο υποψηφίων. Έχοντας επιλεγεί
ο Ashmole στις 2 Ιανουαρίου 1661 προσέθεσε την υπογραφή του στον κατάλογο των 114 ιδρυτικών μελών της Royal Society. Ίσως να μην υποψιαζόταν, ότι οι εργασίες της νέας αυτής επιστημονικής εταιρείας, θα έδιδαν
την «χαριστική βολή» στις ιδέες του νεοπλατωνικού του κόσμου, όπου
είχαν εξέχουσα θέση η αλχημεία, η αστρολογία και η μαγεία. Ο Ashmole
ολόψυχα καλωσόρισε την πειραματική μέθοδο αποδείξεως της γνώσης
πιστεύοντας ότι οι αστρονομικές και αλχημιστικές δοξασίες θα συνέβαλλαν σημαντικά. Το 1664 ο Ashmole αναφέρεται ως μέλος της επιτροπής
της Royal Society για την «Συλλογή φαινομένων της Φύσεως, τα οποία
έχουν παρατηρηθεί και των πειραμάτων, τα οποία έχουν διεξαχθεί».
Τον Αύγουστο του 1669 το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης του απένειμε
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τον τίτλο του «Doctor of Medicine».
Το 1672 μετά την έκδοση του μνημειώδους έργου του “The Institution,
Laws & Ceremonies of the Noble order of the Garter” η φήμη του αυξήθηκε σημαντικά και δέχτηκε μεγάλες τιμές και δωρεές από τον Κάρολο
τον Β΄ και από άλλους Άγγλους και αλλοδαπούς ευγενείς και πρίγκιπες,
οι οποίοι ήσαν μέλη του Τάγματος της Περικνημίδος.
Το 1675 ο Ashmole ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, δια την ίδρυση ενός Μουσείου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο
οποίο θα στεγάζονταν οι συλλογές του
Tradescan και οι δικές του. Η προσφορά
έγινε δεκτή από το Πανεπιστήμιο και κατασκευάσθηκε ένα όμορφο κτίριο για τον
σκοπό (1679 - 1683), που σήμερα ονομάζεται Old Ashmolean Building και ήταν
πρωτίστως ένα επιστημονικό ινστιτούτο
και όχι ένα μουσείο τέχνης και αρχαιολογίας που είναι σήμερα. Στον πρώτον όροφο υπήρχε τότε μία μεγάλη αίθουσα διαλέξεων η «Schola Naturalis Historiae»
και στο ισόγειο ένα εργαστήριο Χημείας,
το πρώτο τέτοιου είδους στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Για τον προ του 1700 Ελευθεροτεκτονισμό μεγάλη σημασία έχει και ένα άλλο απόσπασμα από το ημερολόγιό
του: «10 Μαρτίου 1682, περί ώρα 5:00 μ.μ. έλαβα πρόσκληση για να παραστώ σε Στοά συγκροτουμένη αύριο στο Μασονικό ΜέγαρονΛονδίνου
(Masons Hall London)». «11 Μαρτίου μετέβην και περί την μεσημβρία
έγιναν δεκτοί στην εταιρείαν των Ελευθέρων Τεκτόνων οι sir Ουίλλιαμ
Ουΐλσον Νάϊτ, λοχαγός Ριχάρδος Μπόρθουϊκ, κύριος Ουέλ Γούντμαν, κ.
Σαμουήλ Ταίϋλορ και κύριος Ουέλ Ουάϊζ. Ήμουν ο πρεσβύτερος σύντροφος μεταξύ αυτών (διότι εγώ προ 35ετίας έχω γίνει δεκτός στην Στοά)».
Αναφέρεται ακολούθως, ότι όλοι οι παρευρεθέντες ήσαν επαγγελματικά
τακτικά μέλη της εταιρείας των τεκτόνων, πλην του ιδίου και των sir Ουΐλσον και του λοχαγού Μπόθουϊκ οι οποίοι ήταν «αποδεδεγμένοι τέκτονες».
Αυτή η πολύτιμη μαρτυρία του Ashmole αποδεικνύει ότι στην εταιρείαν

των λιθουργών - τεκτόνων γινόταν δεκτοί μη επαγγελματίες λιθουργοί ως
μέλη, οι οποίοι ονομάζονταν «αποδεδεγμένοι τέκτονες».
Από όσα μας έγιναν γνωστά από τον δόκτορα Νάϊπ τέκτονα από την
Οξφόρδη στις προθέσεις του Ashmole ήταν η συγγραφή μιας «Ιστορίας
του Ελευθεροτεκτονισμού». Δυστυχώς όμως τον πολυπράγμονα και πολυγραφότατο αυτό άνδρα τον βρήκε ο θάνατος πριν πραγματοποιήσει το
έργο του αυτό, στις 18 ή 19 Μαΐου 1692.
Η επιγραφή στην επιτύμβια στήλη του στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας
στο Lambeth γράφει: «Durante Musaeo Ashmoleano Oxon. Νunquam
moriturus» που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι «η μνήμη του θα
παραμείνει αθάνατη όσο διαρκεί το Ασμόλειο Μουσείο».
Μάγος, πολυμαθής, αρχαιοδίφης γενναιόδωρος στην ψυχή και στις
γνώσεις ο Elias Ashmole, ένας homo universalis, υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ο Ανthony Wood έγραψε γι’αυτόν ότι ήταν: «the greatest
virtuoso and curioso that ever was known or read of in England before
n
him».		
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elias Ashmole, F.R.S. (1611-1692). H. JOSTEN, UNINERSITY OF OXFORD. ASHMOLEAN
MUSEUM 2000.
Magus: The Invisible life of Elias Ashmole. Tobias Chuston. Lichfield: Signal Publishing 2004.
Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής. Νέστορος Χ. Λάσκαρι, Έκδοσις ΣΤ’ Όμηρος.
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς - Μπριτάνικα.
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Οικοδομώντας
την Ελληνική
εθνεγερσία
Χρίστος Γούδης

Α

ρχίζω με την άποψη της άλλης πλευράς, αυτήν του Τούρκου ιστορικού Αχμέτ Δζεβδέτ, του διορισθέντος από τον
σουλτάνο το 1855 ως επισήμου ιστοριογράφου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας:
«Η προς επανάστασιν ροπή των Ελλήνων είναι υπόθεσις παλαιά.
Όταν ο σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής εκυρίευσε την Κωνσταντινούπολιν, ήτο φυσικόν ότι εις τας καρδίας των ηττηθέντων και υποταγέντων Ελλήνων έμεινεν ο προς επανάκτησιν της ανεξαρτησίας και της
κρατικής εξουσίας πόθος. Διότι κατά τας ιδέας των, νόμιμος κυβέρνησις
ήτο μόνη η των Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου και επομένως πάσαν άλλην
κυβέρνησιν εθεώρουν ως δεσποτικήν».
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, εμφορούμενος από ελληνική εθνική συνείδηση, όπως του εμφυσήθηκε στο Μυστρά
από τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πλήθωνα Γεμιστό που οραματίστηκε
την ανασύσταση μιας καθαρά ελληνικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας («Έλληνες εσμέν το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί»),
είναι ο κατεξοχήν εκφραστής του πνεύματος της αντίστασης ένός αναγεννώμενου Ελληνισμού.
Η Μεγάλη Ιδέα της ελληνικής εθνεγερσίας επηρέασε έντονα και την
σύγχρονη ελληνική ποίηση, η οποία συνόψισε τα οράματα του έθνους
για την επανάκτηση της Βασιλεύουσας, με λιτό και επιγραμματικό τρόπο,
μέσα από τους στίχους του Κώστα Καρυωτάκη: «Μαρμαρωμένε βασιλιά,
πολύ δεν θα προσμένεις, ένα πρωϊ απ΄ τα νερά, του Βόσπορου κει πέρα,
θε να προβάλλει ξαφνικά, μιας Λευτεριάς χαμένης, η δοξασμένη μέρα».
Την ψυχογραφία της υπερήφανης αντίστασης κατά των κατακτητών

ιστορία του τεκτονισμού
αποδίδουν με ενάργεια και εσωτερική ζεστασιά τα λόγια του θρυλικού
«Γέρου του Μοριά», του τέκτονα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στον Άγγλο
ναύαρχο Χάμιλτον, όταν ο τελευταίος, κατά την διάρκεια της Ελληνικής
Επανάστάσης του 1821, του υπεδείκνυε συμβιβασμό με τους Τούρκους:
«Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμε με τον
Τούρκον. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί, και άλλοι καθώς
εμείς εζούσαμεν ελεύθεροι από γεννεά σε γεννεά. Ο Βασιλεύς μας εσκοτώθη. Καμιά συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμον
με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα Η φρουρά
του Βασιλέως μας είναι οι Κλέφτες, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι…και
τα βουνά».
Αμέσως μετά την πτώση της Βασιλεύουσας, το σμίλευμα της ψυχής
των υπόδουλων Ελλήνων, η πρωτόλεια διαμόρφωση της εθνικής τους
συνείδησης, και η προετοιμασία τής δια βίου αντίστασης άρχισε μέσα
από την μυητική παιδεία που παρείχετο στα εκκλησιαστικά σχολεία, «φανερά» ή «κρυφά».
Με την πολύπλευρη συμβολή της η Εκκλησία, κατά την πρώϊμη τουλάχιστον φάση της τουρκοκρατίας, απετέλεσε τον στυλοβάτη και τον εμψυχωτή του λαού των χριστιανών, διαχέοντας το φρόνημα της πίστεως
και παράλληλα κρατώντας ζωντανή την ελληνική γλώσσα.
Η γλώσσα παραμένοντας ζωντανή, κρατά ζωντανή την λαϊκή παράδοση, τον λαϊκό μύθο, και το λαϊκό τραγούδι, που έχουν τις ρίζες τους βαθειά μέσα στο αρχαιοελληνικό χώμα, αν κρίνουμε ακόμα και μόνον από
την ετυμολογία των λέξεων (το «τραγούδι» για παράδειγμα προέρχεται
από την ελληνική «τραγωδία»). Την ιδιαίτερη βαρύτητα όλων αυτών των

Κων/νος Παλαιολόγος

Πλήθων Γεμιστός

Αρματωλός και κλέφτης
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παραμέτρων επισημαίνει ο υπέρμαχος της Μεγάλης Ιδέας και πρωτεργάτης του κατοπινού Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908) ΄Ιων Δραγούμης:
«Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη
λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου, και μ΄αυτά τα
εφόδια, αν έχεις ορμή μέσα σου και φύσημα, θα πλάσεις ότι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία». Η γλώσσα, ο θρύλος
(«Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;») και το τραγούδι, κρατούν ζωντανό τον νου
των Ελλήνων, και έτοιμο να αρπάξει την πρώτη ευκαιρία που θα του δίνονταν για να προβάλλει αντίσταση κατά του κατακτητή, διαμορφώνοντας
μέσα από αυτήν το νέο έθνος των Ελλήνων.
Γράφει ο Γεώργιος Τυπάλδος, το 1830:
«Εκείνο που εμψύχωνε την ρωμιοσύνη ήταν η φυσική προνόηση και η
επιθυμία της ελευθέρωσής της. Καθώς ακόμα, η μία θρησκεία που είχε,
η μία γλώσσα που εμίλαε, τα παρόμοια ήθη που την εξεχώριζαν από
άλλους. Ετούτα μάλιστα την εκαταστήσαν ένα νέο έθνος. Πλέον εξαπλωμένο από το παλαιό, το οποίο υπάρχοντας με το νου επολέμαε με κάθε
τρόπο να υπάρξει και στ΄αλήθεια».
Οι Κλέφτες, οι Αρματολοί και οι Κουρσάροι των ελληνικών θαλασσών
είναι τα απτά παραδείγματα μιας τέτοιας άναρχης αντίστασης του λαού, διότι αναδύεται από την ιδιοπροσωπία των Ελλήνων, για τους οποίους «να
ζεις σημαίνει ν΄ αντιστέκεσαι». Το πνεύμα της αντίστασης των Ελλήνων
εξέφρασε ο τεκτογενής Ανδρέας Κάλβος μέσα από τον εθνικό ποιητικό
του λόγο, αναζητώντας το στο αρχαιοελληνικό ένστικτο της Ελευθερίας:
«Όσοι το χάλκεον χέρι, βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία. – Αυτή (και ο μύθος

Τσακάλωφ

Σκουφάς

Ξάνθος

Διονύσιος Ρώμας

κρύπτει, νουν αληθείας), επτέρωσε τον Ίκαρον. Και αν έπεσεν ο πτερωθείς,
κ΄επνίγη θαλασσωμένος, αφ΄υψηλά όμως έπεσε, και απέθανεν ελεύθερος».
Πέρα όμως από τους εσωτερικούς χώρους του υπόδουλου ελληνισμού υπάρχουν πάντα και οι «άλλοι Έλληνες», οι Έλληνες της Διασποράς.
Οι διανοούμενοι και οι έμποροι, που με την κινητικότητα του πνεύματος
και την επιχειρηματικότητα του μυαλού τους, βρίσκονται παντού και στην
ώρα τους, συμμετέχοντας στις κοινωνικές και στρατιωτικές αναταραχές
της Ευρώπης. Γνωρίζουν ιδέες, πρόσωπα, και πράγματα. Μέσα από τα
κίνημα του Διαφωτισμού και της εργαλειακής του έκφανσης, του Ελευθεροτεκτονισμού της εποχής, έρχονται σε επαφή και «μπολιάζονται» με
το κλίμα της Γαλλικής Επανάστασης, με την προσπάθεια απεξάρτησης
του ανθρωπίνου πνεύματος όχι τόσο από το Θείον και το Υπερβατικό όσο
από τις νόρμες που θέτουν οι αυτόκλητοι εκπρόσωποι του Θεού επί της
γης. Ξεφεύγουν με αυτόν τον τρόπο από το στενό συντηρητικό πλαίσιο της
άρχουσας (υπό τον Τούρκο) ελληνικής τάξης πραγμάτων. Ο Ρήγας, ο Κοραής, ο Υψηλάντης και οι επίσης τέκτονες διανοούμενοι και έμποροι της
«Εταιρείας» αποτελούν την αιχμή του δόρατος της επερχόμενης θύελλας.
Και προκαλούν την αντίδραση της καθεστηκυίας ελληνοτουρκικής τάξης
πραγμάτων, η οποία δια του Πατριαρχείου («Ρουμ Πατρικανέ») αφορίζει
τον ελευθεροτεκτονισμό, φοβούμενη τις φιλελεύθερες ιδέες από τις οποίες εμφορείται, την συνωμοτικότητα του χαρακτήρα του, και το μέγεθος
των ανατροπών που μπορεί να επιφέρει, αν τα μέλη του αποφασίσουν να
θέσουν σε πράξη αυτά που θεωρητικά πιστεύουν.
Η προετοιμασία, η διοργάνωση και ο σχεδιασμός της Επανάστασης
από τους τέκτονες της Εταιρείας των Φιλικών αρχικά, και τον μετέπειτα

Όρκος των Φιλικών

Ρήγας Φεραίος
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αρχηγό της, τον μεγάλο τέκτονα Αλέξανδρο Υψηλάντη – για τον οποίον
σημειωτέον το Ελληνικό Έθνος, που θα αναγεννιόταν μέσα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα έπρεπε να έχει πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, προσδοκία που του είχε εμφυσηθεί από την ιδιαιτέρα πατρίδα
του, τον Πόντο, στα τραγούδια του οποίου ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
υμνείτο ως «Έλλεν Κωνσταντίνος», Κωνσταντίνος ο Έλληνας – όπως και
η έκρηξη της Επανάστασης στη συνέχεια, διέτρησε κάθετα τις όποιες κοινωνικές διαστρωματώσεις της εποχής, ενεργοποίησε το αρχαιοελληνικό
ένστικτο της Ελευθερίας αλλά και τις αρχαιοελληνικές ρίζες του Έθνους
(για παράδειγμα τα πολεμικά πλοία των επαναστατημένων Ελλήνων έφεραν, σχεδόν όλα τους, ονόματα θεών και ηρώων της Αρχαίας Ελλάδας),
και κατέδειξε ότι η ζωϊκή της ορμή εκφράστηκε από τους Έλληνες αγωνιστές, τους οπλαρχηγούς και τους ναυμάχους, τους κλεφταρματολούς
και τους κουρσάρους, με τους οποίους συμπαρατάχθηκε ο υπόδουλος
λαός που ανταποκρίθηκε μαζικά στο κάλεσμα του ξεσηκωμού («Τρέξατε,
δεύτε οι των Ελλήνων παίδες, ήλθ΄ ο καιρός της δόξης, τους ευκλεείς
προγόνους μας ας μιμηθώμεν», από το ποίημα «Εις Δόξαν» του Ανδρέα
Κάλβου).
Πολλοί από τους καλύτερους αγωνιστές, όπως οι Σουλιώτες πολέμαρχοι και οι Πελοποννήσιοι κλεφταρματολοί, είχαν κατά την προεπαναστατική εποχή καταφύγει στα Επτάνησα, οι μεν πρώτοι μετά την εκδίωξή τους
από τον Αλή πασά (1803), οι δε δεύτεροι μετά το χάλασμα του κλέφτικου
στην Πελοπόννησο (1806). Εκεί κατετάγησαν σε γαλλικά, και στη συνέχεια
σε αγγλικά στρατιωτικά σώματα, γνωρίσθηκαν και ανέπτυξαν δεσμούς
μεταξύ τους, ήρθαν σε επαφή με την ευρωπαϊκή πολεμική τέχνη αλλά

Αδαμάντιος Κοραής

Δημ. Υψηλάντης

Ναύαρχος Χάμιλτον

Θεόδωρο;ς Κολοκοτρώνης

και τον ντόπιο πληθυσμό, ο οποίος λόγω της ηπιότερης και ευρωπαϊκής
μορφής κατοχής, είχε την ευκαιρία, παράλληλα με την διατήρηση ακέραιας της εθνικής τους αυτοσυνειδησίας, να εναρμονισθεί καλύτερα με τα
ευρωπαϊκά δρώμενα. Λόγω αυτής τους της ιδιαιτερότητας, τα Επτάνησα
λειτούργησαν και ως καταφύγιο αλλά και ως πολύπλευρο διδασκαλείο
και εφαλτήριο ποιότητος για τους Έλληνες αγωνιστές (για παράδειγμα ο
Μάρκος Μπότσαρης συνέταξε Ελληνοαλβανικό Λεξικό κατά την εκεί παραμονή του), που στην συνέχεια αποτέλεσαν τους επίλεκτους μαχητές της
Ελληνικής Επανάστασης.
Τα Επτάνησα με την παρουσία τεκτόνων και τεκτογενών πνευματικών ανδρών μεγάλου βεληνεκούς, όπως του Ιωάννη Καποδίστρια
αρχικά, του Διονυσίου Ρώμα, του Διονυσίου Σολωμού και του Ανδρέα
Κάλβου, οι οποίοι δεν ήταν παρά κορυφαίες εκφάνσεις μιας ευρύτερης
ελληνοευρωπαϊκής κουλτούρας, αλλά και την παρουσία τεκτονικών στοών που έδρασαν ως πρόδρομα μυητικά κέντρα της Φιλικής Εταιρείας,
αποτέλεσαν αφενός μεν το ζωντανό σημείο επαφής μεταξύ Ευρώπης και
κυρίως Ελλάδος και αφετέρου κέντρο δικτύωσης και προγεφύρωμα εισόδου ανθρώπων (Ελλήνων και Φιλελλήνων, όπως για παράδειγμα ο
επίσης τέκτων Λόρδος Βύρων) και φιλελεύθερων προοδευτικών ιδεών,
στην επαναστατημένη Ελλάδα. Κατ΄αναλογία με την Μάνη, το Σούλι και
τα Σφακιά, που αποτελούσαν τα στρατιωτικά προπύργια του έθνους, την
Πελοπόννησο με επίκεντρο την Αχαΐα, που αποτελούσε την πολιτική του
θωράκιση και τας ναυτικάς νήσους (Ύδρα-Σπέτσες-Ψαρά) που του παρείχαν την θαλάσσια δύναμή του, τα Επτάνησα αποτέλεσαν τον πνευματικό
πνεύμονα της Ελλάδος και την ζώσα πηγή της εθνικής της ποίησης.

Λόρδος Βύρων

Κώστας Καρυωτάκης

Ίων Δραγούμης

Ανδρέας Κάλβος
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Ο σκληρός και πολυαίμακτος αγώνας των Ελλήνων μπορεί κάποια
στιγμή να φάνηκε ότι είχε χαθεί στρατιωτικά, πριν από τις επεμβάσεις των
Μεγάλων Δυνάμεων, όπως θέλουν να διατείνονται οι Τούρκοι ιστορικοί,
όμως ο διαιτητής δεν είχε ακόμη κηρύξει την λήξη του αγώνα. Όταν το
έκανε η Ελλάδα ήταν πια ανεξάρτητο κράτος. Οι Τούρκοι ιστορικοί θέλουν να διακόπτεται το παιχνίδι, πριν
ακόμα τελειώσει, και ενώ η Τουρκία
προηγείται στο σκορ. Γιατί, κατά την
άποψή τους οι μεγάλοι σύμμαχοι της
Ελλάδος ήταν αυτοί που τελικά νίκησαν. Με την ίδια λογική, οι Έλληνες θα
έπρεπε να θεωρούν περατωθέντα τον
αγώνα τους το 1823, πριν εισβάλει μια
σύμμαχος της Τουρκίας χώρα, η Αίγυπτος (με τον Ιμπραήμ), όταν οι Έλληνες
μόνοι τους είχαν κατορθώσει να ελευθερώσουν πλήρως, αυτό το κομμάτι
της Ελλάδος που τελικά κηρύχτηκε
ανεξάρτητο το 1832.
Επιπροσθέτως, η επέμβαση των
Δυνάμεων προκρίθηκε από αυτές όταν
αντελήφθησαν ότι η Ελλάς με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο δεν υπήρχε ποτέ πια περίπτωση να συζήσει με τους Τούρκους.
Ο Ρήγας και ο Κοραής
Ακόμα και στην περίπτωση που θα έμενε απλά επαναστατημένη, το κόστος και μόνον της ανωμαλίας που θα προκαλούσε η Ελλάδα, από τις ανεξέλεγκτες ναυτικές δράσεις των Ελλήνων στην
ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, στο ζωτικό εμπόριο και την ναυσιπλοϊα της
Δύσης, ήταν αρκετό για να τις κάνει να επιβάλουν μια λύση. Πολύ δε περισσότερο όταν επικρέμονταν η προοπτική να δουν την Ελλάδα ανεξάρτητη, με
την βοήθεια μιας μόνον δυνάμεως εξ΄αυτών, εξέλιξη που θα έθιγε τα ζωτικά
συμφέροντα των δύο άλλων.
Η Ελληνική Επανάσταση κατέδειξε το πώς μια πολεμική ήττα μπορεί να μεταμορφωθεί σε νίκη, όταν το πείσμα και η εμμονή στον αγώνα
προέρχονται από έναν λαό που, μέσα ακριβώς από το αίμα που έχυσε
μαχόμενος τον κατακτητή πριν και κατά την διάρκεια της Επανάστασης,
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Μακεδονομάχοι και στο μέσον ο Παύλος Μελάς

ανέπτυξε την εθνική του αυτοσυνειδησία. Γιατί οι γενναίοι του λαού που
κράτησαν ζωντανό τον αγώνα, συνειδητοποιημένοι Έλληνες πλέον, δεν
επρόκειτο να κάνουν πίσω, μπροστά σε οποιαδήποτε ιδιοτελή συναλλαγή
που θα τους προσέφεραν οι κατακτητές.
Γιατί «Έλληνες» ένιωθαν τους εαυτούς τους οι ξεσηκωμένοι και ας
μην μπορούσε ο Μέττερνιχ να καταλάβει «Τί είναι Ελλάς», μια και ο όρος
εχρησιμοποιείτο, όπως απαξιωτικά συνήθιζε να λέγει: «αδιακρίτως με
την σημασία γεωγραφικού χώρου, φυλής, γλώσσας, και ακόμα θρησκείας». Ό,τι πάντως δεν μπορούσε να καταλάβει ο Μέττερνιχ, το κατάλαβαν
καλά οι Μεγάλες Δυνάμεις οι οποίες, αντιμέτωπες με την ελληνική εθνογένεση, περιχαράκωσαν αρχικά το ελληνικό έθνος στα ασφυκτικά για την
πραγματική του έκταση σύνορα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους του
1832, προδιαγράφοντας έτσι την ανάδυση της Μεγάλης Ιδέας, μέσα από
τους αλυτρωτικούς αγώνες των Ελλήνων:
της Κρήτης (Κρητική επανάσταση κατά των Τούρκων κατά την περίοδο 1866-1868 – η οποία σφραγίσθηκε με το ολοκαύτωμα στο Αρκάδι
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τον Νοέμβριο του 1866, νέα επανάσταση το 1889, κατάληψή της από τον
ελληνικό στόλο το 1897 και εκδίωξη των Τούρκων από τους Άγγλους το
1898, επανάσταση του Θερίσσου με τον τέκτονα Ελευθέριο Βενιζέλο το
1905, και ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, πρακτικά από το 1908),
της Μακεδονίας (Μακεδονικός Αγώνας εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων την περίοδο 1904-1908, με προεξάρχουσες μορφές τον τέκτονα Παύλο Μελά και τον Ίωνα Δραγούμη, και απελευθέρωση της Μακεδονίας μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913),
της Ηπείρου (Βορειοηπειρωτικός Αγώνας για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου το 1914 με πρωτοστατούντα τον Γεώργιο Ζωγράφο, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913,
της Μικρασίας (κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό το
1919, Μικρασιατική εκστρατεία του 1920-1922, και καταστροφή της Σμύρνης από τους Τούρκους το 1922),
και της Κύπρου (Κυπριακός αγώνας της ΕΟΚΑ εναντίον των Άγγλων,
για ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, κατά την περίοδο 19551959), που ήταν μοιραίο να ακολουθήσουν κατά την ιστορική διαδρομή
του ελληνισμού.
Η ελληνική εθνογένεση απέδειξε περίτρανα στον Μέττερνιχ και τον κάθε
Μέττερνιχ (του παρελθόντος, του παρόντος ή του μέλλοντος), ότι η Ελλάς
δεν είναι ουσία γυμνή, ουσία ανυπόστατος καθώς, όπως επεσήμανε ο Μέγας Βασίλειος, η ουσία έχει πάντοτε τρόπον υπάρξεως, έχει υπόσταση, και
θα προσέθετα εγώ, έχει ενέργεια και εντελέχεια, έχει μεταφυσική θεμελίωση και διαλεκτική δυνατότητα. Έτσι έγινε η Επανάσταση. Επιχειρώντας αυτό
που πάντα επιχειρούσαν οι Έλληνες. Εκείνοι «οι Έλληνες», που, όπως και
οι αρχαίοι τους πρόγονοι σύμφωνα με τον τέκτονα Ζοζέφ ντε Μαίστρ, «οπλισμένοι με μία παράφρονα διαλεκτική, θέλησαν να διαιρέσουν το αδιαίρετο,
να διεισδύσουν στο αδιαπέραστο». Οι Έλληνες που επιβεβαίωσαν με την
επαναστατική τους δράση το λεχθέν από τον τέκτονα Βενιαμίν τον Λέσβιο,
στα «Στοιχεία της Μεταφυσικής» του, το 1820:
«Η φύση έχει θέσει όρια στις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων, όχι
όμως και των Ελλήνων. Οι Έλληνες ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα υπόκεινται στους νόμους της φύσης».
Ήταν οι Έλληνες της αδιάλλακτης αντίστασης σε αντιπαράθεση με εκείνους της ανοχής, της προσαρμογής, της κολακείας και της χαμέρπειας.
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Μακεδονομάχοι

Γιατί, όπως σημειώνει ο Δημήτριος Βικέλας στον «Λουκή Λάρα», το
1884:
«Έθνη κλίνοντα τον αυχένα εις την δουλείαν, και μόνην διέξοδον ζητούντα εν τη διαφθορά των κυρίων των, δεν είναι άξια της ελευθερίας. Η
αναγέννησις της Ελλάδος δεν έπρεπε να γίνη δια πασάδων χριστιανών.
Η ελευθερία έπρεπε να ανακτηθεί ως ανεκτήθη, δια της σπάθης και δια
θυσιών ακατολογίστων».
Και ανεκτήθη, έτσι ακριβώς, από τους γνωστούς και άγνωστους
στρατιώτες του ΄21 και τους συνεχιστές τους, τους υπέρμαχους του αδάμαστου λακωνικού πνεύματος της αντίστασης του Λεωνίδα και του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τους υπέρ Πίστεως και Πατρίδος Πεσόντες.
Ένα σεμνό προσκλητήριο αυτών που έπεσαν στους απελευθερωτικούς
αγώνες των Ελλήνων, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπορεί κανείς να
σκεφθεί για τους τόσους και τόσους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες
που γέννησε η Ελλάδα μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
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Προσκλητήριο Πεσόντων
Λεωνίδας

Φεραίος Ρήγας

Βασιληάς της Σπάρτης

Βελεστινλής

Αξιος της πατρίδας

Σπορέας ιδεών

Έπεσε πολεμώντας υπό σκιάν

Σχεδιαστής ονείρων

Για την τιμή των όπλων

Και ντελικάτος εραστής

Και της ανδροπρέπειας

Έπεσε ανεμίζοντας την Χάρτα της
Ελλάδος

Στα ύψη παραμένει ακόμη
Η τιμή τους
Των δε μηδισάντων
Ουκ έστιν αριθμός
Κωνσταντίνος
Δραγάτσης Παλαιολόγος
Δεσπότης του Μυστρά
Και του Μορέως
Μεσ΄ στην πορφύρα γεννημένος
Έσχατος βασιληάς της Ρωμανίας
Έπεσε αποφασισμένος
Επί των τειχών της Δύουσας
Αιμόφυρτος
Μαρμαρωμένος

Γεώργιος ή Γεωργάκης

Μαυρομιχάλης Ηλίας

Ολύμπιος

Μπεζαντές

Στην όψη
Στην κορμοστασιά

Γιός του Πετρόμπεη και γόνος της
Νεράϊδας

Στο πνεύμα

Θεόμορφος και ουρανόφτερος

Γκρέμισε τις κολώνες

Κάρφωσε μόνος

Του μοναστηριού

Το σπαθί στο στήθος του

Στο ολοκαύτωμα

Καθώς πλησίαζαν τα στίφη του
Ισλάμ.

Φερέσβιος ο κήπος του οπωροφόρος

Του Σέκου

Γέμισε με την ευωδία

Αποθανέτω η ψυχή μου

Των ανθών της λεμονιάς

Μετά των αλλοφύλων

«Κύριε των δυνάμεων

Και σαν πεθάνω
Υψηλάντης

Δώσε τους γιούς μου

Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου

Στην Ελλάδα»

Από τα Ύψαλα του Πόντου

Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος
Έφυγε ελεύθερος
Επάνω στην ασπίδα
Μαυρομιχάλης Κυριακούλης
Αναχωρητής
Πολέμαρχος της Μάνης
Ακατάβλητος

Πρίγκηπας

Διάκος της Αλαμάνας

Του ιππικού και της επέλασης

Αθανάσιος

Ανατροπέας του κατεστημένου

Αναψε το σπαθί του

Κάρπισε η θυσία η δική του

Απ΄τα χτυπήματα

Και του Λόχου του

Εξετελέσθη

Λιτή κολώνα δωρικού ρυθμού το
μνήμα του

Του Ιερού

Κατά τρόπον ειδεχθή

Στο Μεσολόγγι της Αντίστασης

Του Μυστικού

Απ΄τις δυνάμεις κατοχής

Του Δοξασμένου

Τον στήσαν όρθιο στ΄ Οβελιστήριο
Θέριεψε η πυρρά της Επανάστασης
Στα κρεματόρια της Αυτοκρατορίας

Λιοντάρι του Ταϋγετου με χαίτη
Έπεσε ήρωας στο δρόμο για το
Σούλι
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Μπότσαρης Μάρκος

Γρηγόριος Δικαίος

Μελάς Παύλος

Άγνωστος Στρατιώτης

Των Ελλήνων

Παπαφλέσσας

Ανθυπολοχαγός

Της φυλής

Πρώτος των πρώτων καπετάνιος

Επαναστάτης εκ γενετής

Ετόλμησε να ονειρευτεί

Του γένους των Ελλήνων

Πρώτος στον πόλεμο

Ανθρωπος του πλανάσθαι

Μιαν άλλη μεγαλύτερη Ελλάδα

Αρματολός στα Άγραφα

Πρώτος στη μάχη

Kαι του πλανάν

Έπεσε στη Μακεδονία του αγώνα

Στη Μάνη γερακάρης

Πρώτος στο γυριστό σπαθί

Του τολμάν

Υπέρ της μείζονος Πατρίδος

Στο κύμα θαλασσόλυκος

Και πρώτος στο ντουφέκι

Kαι του θνήσκειν

Μπότσαρης Μάρκος

Έπεσε στο Μανιάκι

Δραγούμης Ίων

Των Ελλήνων

Αψηφώντας τον Αιγύπτιο

Οραματιστής

Απών στη γη

Έπεσε καταδιώκοντας Τουρκαλβανούς

Που κάλπαζε ντυμένος Χάρος

Ο νους του στη Μεγάλη Ιδέα

Παρών στο φως

Του χρειαζόταν ένας Διγενής

Εξετελέσθη από παρακρατικούς

Στους κεραυνούς της καταιγίδος

Πρώτος για πάντα στις καρδιές
μας

Να τον χαροπαλέψει

Μαρτύρων και ηρώων αίμα

Αίμα χυμένο άλικο

Χυμένο άδικα

Σε ροδοπέταλα

Πάνω στη γης που αγαπούσε

Και γιασεμιά

Ανδρούτσος Οδυσσέας
Της Γραβιάς
Και των απόκρημνων σπηλαίων
Ο βασιληάς της Ρούμελης
Ιππότης των Ορέων
Αρσενικός όσο κανείς
Έφυγε προδομένος

Καραϊσκάκης Γεώργιος

Στις φλόγες αντρειωμένος

Γιός της καλογρηάς

Μέχρι της ύστατης ρανίδος

Και αρχιστράτηγος του Γένους

Αυξεντίου Γρηγόριος

Χτυπήθηκε στο Φάληρο

Ζήδρος

Άγνωστος Στρατιώτης

Σε μιαν αψιμαχία

Κύπριος καπετάνιος της ΕΟΚΑ

Χλευαζόμενος

Έτσι ελέχθη…

Αητός δικέφαλος του Μαχαιρά

Έπεσε ένδοξα

Τη μέρα της κηδείας του

«Την Ελλάδα θέλομεν

Σιωπηλός

Έκλαιγε όλη η Ελλάδα

Και ας τρώγωμεν πέτρες

Υπέρ της Πίστεως

Και ας οδεύομεν στις αγχόνες

Και της γλυκιάς Πατρίδος

Και ας καιόμαστεν ζωντανοί σαν
λαμπάδες
Εμείς, την Ελλάδα θέλομεν»

n

189

190 ιστορία του τεκτονισμού

Μυστικές Εταιρείες
στα χρόνια της
εθνεγερσίας
Ντίνος Κονόμος

Καρμπονάροι αγωνιστές της εθνεγερσίας

Η ανέκδοτη έως τώρα εμπιστευτική αναφορά του γενικού προξένου
του Παπικού Κράτους στην Κέρκυρα μαρκήσιου Cαrlo de Ribas-Pieri
(Κέρκυρα 18/30 Ιουλίου 1825), που απευθύνεται προς τον Γραμματέα του
Κράτους του Βατικανού (Υπουργό των Εξωτερικών)
καρδινάλιο Giulio Maria della Sοmaglia, αποτελεί
πολύτιμο ιστορικό ντοκουμέντο για τον αξιόλογο
εθνικοαπελευθερωτικό ρόλο των μυστικών εταιρειών κατά την διάρκεια της Ελληνικής Εθνεγερσίας. H αναφορά τούτη στάλθηκε στον αποδέκτη
της μαζί με άλλα σπουδαία έγγραφα1 γύρω από την
απόκρυφη οργανωτική δραστηριότητα, καθώς και
τις πολεμικές θυσίες του Ευρωπαϊκού Καρμποναρισμού στο βωμό της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.
Η παρουσίαση της εμπιστευτικής αναφοράς
και των άλλων εγγράφων ανοίγει την αυλαία σε
μια εντελώς άγνωστη και ανεξερεύνητη έως τώρα
περιοχή του Ιερού Αγώνα, δηλαδή της πολεμικής
συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Καρμποναρισμού
στην επιτυχία της Eλληνικής Επαναστάσεως του 1821. Έτσι, από τα δημοσιευόμενα τώρα εδώ έγγραφα, εξακριβώνεται η λειτουργία κανονικού
1. Tα χειρόγραφα σώζονται στο Απόρρητο Αρχείο τoυ Βατικανού, απ’ όπου έλαβε
φωτοκόπιες και μας παρεχώρησε για την εργασία μας αυτήν ο καθηγητης κ. Γεώργιος
Ζώρας. Για την ευγενική αύτη προσφορά τoυ καθηγητή κ. Γ. Ζώρα του εκφράζουμε και
από εδώ τις θερμές ευχαριστίες μας.
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Καρμποναρικού Εργαστηρίου, στην επαναστατημένη Ελλάδα και στην περιοχή της Κορίνθου (1822).
Και πρώτα-πρώτα είναι χαρακτηριστική, αλλά και αξιοθαύμαστη, η
ακούραστη προσπάθεια, όχι μόνο των ηγετών της Ελληνικής Επαναστάσεως, αλλά και κάθε μυημένου μέλους, Ευρωπαίου ή Έλληνα, στον
Καρμποναρισμό, για την επιμελέστατη απόκρυψη κάθε αχναριού της
εταιριστικής αυτής κινήσεως στην ανταριασμένη χώρα. Ο λόγος είναι πασίγνωστος. Οι Καρμπoνάροι, μέλη της μυστικης πολιτικής οργανώσεως
που ιδρύθηκε, όπως είναι γνωστό, στη Νεάπολη της Ιταλίας στα τέλη του
18ου αιώνα, με σκοπούς εθνικοαπελευθερωτικούς και δημοκρατικούς,
καθιερώνοντας αλιγορικές ονομασίες κλπ. από τη ζωή των καρβoυνιάρηδων και παραλλαγές από τα τυπικά του Ελευθέρου Τεκτονισμού, ήταν
αληθινός εφιάλτης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων της εποχής (Ιερή
Συμμαχία). Είναι γνωστό επίσης ότι στο περίφημο συνέδριο του Λάιμπαχ
(Γενάρης - Μάης 1821) οι Καρμπονάροι κηρύχθηκαν ένοχοι εσχάτης
προδοσίας, με την ποινή του θανάτου. Eπόμενo ήταν λοιπόν η επαναστατημένη Eλλάδα, που αγωνίστηκε από την πρώτη στιγμή στον τομέα της
διπλωματίας, για την αναγνώριση των ιερών δικαίων της από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να πασχίζη κάθε φορά για να φαίνεται σ’ αυτές ως
άσχετη και ξένη στις καρμποναρικές αρχές και ιδέες. Από την άλλη μεριά,
ωστόσο, έρχονται στην επαναστατημένη Ελλάδα ενθουσιώδεις Ευρωπαίοι εθελοντές καρμπονάροι, για να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους στον
Ιερό Αγώνα. Ξεχωριστές προσωπικότητες Ευρωπαίων Καρμπονάρων,
όπως του Κόντε Σανταρόζα, του Λόρδου Μπάιρον, του Στρατηγού Ροζαρώλ, του Μεγάλου Διδασκάλου της Vendita Colleli, του ηρωικού Συνταγματάρχη και Ιππότη Torella και τόσων άλλων, έρχονται στην Ελλάδα για
να πολεμήσουν και να θυσιασθούν.
Στη γνωστή έως τώρα βιβλιογραφία γύρω στο Εικοσιένα πουθενά δεν
αναφέρεται η οργανωτική και πολεμική δραστηριότητα των Καρμπονάρων στον ελλαδικό χώρο. Μνεία φημών γίνεται μόνο για την παρουσία
τους στην επαναστατημένη Ελλάδα, χωρίς να επιβεβαιώνεται ποτέ το παραμικρό από την δημοσίευση εγγράφων ή άλλων μαρτυρικών πηγών2. H
σημερινή λοιπόν ανακοίνωση, που αποτελεί μέρος ευρύτερης μελλοντικής εργασίας μας, πιστεύουμε πως ανοίγει νέους ορίζοντες για την έρευνα του ιστορικού αυτού θέματος.
2. Όπως είναι γνωστό ο Καρμποναρισμός έπαψε να υπάρχη εντελώς από τα μέσα του 19ου
αιώνα.
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Τα δημοσιευόμενα παρακάτω κείμενα είναι τα εξής:

Έγγραφο πρώτο: Eμπιστευτική έκθεση του γενικού προξένου του Παπικού Κράτους στην Κέρκυρα μαρκήσιου Carlo de Ribas-Pieri (Κέρκυρα
18/13 Ιουλίου 1825), που μνημονεύθηκε ήδη στην αρχή, αναφερόμενη
κυρίως στα περιστατικά της συλλογής των πληροφοριών του και της αποστολής διαφόρων μυστικών καρμποναρικών εγγράφων. Όπως γράφει ο
ίδιος, απευθυνόμενος προς τον Υποργό των Εξωτερικών του Βατικανού,
ο συμπολίτης (από την Μπάστια της Κορσικής) και φίλoς του Βικέντιος ντ’
Οντιάρντι, Αρχηγός της Αστυνομίας Κερκύρας, από τις αρχές του ερχομού των Άγγλων εκεί, που είχε υπηρετήσει άλλοτε ως υπάλληλος στην
Αστυνομία της Σικελίας, του εμπιστεύθηκε τα έξης: Όταν υπηρετούσε
στη Σικελία έλαβε από τους ανωτέρους του την έντολη «να σχετισθή”
με τους Καρμπονάρους αποβλέποντας στην αποκάλυψη των μυστικών
ενεργειών και σχεδίων
των. Ο ντ’ Οντιάρντι
κατάφερε να εισδύση
στις τάξεις των Ιταλών Καρμπονάρων και
να μάθη τα μυστικά
σημεία, χειραψίες,
λέξεις, κλπ. Το φθινόπωρο του 1822
γνώρισε στην Κέρκυρα τον φιλέλληνα
Καρμπονάρο, επίσης
συμπολίτη του (από
την Μπάστια της Κορσικής) Νικόλαο Γκριφφόνι, Ιππότη της Λεγεώνος
της Τιμής, που είχε πολεμήσει τον Ιούλιο του ίδιου εκείνου χρόνου στη
μάχη του Πέτα, κι αφού του φανέρωσε τις μυστικές λέξεις και τα σημεία
της μυστικής επαναστατικής εταιρείας απόκτησε την εμπιστοσύνη του.
Έτσι, ανάμεσα στα άλλα ο ντ’ Οντιάρντι αντέγραψε από τα χαρτιά του
Γκριφφόνι, που είχε αφήσει στο σπίτι του Γενικού Αστυνόμου, προφανώς
ως “φιλοξενούμενός” του, ορισμένα σημαντικά έγγραφα, όπως τις κατηχήσεις των Καρμπονάρων σε βαθμό Μαθητού, την ονοματολογία του
Καρμποναρικού Συμποσίου, τις μυστικές λέξεις Μαθητού και Διδασκάλου,
τους όρκους και τα σημεία αναγνωρίσεως των Καρμπονάρων που δρούσαν
εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα, την αρχή του Καρμποναρικού διπλώματος
του Γκριφφόνι (Ανατολή Κορίνθου 1822), τον πίνακα των Ευρωπαίων
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και των Eλλήνων Καρμπονάρων στρατιωτικών, που έπεσαν ή επέζησαν
κατά την πολύνεκρη μάχη του Πέτα, κλπ. Όλα εκείνα τ’ αντίγραφα ο
Αρχηγός της Αστυνομίας παρέδωσε στο φίλο του γενικό πρόξενο του Π
απικού Κράτους στην Κέρκυρα, κι ο τελευταίος τα έστειλε στον Yπoυργό
των Εξωτερικών του Βατικανού. Αξιομνημόνευτο σημείο επίσης της αναφοράς αυτής του γενικού προξένου είναι η μνεία της παρουσίας πολλών και
διακεκριμένων Ναπολιτάνων Καρμπονάρων προσφύγων στην Κέρκυρα3.
Συνημμένα έγγραφα αριθ. 2: α) Διδασκαλία του Α’ βαθμού (Μαθητού) των Καρμπονάρων, β) Ονοματολογία των σκευών του Καρμποναρικού Συμποσίου, γ) Λέξεις αναγνωρίσεως Μαθητού και Διδασκάλου Καρμπονάρων, δ) Περιγραφή της τελετής και εισδοχής εις τον, Α’ βαθμόν των
Καρμπονάρων, κλπ. ε) Σημείωμα του Γενικού Αστυνόμου Κερκύρας για
την έλευση και αναχώρηση του Νικολάου Γκριφφόνι από την επαναστατημένη Ελλάδα4.
Έγγραφο αριθ. 3: Απόσπασμα του Καρμποναρικού διπλώματος του
Νικολάου Γκριφφόνι (Κόρινθος 1822). Έγγραφο αριθ. 4: Πίνακας ονομάτων των Ευρωπαίων και των Ελλήνων αγωνιστών της μάχης του Πέτα
(Ιούλιος 1822).
Η σημερινή μας ανακοίνωση κλείνει με την παρουσίση δύο Ελληνικών Καρμποναρικών διπλωμάτων (Ναύπλιο 1827). (Τα διπλώματα, με
προλεγόμενα και σχόλια δημοσιεύονται ιδιαίτερα στο τέλος της ανακοινώσεως).
Παπικόν Γενικόν Προξενείον
εις τα Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων
Αείποτε εμπιστευτικόν
Πανιερώτατε και Σεβασμιώτατε Πρίγκιψ5
Μετά πάσης νομιμοφροσύνης και ειλικρινείας εξομολογούμαι εις τον
Θεόν και εις την Υμετέραν Σεβασμιωτάτην Πανιερότητα, ότι επί δύο ημέρας και δύο νύκτας εβασανίσθην από την σκληροτέραν αβεβαιότητα πριν
λάβω τον κάλαμον δια να διατυπώσω ταπεινώς την παρούσαν αναφοράν
μου, καθόσον αφ’ ενός μεν έβλεπα το Ιερόν μου καθήκον όπως ανεγείρω
τον πέπλον εις ένα μυστήριον, αληθώς υφιστάμενον σήμερον και δυνάμενον
3. Και στη Ζάκυνθο μαρτυρείται, από τις αρχές της Εθνεγερσίας, η παρουσία Ευρωπαίων
Καρμπονάρων, έτοιμων να πολεμήσουν στα πεδία των μαχών. Βλ. Π. Χιώτης, Ιστορία
του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις Eνώσεως, τόμος Α’, εν Ζακύνθω
1874, σελ. 447.
4. Μετά τα Ιταλικά κείμενα δημοσιεύεται μετάφραση στην ελληνική.
5. Οι καρδινάλιοι, όπως είναι γνωστό, φέρουν τον τίτλο του πρίγκιπα της Αγίας Ρωμαϊκής
Εκκλησίας (Princioe della Santa Romana Chiesa).
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να επηρεάση όχι μόνον την ασφάλειαν και την γαλήνην της Σεπτής Παπικής Κυβερνήσεως, αλλά σχεδόν απάσης της Ευρώπης, αφ’ ετέρου δε
αντελαμβανόμην ότι εκπληρών το καθήκον τούτο εξετιθέμην εις μέγα
κίνδυνον να μαχαιρωθώ από τα άτομα περί ων οφείλω να ομιλήσω εις
την Υ.Σ.Π. Υπέφερα ευρισκόμενος εις τοιαύτην εξαιρετικήν και θλιβεράν
κατάστασιν, διότι έχω μίαν κόρην, ευρισκομένην εις την τρυφεράν ηλικίαν των τεσσάρων ετών, που την αγαπώ στοργικά και η οποία δεν έχει
πλην εμού άλλα στηρίγματα. Εν τούτοις εξετάζων ωρίμως το περιελθόν
εις εμέ στοιχείον και το ότι έχω ορκισθεί πίστιν εις την Παπικήν Κυβέρνησιν προτού να γίνω Πατέρας και ότι διά να την υπηρετήσω επωφελώς και
επαξίως ώφειλα να θυσιάσω και αυτήν την ύπαρξίν μου, εξ άλλου δε ήμουν
βεβαιότατος ότι η γενναιοφροσύνη της ρηθείσης Κυβερνήσεως εν ουδεμιά
περιπτώσει ήθελε εγκαταλείψει ένα κοριτσάκι, το οποίον θα έμενεν ορφανό επειδή ο πατέρας του ηθέλησε να υπηρετήσει την Κυβέρνησιν μετά
ζήλου και τιμής.
Εισέρχομαι εις το θέμα, επί του οποίου δεν θα ηδυνάμην επαρκώς να
συστήσω την εχεμύθειαν της Υ.Σ.Π., ίνα ούτε εγώ, ούτε οι άλλοι τους
οποίους θα κατονομάσω εκτεθώμεν εις οιονδήποτε χρόνον και παρακαλώ
συγχωρήσατέ με.
Ο Κύριος Βικέντιος ντ’ Οντιάρντι, από την Μπάστια της Κορσικής,
είχεν ακούσει να γίνεται λόγος διά ταραχάς τινάς, επισυμβάσας εις την
περιοχήν αυτήν και εις τας πόλεις Πεζάρο και Φάνο, ων δε πραγματικός και
καλός νομιμόφρων εν παντί χρόνω και τόπω, έμμισθος καπετάνιος του Βρεταννικού Ναυτικού, υπηρετήσας και εις την στρατιάν των Γάλλων εξορίστων υπό την διοίκησιν της Α.Β.Υ. του Κόμητος της Προβηγγίας, όστις
αργότερα ανήλθεν εις τον θρόνον της Γαλλίας υπό το όνομα Λουδοβίκος
XVΠI, υπηρετήσας επίσης εις την Αστυνομίαν της Σικελίας, καθ’ ην
εποχήν την εκράτουν οι Άγγλοι ίνα αντιταχθούν εις τα σχέδια του Ναπολέοντος, ευρεθείς εν τω μέσω όλων αυτών των δολοπλοκιών υπό το
πρόσχημα αλληλογραφίας της θανούσης Βασιλίσσης Μαρίας Καρολίνας
μετά του εν λόγω Ναπολέοντος, ωνομάσθη υπό της Αυτού Χριστιανικωτάτης Μεγαλειότητος Ιππότης του Αγίου Λουδοβίκου και τελικώς υπηρέτησε εις την νήσον ταύτη ως διευθυντής της Αστυνομίας όταν ήλθον οι
Άγγλοι6, μου ενεπιστεύθη ούτος όσα ευθύς προβαίνω να αποκαλύψω εις
την Υ.Σ.Π., άνευ φόβου να προσβάλλω την λεπτότητά μου ή να βαρύνω
την συνείδησίν μου, και τουτοπράττω λόγω τηςσοβαρότητος της περιπτώσεως, ίνα ή Υ.Σ.Π. δυνηθή να λάβει εκείνα τα μέτρα, τα οποία η απεριόριστος και βαθεία ,φώτισίς Της θα κρίνη πρόσφορα.
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Μου ενεπιστεύθη λοιπόν ο ρηθείς ντ’ Οντιάρντι, ότι υπηρετήσας ως
υπάλληλος εις την δυσχερή θέσιν της Αστυνομίας της Σικελίας, ως προανέφερα, ώφειλε κατ’ ανωτέραν διαταγήν να μανθάνει απάσας τας κινήσεις και τας λέξεις των Καρμπονάρων, διά να τους γνωρίσει, να τους κάμει
να πιστεύσουν και τούτον ως ιδικόν των και ούτω να υπεισέλθει εις τα σχέδιά των, δια να τα αποτρέψη εν καιρώ. Δια τοιούτων μέσων εγνωρίσθη
ενταύθα το 1822 με τον Νικόλαον Γκριφφόνην από την Μπάστια, ετών
31, υψηλού αναστήματος, με καστανήν κόμην, Ιππότην της Λεγεώνος
της Τιμής, ο οποίος επέστρεφε εξ Ελλάδος μετά την μάχην του Πέτα και
χάρις εις τας μυστηριώδεις λέξεις και τα αρμόζοντα σημεία του ρηθέντος
ντ’ Οντιάρντι, ο οποίος ήτο και συμπατριώτης του, τον ενημέρωσε περί
διαφόρων πραγμάτων, άτινα αναφέρω αναλυτικώς εις την Υ.Σ.Π.
Εν πρώτοις ο ρηθείς Γκριφφόνι αφήκε εις την οικίαν του προαναφερθέντος ντ’ Οντιάρντι διάφορα χαρτιά, μέρος των οποίων ηδυνήθη ούτος να
αντιγράψει, μεταξύ αυτών δε είναι ο βδελυρός όρκος τον οποίον ομνύουν
οι Καρμπονάροι, όταν γίνονται δεκτοί εις την οργάνωσιν, ένα απόσπασμα
του Καρμποναρικού διπλώματος του ιδίου Γκριφφόνι και ο κατάλογος των
στρατιωτικών διαφόρων εθνών, οίτινες μετέσχον της εν λόγω μάχης του
Πέτα και επειδή πολλοί εξ αυτών περιπλανώνται εις την Ευρώπην διαδίδοντες την ψευδή των θεωρίαν, φρονώ μετά σεβασμού ότι θα ήτο ωφέλιμον
εις πάσαν νόμιμον κυβέρνησιν να μάθει αυτήν την φάραν. Υποβάλλω εις
την Υ.Σ.Π. αντίγραφα των τριών ντοκουμέντων.
Εκείνο το οποίον εφείλκυσε μεγάλως την προσοχήν μου και το οποίον
υπερβάλλοντας με εξέπληξε ήτο η διαβεβαίωσις την οποίαν μου έδωσε
ο αναφερθείς Ιππότης ντ’ Οντιάρντι και η οποία αξίζει να εξελεγχθή διά
το καλόν της ανθρωπότητος, ότι είχε μάθει, όχι μόνον από τον ρηθέντα
Γκριφφόνι, αλλά και από δύο άλλους Κορσικανούς και από έναν τέως Γάλλον
Αξιωματικόν, άπαντας Καρμπονάρους, ότι τρείς ήσαν οι σύνδεσμοι δια
των οποίων η οργάνωσίς των ελάμβανε πάσαν βοήθειαν, πάσαν εντολήν και
πάσαν οδηγίαν: πρώτον εκ Ρώμης, από τον Πρίγκιπα του Κανίνο, Λουκιανόν Βοναπάρτην, δεύτερον εκ Τεργέστης, από τον Ιερώνυμον Βοναπάρτην και τρίτον εκ Πάρμας, από τους εντεταλμένους της Αυτοκρατορικής
Αρχιδουκίσσης.
Εάν αυταί αι μηχανορραφίαι, εάν αυταί αι θλιβεραί εκθέσεις πράγματι
αληθεύουν η Υ.Σ.Π. γνωρίζει εν ριπή οφθαλμού ποίας ανυπολογίστους
και οδυνηράς συνεπείας θα ήτο δυνατόν να επιφέρουν, όχι μόνον εις το
6. Όπως είναι γνωστό οι Άγγλοι κατέλαβαν την Κέρκυρα τον Ιούνιο του 1814.

195

196 ιστορία του τεκτονισμού
Παπικόν Κράτος και την Ιταλίαν, αλλά και εις την Ευρώπην. Σπεύδω να
αποκαλύψω ταύτα εις την Υ.Σ.Π., καθόσον και η μικροτέρα ένδειξις εις ένα
θέμα δημοσίας, αλλά και ιδιωτικής ασφαλείας, φρονώ ότι δύναται να αποβεί χρήσιμος εις την διάλυσιν του σκότους. Το βέβαιον εν τούτοις είναι
ότι οι Ναπολιτάνοι Καρμπονάροι, οι ευρισκόμενοι ενταύθα ως πρόσφυγες, ετέλουν εν πλήρει γνώσει των τεκταινομένων εις το Κράτος εκείνο και
από τα μέσα σχεδόν του παρελθόντος Μαΐου με ερωτούσαν επανειλημμένως εάν εγνώριζα ότι εις την Ρώμην εξεδηλώθη εξέγερσις, εις το οποίον
απήντησα με αξιοπρεπή περιφρόνησιν, ότι το παν ήτο εν ηρεμία, τας
επομένας δε ημέρας στενοχωρήθηκα βλέπων να έρχεται προς εμέ κατά
τον δημόσιον περίπατον ένας εκ των ρηθέντων Καρμπονάρων, ο οποίος
μειδιών πονηρώς με ηρώτησεν εάν ο Πάπας ήτο ακόμη εις την Ρώμην.
Ταύτα ήσαν ακριβώς τα λόγια τα οποία μου απηύθυνε. Του απήντησα ως
ώφειλα.
Γνωρίζουσα η Υ.Σ.Π. εν λεπτομερεία την ακριβή κατάστασιν των εν
λόγω πραγμάτων, ευρίσκεται επομένως εις θέσιν να σταθμήση, ως κρίνει,
πάντα ταύτα ησθάνθην ως καθήκον να αναφερθώ πάραυτα και την ικετεύω
όπως προς ησυχίαν μου με τιμήση δια της σεβασμίας απαντήσεώς Της.
Επί τη ευκαιρία ταύτη τολμώ να παρακαλέσω ταπεινώς τας ανωτέρας
Αρχάς της Υ.Σ.Π. ίνα ευδοκήσουν να υποβάλουν εις τους Αγίους Πόδας
του Αγιωτάτου Ημών Πατρός τον ευσεβέστατον ασπασμόν μου, τα αισθήματα της πίστεώς μου, προσηλώσεως και ευπειθείας και να ικετεύσω ως
έμφυτον Αυτή γενναιοδωρίαν την ειδικήν χάριν της προαγωγής μου από
του βαθμού του Πλωτάρχου εις Πλοίαρχον. Γνωρίζω ότι εις τους Παπικούς Προξένους, γενικώς ομιλούντες, δεν παρέχεται τοιούτος βαθμός,
αλλά επειδή ευρίσκομαι εις μίαν ειδικήν κατάστασιν και εις την ανάγκην να
καλυφθώ έναντι ωρισμένων ευθυνών από μίαν Σχισματικήν Προτεσταντικήν Κυβέρνησιν7, η οποία αποδίδει βαρύτητα εις τους βαθμούς και εις
τας εξωτερικάς εκδηλώσεις, τρέφω δια ταύτα την ελπίδα ότι η Υ.Σ.Π.,
προβαίνουσα εις εξαίρεσιν του κανόνος, θα ευδοκήση να μου κάμη αυτήν
την χάριν, διά τον πρόσθετον λόγον όπως δυνηθώ να εκτελώ το Προξενικόν Λειτούργημα μετά μείζονος αξιοπρεπείας και χρησιμότητος.
Έχων την τιμήν να επαναβεβαιώσω την Υ.Σ.Π. περί του βαθυτάτου
μου σεβασμού και ίσης αφοσιώσεως, μεθ’ ης ασπάζομαι την Ιεράν Πορφύραν, διατελώ αναλλοίωτως, πιστός.
7. Εννοεί το Ιόνιο Κράτος επί Αγγλοκρατίας.
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Κέρκυρα 18 Ιουλίου 1825
Υ.Γ. Επρόκειτο να κλείσω την παρούσαν ευσεβή αναφοράν μου όταν,
ήλθε εις εμέ ο αναφερόμενος ντ’ Οντιάρντι και εις επιβεβαίωσιν ενός μέρους των όσων μου είχεν εκθέσει μου παρέδωσε τα τρία έγγραφα ομού με
τα έτερα τρία θεωρώ καθήκον μου να υποβάλλω ταύτα προς την Υ.Σ.Π.
Ταπεινότατος, Ευπειθέστατος και λίαν Αφοσιωμένος θεράπων
ο Μαρκήσιος C. de Ribαs
Προς τον Καρδινάλιον Κύριον Giulio Maria della Somaglia Γραμματέα
του Κράτους κλπ. κλπ. κλπ.
Ρώμην
Μετα 3 εγγράφων.
α) Κατήχησις ενός Καλού Εξαδέλφου Καρμπονάρου εις βαθμόν Μαθητού.

Ε. Πόθεν έρχεσθε Καλέ μου Εξάδελφε;
Α. Από τό Δάσος.
Ε. Τί εκάματε εκεί;
Α. Με κάθε θυσία προμηθεύτηκα υλικά για ν’ ανάψω το καμίνι.
Ε. Τί μας φέρνετε;
Α. Χαιρετισμούς και φιλίαν προς όλους τους Καλούς Εξαδέλφους.
Ε. Που εγίνατε δεκτός;
Α. Επί σπαργάνου μιας τελείας Αγοράς.
Ε. Πόθεν σας έκαμαν να διέλθετε;
Α. Εις τό μέσον Δάσους, έμπροσθεν από καμίνι ανθράκων, αναμμένων
από τρεις Καλούς Εξαδέλφους εις ένα θάλαμον τιμής.
Ε. Κατά ποίον τρόπον εισήχθητε;
Α. Ήμουν ευπρεπώς ενδεδυμένος, αλλά με καλυμμένους τους οφθαλμούς.
Ε. Εκάματε καμμίαν περιοδείαν;
Α. Έκαμα δύο, την πρώτην διά του Δάσους και την δευτέραν διά του πυρός.
Ε. Τί συμβολίζει η πρώτη περιοδεία διά του Δάσους;
Α. Ότι η ανθρωπίνη ζωή περιβάλλεται από κινδύνους προς αποφυγήν
των οποίων οφείλει κάθε Καλός Εξάδελφος να είναι πάντοτε άγρυπνος
και προσεκτικός.
Ε. Τί συμβολίζει η δευτέρα περιοδεία δια του πυρός;
Α. H δευτέρα αύτη περιοδεία δείχνει ότι η καρδιά των Καλών Εξαδέλφων πρέπει να εξαγνισθεί από κάθε ελάττωμα, το οποίον διαφθείρει και
κηλιδώνει τα χρηστά ήθη.
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Ε. Τί άλλο παρετηρήσατε κατ’ αυτάς τας περιοδείας;
Α. Οδηγήθηκα με καλυμμένους τους οφθαλμούς εις την Αγοράν και μου
εζητήθη να είπω το όνομα, επώνυμον, Πατρίδα, αστικήν κατάστασιν
και τόπον της παρούσης διαμονής μου.
Ε. Τί εκρατούσαν εκείνοι οι οποίοι σας εδέχθησαν;
Α. Καυσόξυλα, χώμα και φύλλα.
Ε. Τί εσήμαιναν τα τρία αυτά πράγματα;
Α. Ότι χωρίς να παρασκευασθούν τα υλικά δεν είναι δυνατόν να παραχθούν κάρβουνα στο Καμίνι.
Ε. Εισαχθέντες εις την Αγοράν, πέραν του ονοματεπωνύμου, τί άλλο
απαγγείλατε;
Α. Γονυπετής έμπροσθεν του Κορμού ώμοσα τον όρκον μου, απεκαλύφθησαν οι οφθαλμοί μου και εδιδάχθην τα σημεία, λέξεις και χειραψίαν.
Ε. Ποία είναι αυτά τα σημεία;
Α. Ιδού (εκτελούν τα σημεία).
Ε. Ποίαι είναι αι λέξεις;
Α. Δεν τας γνωρίζω όλας, ειπέτε μου την πρώτην λέξιν να σας είπω την
δευτέραν (δίδονται αι λέξεις).
Ε. Ποία είναι η χειραψία;
Α. Ιδού (εκτελείται ή χειραψία)
Ε. Τί συμβολίζει ο Κορμός;
Α. Τον ουρανόν και την σφαιρικότητα της Γης.
Ε. Τί εννοείται με αυτήν την αλληγορίαν;
Α. Την Γην επί της επιφανείας της οποίας είναι διεσπαρμένοι άπαντες οι
Καλοί Εξάδελφοι και τον ουρανόν ο οποίος με τον θόλον του μας σκεπάζει και προστατεύει.
Ε. Τί επαρατηρήσατε άνωθέν σας;
Α. Επτά στοιχεία τοποθετημένα με τάξιν.
Ε. Ποία είναι αυτά τα στοιχεία;
Α. Το σπάργανον, το ύδωρ, το πυρ, το άλας, ο σταυρός, το καυσόξυλον
και τα φύλλα.
Ε. Τί συμβολίζει το λευκόν σπάργανον;
Α. Συμβολίζει την αθωότητα των ηθών, ουσιώδη εις πάντας τους Καλούς
Εξαδέλφους.
Ε. Τί συμβολίζει το ύδωρ;
Α. Το καθαγιασθέν από τον Μ.Δ.Τ.Σ. [Μεγάλον Διδάσκαλον του Σύμπαντος], διά του οποίου μας έπλυνε και μας κατέστησε φίλους του.
Ε. Τί σημαίνει το πυρ;
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Α. Ότι εις την καρδίαν του Καλού Εξαδέλφου πρέπει πάντοτε να είναι η
φλόγα της φιλανθρωπίας και να ενθυμείται το αξίωμα της υψίστης ηθικής, ήτοι πράττε εις τους άλλους ό,τι θα ήθελες εκείνοι να πράττουν
εις σε και αντιστρόφως ό,τι δεν επιθυμείς διά σε μη το πράττεις εις τους
άλλους.
Ε. Τί σημαίνει το άλας;
Α. Είναι εκείνο το οποίον μας διδάσκει ότι πρέπει να εργαζώμεθα όχι
μόνον δια να παρεμποδίζωμεν την διαφθοράν, η οποία προέρχεται από
τα προσωπικά μας ελαττώματα, αλλά ακόμη δια να τα απομακρύνωμεν από την ψυχήν όλων των Καλών Εξαδέλφων και από τους λοιπούς
ανθρώπους.
Ε. Τί συμβολίζει ο σταυρός;
Α. Ότι δεν φθάνει κανείς εις την αρετήν παρά μόνον ύστερα από πολλήν
εργασίαν κατά το παράδειγμα του ημετέρου Μ.Δ.Τ.Σ., όστις με τον
σταυρόν μας επλησίασε εις τον Θεόν.
Ε. Τί σημαίνουν τα Καυσόξυλα και εις τί χρησιμεύουν;
Α. Είναι η κυρία ύλη δια το άναμμα του καμινιού.
Ε. Εις τί χρησιμεύουν τα φύλλα;
Α. Δια να φράσσουν το καμίνι.
Ε. Τί άλλο παρετηρήσατε;
Α. Παρετήρησα λευκόν μανδήλιον, ποσότητα χώματος, είδα ένα νήμα,
έναν ακάνθινον στέφανον και μερικές κορδέλες.
Ε. Τί συμβολίζει το λευκόν μανδήλιον;
Α. Την αγνότητα και την ειλικρίνειαν των Καλών Εξαδέλφων.
Ε. Εις τί χρησιμεύει το χώμα;
Α. Δια το σβήσιμον του καμινιού.
Ε. Τί συμβολίζει το νήμα;
Α. Την μυστικήν άλυσον, η οποία συνδέει και συσφίγγει όλους τους Καλούς
Εξαδέλφους διά του δεσμού της αρετής .
Ε. Τί συμβολίζει ο ακάνθινος Στέφανος;
Α. Είναι εκείνος με τον οποίον όλοι οι Καλοί Εξάδελφοι έχουν μυστηριωδώς στολίσει την κεφαλήν των, διά να ενθυμούνται ότι τους είναι
απηγορευμένον να κάνουν σκέψεις αντιθέτους προς την αρετήν, την
θρησκείαν και την Πολιτείαν.
Ε. Τί συμβολίζουν οι κορδέλες;
Α. Τας ιδιότητας του Καρμποναρισμού, διά των οποίων είναι περιβεβλημένοι οι Καλοί Εξάδελφοι.
Ε. Τί χρώματος είναι οι ταινίες αυτές;

199

200 ιστορία του τεκτονισμού
Α. Κυανούν, ερυθρόν και μέλαν.
Ε. Τί συμβολίζει το κυανούν;
Α. Τον καπνόν του καμινιού.
Ε. Τί συμβολίζει το μέλαν;
Α. Τα κάρβουνα του καμινιού.
Ε. Τί συμβολίζει το ερυθρόν;
Α. Τις φλόγες του καμινιού.
Ε. Τί μυστικόν εκφράζουν οι κορδέλες με τα χρώματά των;
Α. Το κυανούν συμβολίζει την ελπίδα, το ερυθρόν την ελεημοσύνην και το
μέλαν την πίστιν.
Ε. Από ποίον υλικόν κατεσκευάσθη το πρώτον κάρβουνον;
Α. Από φτέρη και τσουκνίδα.
Ε. Είσθε Μαθητής Καλέ Εξάδελφε;
Α. Οι διδάσκαλοί μου με αναγνωρίζουν ως τοιούτον.
Ε. Πόσον διάστημα απαιτείται διά να γίνη κανείς Μαθητής;
Α. Εννέα εβδομάδες.
Ε. Υπό ποίον εργάζονται οι Μαθηταί;
Α. Υπό την διεύθυνσιν των Διδασκάλων.
Ε. Τί συμβολίζει το Σημείον του Μαθητού;
Α. Την Κλίμακα8 των Καλών Εξαδέλφων.
Ε. Τί συμβολίζει εις την ενδυμασίαν ο πίλος;
Α. Το κλεισμένο καμίνι.
Ε. Πώς κόπτονται τα Καυσόξυλα;
Α. Σε στρογγυλά κομμάτια.
Ε. Τι συμβολίζει ο πίλος;
Α. Το σκεπασμένο καμίνι.
β) Ονοματολογία των σκευών του Καρμποναρικού Συμποσίου.

(Ο άρτος κόπτεται δια της σκαπάνης)
Πιρούνι		
Δίκρανον
Κουτάλι
Φτυάρι
Μαχαίρι
Πέλεκυς
Ποτήρι
Κενόν
Άρτος 		
Άνθραξ
Οίνος		
Καλή Πυρίτις
Ύδωρ 		
Κακή Πυρίτις
Παρά των Συνδετημόνων σχηματίζονται τρεις στιγμαί.
8. Ευκρινώς γραμμένο στο χειρόγραφο Scala και όχι Scuοla=Σχολήν.
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γ) [Λέξεις αναγνωρίσεως Μαθητού και Διδασκάλου Καρμπονάρων]

Μαθητής: Ιερά λέξις Πίστις, Έλπις και Έλεος.
Διδάσκαλος: Εισιτήριος λέξις Φτέρη=Τσουκνίδα. Ιερά λέξις Αρετή,
Ισχύς και Εγκράτεια. Δώσατέ μου την λέξιν
Απάντησις: Δώσατέ μου την πρώτην και σας δίδω την δευτέραν=Τούτου
δε γενομένου η τρίτη προφέρεται και υπό των δύο ταυτοχρόνως.
Ερώτησις: Που εγίνατε δεκτός;
Απάντησις: Εις την Καλύβην της τιμής, διερχόμενος διά του δάσους και
διά του πυρός.
δ) Κατήχησις του πρώτου Βαθμού, ήτοι του Μαθητού.

Τρόπος εισδοχής
Προτείνεται εκείνος ο οποίος θεωρείται κατάλληλος διά να περιβληθή
την ιεράν και πλήρη καθηκόντων ιδιότητα του Καρμπονάρου. Μετά την
πρότασιν διεξάγεται ψηφοφορία, αφού εξετασθούν αι αδυναμίαι ή τα
προτερήματα του ειρημένου ατόμου και εάν διαπιστωθούν τα τελευταία
ταύτα, εισάγεται. Κατά την εισδοχήν, η οποία λαμβάνει χώραν κατά την
επομένην από της προτάσεως εσπέραν, πρέπει να τηρηθή το ακόλουθον
τυπικόν:
Αφού έχουν συνέλθει εις συνεδρίαν εις τόπον καλούμενον Αγοράν τοποθετείται παραπλεύρως της Αγοράς ή παρά τον περίβολον, ένα πρόσωπον Καλός Εξάδελφος Καρμπονάρος, καλούμενος φύλαξ της Αγοράς.
Μακρόθεν το υποψήφιον προς εισδοχήν πρόσωπον υφίσταται κάλυψιν
των οφθαλμών του από τον ανάδοχον και ούτω πλησιάζει εις τον φύλακα
της Αγοράς, ο οποίος λέγει: Ποίος είναι αυτός ο οποίος πλησιάζει εις τον
ιερόν τούτον τόπον διά να διαταράξη την γαλήνην και τας εργασίας μας;
Ο Ανάδοχος λέγει: Είναι ένας λύκος που βρέθηκε στο δάσος και ποθεί να
ενωθεί μαζί Σας δια να αποκτήση το φως.
Μόλις η απάντησις αύτη φθάση εις τον Μεγάλον Διδάσκαλον, αυτός
λέγει: Οδηγήσατέ τον εις την πρώτην περιοδείαν δια του δάσους. Κατόπιν, καθώς ευρίσκεται με καλυμμένους τους οφθαλμούς, αρχίζουν να τον
οδηγούν να βηματίζη, κάνοντάς τον να πέφτη και να ξαναπέφτη, να σκύβη
και να σηκώνη το κεφάλι. Αφού βηματίσει έτσι για αρκετήν ώρα, ο προαναφερθείς Ανάδοχος λέγει προς τον Μεγάλον Διδάσκαλον: Εγένετο η πρώτη
περιοδεία, ο δε Μέγας Διδάσκαλος απαντά: Εκτελέσατε την δευτέραν δια
του πυρός. Ούτω, καθώς ευρίσκεται με καλυμμένους τους οφθαλμούς,
παρουσιάζουν προ των σιαγόνων και της γενειάδος του ολίγον στουπί αναμ-
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μένο, ή άλλο υλικόν το οποίον βρεγμένον με οινόπνευμα, καίει ελαφρά,
όπως το στουπί, την γενειάδα και τας σιαγόνας του ακόμα. Περατωθέντος
τούτου, λέγει ο Ανάδοχος: Εγένετο η δευτέρα περιοδεία. Και εκείνος απαντά: Εκτελέσατε την τρίτην, η οποία αποτελεί δοκιμασίαν θάρρους. Δια
της δοκιμασίας του θάρρους εννοούνται αι ακόλουθοι ερωτήσεις: Λοιπόν,
προς χάριν των Εξαδέλφων σας, των φίλων σας, θα εδέχεσθε ευχαρίστως
να αποθάνητε, να τυφεκισθήτε, να εκτεθήτε εις τον κίνδυνον του πυρός,
του ύδατος, της χιόνος και περαιτέρω θα αισθάνεσθε ευτυχής εάν σας έκοβαν ένα βραχίονα, ένα αυτί, ένα χέρι δια το καλόν των προαναφερθέντων
φίλων σας; Εκείνος απαντά καταφατικώς ή αρνητικώς. Εάν απαντήση
καταφατικώς, δέον όπως ληφθούν υπ’ όψιν, η αγάπη, η πίστις, το θάρρος, άτινα έχει εκείνος δια να αναλάβη ένα τέτοιο έργο. Εάν απαντήση
αρνητικά θα σημειωθούν η δειλία, η έλλειψις θάρρους και σθένους ακόμα
δια την τήρησιν ενός τόσον ισχυρού μυστικού. Αφού περατωθούν αυτές
οι τρεις περιοδείες και γνωστοποιηθή τούτο εις τον Μεγάλον Διδάσκαλον,
οδηγείται να πλησιάση εις τον κορμόν, ο οποίος ευρίσκεται εμπρός από
εκείνον και καθώς ευρίσκεται ακόμη με καλυμμένους τους οφθαλμούς τον
οδηγούν να απαγγείλη γονατιστός τον ακόλουθον όρκον επί ενός Σταυρού
ή Εσταυρωμένου.
Όρκος
Εγώ ...... από την Κοινότητα ..... επαγγέλματος ..... ηλικίς ετών .....
ορκίζομαι και υπόσχομαι να είμαι αληθής Χριστιανός ορκίζομαι και υπόσχομαι να προστατεύω τους ομοίους μου και ιδιαιτέρως κάθε Καλόν Εξάδελφον Καρμπονάρον εις περίπτωσιν ανάγκης. Ορκίζομαι και υπόσχομαι εις
το ύδωρ, την χιόνα και το πυρ, να μην αποκαλύψω οτιδήποτε σχετικόν με
τον σεπτόν Καρμποναρισμόν εν γένει και ιδιαιτέρως δια τον υπό τον τίτλον
...... Ορκίζομαι και υπόσχομαι να δίδω άρτον και οίνον εις τον Ανάδοχόν
μου επί εννέα ημέρας εις περίπτωσιν ανάγκης. Ορκίζομαι και υπόσχομαι
να μην θίξω την τιμήν των Καλών μου Εξαδέλφων Καρμπονάρων, ήτοι
των Συζύγων των, αδελφών, θυγατέρων και εξαδέλφων μέχρι του τετάρτου
βαθμού. Ορκίζομαι και υπόσχομαι να κοπώ καλλίτερα σε κομμάτια και να
ριφθούν οι σάρκες μου στην φωτιά και οι στάχτες μου να σκορπισθούν στον
άνεμο, παρά να υποπέσω εις την αδυναμίαν και να φανερώσω όσα βλέπω
με τα μάτια, ακούω με τα αυτιά και πράττω ενεργώντας. Ορκίζομαι και
υπόσχομαι να μην κατασκευάσω ποτέ κάρβουνα χωρίς την άδειαν των
Διδασκάλων μου. Ορκίζομαι και υπόσχομαι τέλος να μην εξωτερικεύσω σε
κανένα πρόσωπο και σε Καλόν Εξάδελφον Καρμπονάρον, ποιος μου έδωσε
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το φως και ούτω ενώπιον αυτού του ιερού και αναμμένου βωμού σταθερώς
ορκίζομαι και υπόσχομαι.
Τέλος
Τούτου γενομένου, όλοι οι Καλοί Εξάδελφοι Καρμπονάροι, οι οποίοι
ευρίσκονται εις την συνεδρίαν αυτήν, άλλος με ράβδον, άλλοι με άλλα
λευκά όπλα, με βιαίαν ορμήν, ως να ήθελαν να φονεύσουν τον εξάδελφον
ο οποίος ευρίσκεται γονατιστός με δεμένους τους οφθαλμούς, παρουσιάζουν γύρω από το στήθος του, τον λαιμόν του ή το στόμα του τα όπλα
αύτά, λέγοντες ενώ αποκαλύπτονται οι οφθαλμοί του: Τί επιθυμείς; Το
φως. Ιδού αυτό. Αποκαλύψατε τους οφθαλμούς του. Και ενώ αυτός εις την
θέαν τούτων εύρίσκεται τρομαγμένος, τον ενθαρρύνετε λέγοντας: Βλέπεις
τα όπλα αυτά; Εάν η συμπεριφορά σου είναι η αρμόζουσα εις τον ιερόν και
ανεξάληπτον τούτον όρκον, αύτα τα οποία τώρα βλέπεις να είναι έτοιμα
να σε φονεύσουν, θα σε υπερασπίζουν μέχρι της τελευταίας ρανίδος του
αίματός των. Αν όμως άθλιε, καταπατήσης τον όρκον σου, στα πόδια
αύτου του Μεγάλου Διδασκάλου της Οικουμένης Ιησού Χριστού, απ’
αύτα τα ίδια τα όπλα που σε υπερασπίζουν και από εμάς τους ιδίους, θα
κομματιασθής. (Σημείωσις)
Ο βέβηλος ή λύκος, ο οποίος θα γονατίση δια να ωμόση τον όρκον,
θα πρέπη να αποκαλυφθή ενώπιον των παρισταμένων και πρέπει να θέση
την δεξιάν του εις τους πόδας του Σταυρού ή του Εσταυρωμένου και να
απαγγείλη ενώπιον του Μεγάλου Διδασκάλου, όσα αναγράφονται εις τον
προαναφερθέντα όρκον.
Αφού λοιπόν περατωθή εξ όλοκλήρου η εργασία αύτη, οφείλει ο Μέγας Διδάσκαλος να εκφωνήση ένα λόγον προς τον προαναφερθέντα λύκον,
ο οποίος από το βαθύ σκότος επέρασεν εις το λαμπρότερον φως της αρετής και της ταπεινότητος και δεν πρέπει να εξωτερικεύη παρά μονάχα αισθήματα τιμής, αρετής, ηθικοποιήσεως, ηρεμίας, γαλήνης, μη παραλείπων
να εμπνεύση εις αυτόν συναισθήματα δίκαια, φυσικά και αποβλέποντα εις
το καλόν του συνόλου.
Αφού γίνη όλη αύτη η ιερά τελετή, πρέπει να ανακοινωθή εις τον
Εξάδελφον Καρμπονάρον η ιερά και σιωπηρά αναγνώρισις, ήτοι όλα τα
σημεία και η ιερά λέξις, τα οποία χρησιμεύουν ως ασφαλής προστασία εις
τας μεταπτώσεις της ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι υπόκεινται εις την
διάκρισιν της Μοίρας, σαν οδηγός και σαν απόδειξις δια να αναλάβη κανείς
με τιμήν την ιδιότητα αύτην του αληθούς και ακεραίου Καρμπονάρου.
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Σημεία αναγνωρίσεως
1ον Ο Καρμπονάρος ο οποίος επιθυμεί ν’ αναγνωρισθή ως τοιούτος είτε
εξ ευχαριστήσεως, είτε εξ ανάγκης, λαμβάνει διά της δεξιάς χειρός
τον σκούφον, τον πίλον ή άλλο κάλυμμα της κεφαλής και αποκαλυπτόμενος, το φέρει εις το στήθος και αμέσως το κατεβάζει εις την δεξιάν
πλευράν. Το σημείον αυτό καλείται ακριβώς Καρμποναρικός χαιρετισμός, σημείον αναγνωρίσεως του θεσμού τούτου.
2ον Ένας Καρμπονάρος, αμέσως αφού εκτελέση το προαναφερθέν σημείον, από εδώ μέχρι την Αίγυπτο, στον τόπο ή στην συγκέντρωση
όπου θα το εκτελέση, εάν παρίστανται άλλοι ανήκοντες εις το τάγμα,
βλέποντες το σημείον αυτό, πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι του κάνει
το σημείον επαφής, ήτοι με το μεσαίον δάκτυλον, σχηματίζει ένα
ημικύκλιον εις τον καρπόν ή τον σφυγμον όπως λέγεται συνήθως και
κατόπιν πιέζει τρείς φορές με το ίδιον δάκτυλον κατά την σειράν της
εικόνος /)***/ πρώτα μία φορά και κατόπιν δύο. Ο Καρμπονάρος,
ο οποίος πρώτος εις τον εν προκειμένω τόπον είδε τον εαυτόν του
να έχη συγγενείς, βλέποντας κάποιον να του πιάνη το χέρι και να του
κάνη το περιγραφέν σημείον, υποκρινόμενος ότι δεν γνωρίζει τίποτε,
λέγει εις τον ποιούντα το σημείον: Τί κάνετε με τον σφυγμόν μου;
Δεν έχω ψώρα ή κάτι άλλο. Δίδεται η απάντησις: Πως, δεν είσθε
Καλός Εξάδελφος Καρμπονάρος; Εις αυτάς τας λέξεις εσείς αρνείσθε κατ’ επανάληψιν (τούτο γίνεται δια να βεβαιωθή, δεδομένου ότι
υπάρχουν κατάσκοποι οι οποίοι ζητούν να ερμηνεύσουν τα ενδότερα
του θεσμού, ο οποίος κρύπτεται από την περιέργειαν κάθε βεβήλου),
κατόπιν δε, θα είπετε εις εκείνον: Σεις είσθε Καρμπονάρος; Εκείνος
θα σας διαβεβαιώση ότι ναι και αν γίνη αυτό τότε θα ανταποδώσετε
το ίδιο σημείον, το οποίον προηγουμένως σας έκαμε και επί πλέον τον
ερωτάτε λέγοντάς του: Λοιπόν, αφούυ είσθε Καρμπονάρος, δώσατέ
μου την ιεράν λέξιν. Εκείνος θα σας απαντήση: Δεν την γνωρίζω,
την ελησμόνησα. Τότε σεις εξακολουθείτε: Εαν σας είπω το πρώτον
μέρος, θα μου δώσετε το δεύτερον; Τότε έκείνος, εάν πραγματικά
είναι Καρμπονάρος, θα σας απαντήση καταφατικά. Στην καταφατική
αυτήν απάντησιν, θα είπετε πρώτος το πρώτον μέρος της ιεράς λέξεως, ήτοι Πίστις, εκείνος δε θα σας απαντήση με το δεύτερον, Ελπίς
και οι δύο μαζί θα προφέρετε το τρίτον μέρος, ήτοι Έλεος. Κατόπιν θα
φιληθήτε στα χείλη κατά την τάξιν (***) και απο εκεί και πλέον δύνασθε
να ομιλήσητε για οτιδήποτε, να εμπιστευθήτε την ζωήν σας, τας
σκέψεις σας, να είπετε αν έχετε ανάγκην απο χρήματα, τρόφιμα ή τα
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μέσα διά την εκτέλεσιν κάποιου δικαίου και επείγοντος έργου, τέλος θα
σχηματίσετε την πληρεστέραν αρμονίαν και την εκπλήρωσιν του πλέον
ανεξαλείπτου όρκου.
3ον Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι είναι δυνατόν να συμβή ένας Καλός Εξάδελφος Καρμπονάρος να παραβή τον όρκον του και να φθάση να επιορκήση από άγνοιαν, διότι δεν εγνώριζεν από πριv την ιδιότητα του
προσώπου το οποίον του έκαμε το σημείον επαφής, ή από άλλο λάθος
το οποίοv είναι εύκολον να συμβή καλόπιστα, τούτο επανορθούται
με το σημείον το οποίον λέγεται: Σημείον βοηθείας, το οποίον μάλιστα, καθένας ο οποίος θα το εκτελέση ή θα ίδη τούτο εκτελούμενον,
οφείλει να ενθυμηθή και να τηρήση τον όρκον του, παρέχων προς αυτόν
βοήθειαν με χρήματα, δύναμιν ή άλλον οτιδήποτε, στην στιγμήν, χωρίς να εξετάση αυτόν κατά τον προαναφερθέντα τρόπον. Εν τούτοις,
μετά την πάροδον του κινδύνου και την παροχήν της βοηθείας οφείλει
να βεβαιωθή εάν πραγματικά κατέχει την ιδιότητα. Το σημείον βοηθείας εκτελείται κατά τον ακόλουθον τρόπον: Δια της δεξιάς χειρός
ο Καρμπονάρος βγάζει από την κεφαλήν τον σκούφον ή τον πίλον και
θέτει τούτον με την κοιλότητα προς τα εξω έπι του στήθους, εν όσω
δεν βλέπει να παρέχεται εις αυτόν βοήθεια.
4ον Ο Καρμπονάρος έχει έναν άλλον χαιρετισμόν, εκείνον της Αγοράς.
Ο χαιρετισμός αυτός εκτελείται, κατά την άφιξιν εις τον τόπον όπου
πρόκειται να συγκεντρωθούν όλοι προς καλλιέργειαν της ηθικής, εξάλειψιν του ελαττώματος και θετικήν προαγωγήν της αρετής.
Τέλος του πρώτου βαθμού του Μαθητού
Ανακήρυξις
Εγώ Μέγας Διδάσκαλος της Αγοράς υπό το όνομα ... ανακηρύσσω
σε τον ... ως Καλόν μας Εξάδελφον Καρμπονάρον δυνάμει των εξουσιών αι οποίαι μου είναι εμπεπιστευμέναι από τον Μέγαν Διδάσκαλον της
Polistena και εις εκείνον εμπεπιστευμέναι από το μαύρον Δάσος της Νεαπόλεως, της αγοράς της ονομαζομένης ο τρόμος των Τυράννων.
Αντίγραφον του όρκου τον οποίον ομνύουν οι Καρμπονάροι

Εγώ Ν.Ν. ορκίζομαι και υπόσχομαι να μην αποκαλύψω ποτέ τα μυστικά των Καλών μου Εξαδέλφων. Ορκίζομαι και υπόσχoμαι να βοηθώ κάθε
Καλόν Εξάδελφον εν τω μέτρω των δυνατοτήτων μου. Ορκίζομαι και υπό-
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σχομαι να μην προσβάλλω ποτέ την τιμήν των οικογενειών των Καλών
μου Εξαδέλφων. Ορκίζομαι και υπόσχομαι να πράξω παν δυνατόν δια να
καταστρέψω κάθε είδος τυραννίας και συναινώ εις περίπτωσιν επιορκίας
να σπαραχθή η καρδία μου, να καή το σώμα μου και οι στάχτες μου να
ριφθούν εις τους ανέμους.
ε’) Ιππότης Νικόλαος Γκριφφόνι, από την πόλιν Μπάστια της Κορσικής, Υπολοχαγός της Επιμελητείας μετά την μάχην του Πέτα ανεχώρησε από το Μεσολόγγι δια Ζάκυνθον, όπου εξέτισε ποινήν λόγω αρνήσεώς
του να εμφανισθή προς απολογίαν, εκείθεν ήλθεν εις Κέρκυραν και από την
Κέρκυραν έφυγε δια την Βενετίαν εις τας 11 Οκτωβρίου 1822.
Σημείωσις.
Το παρόν υπόμνημα εγράφη διά χειρός του Κυρίου Ιππότου Βικεντίου
ντ’ Οντιάρντι, από τον οποίον μου παρεχωρήθη:
De Ribas Παπικός Πρόξενος
Απόσπασμα του Καρμποναρικού διπλώματος του Νικολάου Γκριφφόνι

Εις Σέβας του Μεγάλου Διδασκάλου του Σύμπαντος Κυρίου και Πατρός
ημών Ιησού, η Σεπτή Αγορά υπό τον διακριτικόν τίτλον των Αληθών Φίλων της Ελευθερίας εν Ανατολή της Κορίνθου την ενδεκάτην του Ηλίου
του αληθούς φωτός 1822 - Προς πάσας τας Σεπτάς Αγοράς και τους Καλούς Εξαδέλφους διεσκορπισμένους επί της επιφανείας της Γης.
ΧΑΙΡΕΤΕ-ΧΑΙΡΕΤΕ-ΧΑΙΡΕΤΕ

ΠΙΣΤΙΣ-ΕΛΠΙΣ-ΕΛΕΟΣ

Ημείς Μέγας Διδάσκαλος και αξιωματούχοι της Σεπτής, Αγοράς κανονικώς εγκατεστημένοι, δηλούμεν και πιστοποιούμεν ότι ο Καλός Εξάδελφος Γκριφφόνι Νικόλαος ετών 28 γεννηθείς εν Μπάστια της Κορσικήςτυγχάνει μεμυημένος εν τω βαθμώ του τελείου Διδασκάλου και καλώς εις
ημάς γνωστός.
Πίνακας ονομάτων αγωνιστών της μάχης του Πέτα

Γενικόν Επιτελείον πρίγκιπος Μαυροκορδάτου9:
ο Ιππ. Vottier, Γάλλος, συνταγματάρχης, Α’ υπασπιστής, παρέμεινεν εν
9. Η μετάφραση απο το ιταλικό κείμενο του χειρογράφου αυτού, που φέρει τον τίτλο «Stato
Maggioredel Principe Maurocordato», είναι καμωμένη από τον καθηγητή κ. Γεώργιο
Ζώρα. Βλ. ανακοίνωση του ίδιου στο περιοδικό «Παρνασσός», Αθήναι, τόμος ΙΓ, αριθ.
3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1971, σελ. 489 - 493. Μετά την ανακοίνωσή του αυτή έλαβε και
μας παρεχώρησε ο κ. καθηγητης όλες τις φωτοκόπιες της σημερινής εργασίας μας.

Απόσπασμα του Καρμποναρικού διπλώματος του Νικολάου Γκριφφόνι.

Μεσολογγίω, ο κος Daniel, Γάλλος, λοχαγός, Β’ υπασπιστής, παρέμεινεν
εν Μεσολογγίω, ο κος Ramek, Ελβετός, λοχαγός, Γ’ υπασπιστής, παρέμεινεν εν Μεσολογγίω
Πρώτον Σύνταγμα τακτικού πεζικού

ο Ιππότης Torella, Πιεμοντέζος, συνταγματάρχης, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος Stelle, Ελβετός, λοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην
του Πέτα, ο κος Ζανταυρός, Έλλην, λοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην του
Πέτα, ο κος Γραμματικόπουλος10, Έλλην, λοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος Ορέστης, Έλλην, λοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην
του Πέτα, ο κος Negri, εκ Τουρίνου, Α’ υπολοχαγός, εφονεύθη εις την
μάχην του Πέτα, ο κος Viviani, εκ Σαβοίας, υπολοχαγός, εφονεύθη εις
την μάχην του Πέτα, ο κος Δρομάρος, Έλλην, υπολοχαγός, εφονεύθη εις
την μάχην του Πέτα, ο κος Obba, Ρώσος, υπολοχαγός, εφονεύθη εις την
μάχην του Πέτα, ο κος Cappeletti, εκ Λούκα, υπολοχαγός, εφονεύθη εις
την μάχην του Πέτα, ο κος Κrosmard, Γερμανός, υπολοχαγός, εφονεύθη
εις την μάχην του Πέτα, ο κος Deschettis, Γερμανός, ανθυπολοχαγός,
εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος Ελεσλένης(!), Έλλην, ανθυπολοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, Υπαξιωματικοί και στρατιώται
αριθ. 143, σχεδόν πάντες Ιταλοί, εφονεύθησαν εις την μάχην του Πέτα, ο
κος Σπύρος Πανάς, εκ Κεφαλληνίας, λοχαγός του λόχου αποτελουμένου
10. Όπως προκύπτει από ανέκδοτη έως τώρα αναφορά της Ζαχαρένιας χήρας Ιωσήφ
Γραμματικόπουλου, από την Σπάρτη, προς την Βουλή των Ελλήνων (1886), “... ο
μακαρίτης ηγωνίσθη υπέρ της Πατρίδος, επολέμησε ανδρείως μετά του Αλεξάνδρου
Υψηλάντη εις το Δραγατσάνι και ακολούθως εις του Πέτα ηχμαλωτίσθη υπό των
Τούρκων και υπέφερε πολλά δεινά, [ ... ] παρευρέθη εις την άλωσιν του Μεσολογγίου, [
... ] κατά το 1827 έχων υπό την οδηγίαν αυτού ικανούς στρατιώτας έλαβε μέρος εις την
υπέρ των Αθηνών εκστρατείαν, τοποθετηθείς εις Φάληρον, υπό τον στρατηγον Ιωάννην
Νοταράν, [ ... ] έπεσε μαχόμενος υπέρ Πατρίδος ...”.
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εξ ολοκλήρου εκ Κεφαλλήνων, εξ 75 ανδρών, εξ ωv 45 εφονεύθησαν εις
την μάχην του Πέτα.
Σώμα Φιλελλήνων και Γενικόν Επιτελείον αυτού

ο ιππ. Dania, Γενουάτης, αντισυνταγματάρχης, διοικητής του Σώματος,
εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος Raiband, Γάλλος, υποδιοικητής,
παρέμεινεν εις Πελοπόννησον, ο κος Botte, εκ Βρυξελλών, σημαιοφόρος,
ανεχώρησεν εις Ιταλίαν, ο κος Elster, Γερμανός, χειρουργός, ταγματάρχης, παρέμεινεν εις Πελοπόννησον, ο κος Lotrasso, Σικελός, ανθυπασπιστής επιτ., παρέμεινεν εις Μεσολόγγιον, ο κος Jolhanndeis, Γερμανός,
ανθυπασπιστής επιτ., παρέμεινεν εις Μεσολόγγιον, ο κος ιππότης Νικόλαος Griflοnί, εκ της πόλεως Bastia Κορσικής, υπολοχαγός, εντεταλμένος περί της ιματιοθήκης, ανεχώρησεν εκ Κερκύρας εις Βενετίαν την
2-10-1822, ο κος ιππότης Sant’ Αndre, Γάλλος, υπολοχαγός vagomestro,
ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, ο κος Vismano, Ολλανδός, λοχαγός ταμίας,
εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος Luiggine, Γενουάτης, Β’ ανθυπασπιστής, εφονεύθη εις την αυτήν μάχην, ο κος Chauvaseigne, Γάλλος,
υπολοχαγός Α’ τάξεως, εφονεύθη εις την αυτήν μάχην, ο κος Sava, υπολοχαγός, φιλέλλην, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος Μόσχος,
Έλλην, υπολοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος Φωκάς,
Έλλην, υπολοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος Δελίνης,
Έλλην, υπολοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος Σωτήρης,
Έλλην, υπολοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος o Αριστείδης, Έλλην, υπολοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα, ο κος
Κωνσταντίνης, Έλλην, υπολοχαγός, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα,
ο κος Κλέοπας, Έλλην, υπολοχαγός, παρέμεινεν εις Μεσολόγγιον, ο κος
Caisson, εκ Νικαίας, υπολοχαγός Β’ τάξεως, ανεχώρησεν εις Αίγυπτον,
ο κος Card, εκ Μασσαλίας, υπολοχαγός Β’ τάξεως, ανεχώρησεν εις Ευρώπην, ο κος Albertini, εκ Κορσικης, υπολοχαγός Β’ τάξεως, παρέμεινεν
εν Μεσολογγίω, ο κος Διβάνης, Έλλην, υπολοχαγός Β’ τάξεως, παρέμεινεν εν Μεσολογγίω, ο κος Testa, εκ Πιεμόντε, υπολοχαγός Β’ τάξεως,
παρέμεινεν εν Μεσολογγίω, ο κος Lomonier, Γάλλος, ανθυπολοχαγός Β’
τάξεως, ανεχώρησεν εις Γαλλίαν, ο κος Collelli, εκ Campo Καλαβρίας,
ανθυπολοχαγός, φιλέλλην, Μέγας Διδάσκαλος της Vendita των Καρμπονάρων, παρέμεινεν ως ανωτέρω, ο κος Tasseron, εξ Ολλανδίας, ανθυπολοχαγός, ως ανωτέρω, ανεχώρησεν εις Ευρώπην.

ιστορία του τεκτονισμού
Δεύτερος λόχος

ιππότης Mierzivvcki, Πολωνός, ήτο ταγματάρχης λοχαγός, εφονεύθη εις
μάχην του Πέτα, κος Santemand, Γάλλος, ήτο λοχαγός, πρώτος υπολοχαγός, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Hellemand, Γερμανός, ήτο
λοχαγός, ανθυπολοχαγός, επληγώθη και μετέβη εις Μοριάν, κος Santre,
Γάλλoς, ήτο υπολοχαγός Α’ τάξεως, επιλοχίας, εφονεύθη εις μάχην του
Πέτα, κος Teikmand, Γερμανός, ήτο υπολοχαγός Α’ τάξεως, επιλοχίας,
εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Moleski, Πολωνός, υπολοχαγός Α’
τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Schimitte, Γερμανός, υπολοχαγός Α’ τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος
Haisbery, Γερμανός, υπολοχαγός Α’ τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην
του Πέτα, κος Naigand, Γερμανός, υπολοχαγός Β’ τάξεως, σιτιστής, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Bonne, Γάλλος, υπολοχαγός Β’ τάξεως,
λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Hamsclerd, Γερμανός, υπολοχαγός Β’ τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Uschener,
Ελβετός, υπολοχαγός Β’ τάξεως, λοχίας, παρέμεινεν εις Μεσολόγγιον,
κος Krugke, Πολωνός, υπολοχαγός Β’ τάξεως, λοχίας, παρέμεινεν εις
Μεσολόγγιον, κος Kusiλesky, Πολωνός, υπολοχαγός Β’ τάξεως, λοχίας,
εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Dobrosnosky, Πολωνός, υπολοχαγός
Β’ τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Dereljky, Πολωνός, υπολοχαγός Β’ τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος
Haisenn, Γερμανός, υπολοχαγός Β’ τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην
του Πέτα, κος Avrevring, Γερμανός, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην, παρέμεινεν εις Μεσολόγγιον, κος Chaurrejgard, Γερμανός, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην, παρέμεινεν εις Μεσολόγγιον, κος Hilzelberg, Γερμανός, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην, παρέμεινεν εις Μεσολόγγιον, κος Seguerd, Ελβετός,
Α’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Velsti,
Γερμανός, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος
Vrendly, Ελβετός, λοχαγός διοικητής του πυροβολικού της στρατιάς
Ηπείρου εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα.
Γενικόν Επιτελείον Στρατιάς: κόμης Normand, εκ Βαυαρίας, στρατηγός,
αρχηγός επιτελείου, επληγώθη εις την μάχην του Πέτα, παρέμεινεν εις
Μεσολόγγιον, ιππ. di Steiz, εκ Βυττεμβέργης, συνταγματάρχης, υπαρχηγός του Επιτελείου, ανεχώρησεν εις άλλα μέρη εκτός της Ελλάδος, κος
Fetthem, Γερμανός, λοχαγός επιτελείου, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα,
κος Graillard, Γάλλος, λοχαγός επιτελείου, παρέμεινεν εις Μεσολόγγιον.
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κος Chevallie, εξ Αμβούργου, ήτο ταγματάρχης λοχαγός, εφονεύθη εις
μάχην του Πέτα, ιππ. Mignac, Γάλλος, λοχαγός, Α’ υπολοχαγός, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Hannay, εκ Lieggi, λοχαγός ανθυπολοχαγός,
επληγώθη και μετέβη εις Πελοπόννησον, κος Vielle, Γάλλος, υπολοχαγός
Α’ τάξεως, επιλοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Bouermand,
εκ Παρισίων, υπολοχαγός Α’ τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του
Πέτα, κος Miovolisky, εκ Βενετίας, υπολοχαγός Α’ τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Plenario, εκ Τεργέστης, υπολοχαγός Α’
τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Blondel, Γάλλος, υπολοχαγός Α’ τάξεως, λοχίας, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Frelend,
Γάλλος, υπολοχαγός Β’ τάξεως, σιτιστής, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα,
ιππ. Fascio, εκ Πιεμόντε, υπολοχαγός Β’ τάξεως, δεκανεύς, εφονεύθη
εις μάχην του Πέτα, κος Toricella, εκ Μιλάνου, υπολοχαγός Β’ τάξεως,
δεκανεύς, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Mamiot, εκ Σαβοίας, υπολοχαγός Β’ τάξεως, δεκανεύς, εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Seguin, εκ
Σαβοίας, ανθυπολοχαγός, του Σώματος φιλελλήνων εφονεύθη εις μάχην
του Πέτα, κος Guichard, εκ Παρισίων, ανθυπολοχαγός, του Σώματος
φιλελλήνων εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Welzeler, εξ Άλσατίας,
ανθυπολοχαγός, του Σώματος φιλελλήνων εφονεύθη εις μάχην του Πέτα,
κος Bistari, εκ Τουρίνου, ανθυπολοχαγός, του Σώματος φιλελλήνων εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Fireli, εκ Μιλάνου, ανθυπολοχαγός, του
Σώματος φιλελλήνων εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Monaldi, εκ
Ρώμης, ανθυπολοχαγός, του Σώματος φιλελλήνων εφονεύθη εις μάχην
του Πέτα, κος Γιώργης, Έλλην, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις
μάχην του Πέτα, κος Μεταξάς, Έλλην, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Λεονταράκης, Έλλην, ανθυπολοχαγός,
φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Πετροκόκκινος, Έλλην,
ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Σεβαστόπουλος, Έλλην, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα,
κος Σακάτης, Έλλην, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του
Πέτα, κος Δημητρόπουλος, Έλλην, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη
εις μάχην του Πέτα, κος Ανδριανός, Έλλην, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην
εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Βασίλειος, Έλλην, ανθυπολοχαγός,
φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Ζούκας, Έλλην, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Χαρίλαος, Έλλην, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Naguel, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος
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Oberst, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του
Πέτα, κος Ditterlin, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη
εις μάχην του Πέτα, κος Heben, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην
εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Schesder, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Banghula, Γερμανός,
Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Lutzd,
Ελβετός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος
Tafouskass, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην
του Πέτα, κος Kuneque, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Hulmajor, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός,
φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Kunlky, Πολωνός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Dujolky, Πολωνός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος
Andobrosky, Πολωνός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην
του Πέτα, κος Lasky, Πολωνός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη
εις μάχην του Πέτα, κος Calkosky, Πολωνός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Elmaijerd, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος Haientslair, Γερμανός, Β’ ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του Πέτα, κος
Manake, Γερμανός, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις μάχην του
Πέτα, κος Feltz, Β’, Γερμανός, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην εφονεύθη εις
μάχην του Πέτα, κος Feltz, Α’, Γερμανός, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην παρέμεινεν εν Μεσολογγίω, κος Trael, Γερμανός, ανθυπολοχαγός, φιλέλλην
παρέμεινεν εν Μεσολογγίω, κος Bromfaker, Γερμανός, ανθυπολοχαγός,
φιλέλλην παρέμεινεν εν Μεσολογγίω
Αριθμός πολεμιστών εις την μάχην του Πέτα

Φιλέλληνες, αριθ. 101, εφονεύθησαν 67
Α’ Ελληνικόν Σύνταγμα, αριθ. 439, εφονεύθησαν 156
Κεφαλλήνες, αριθ. 75, εφονεύθησαν 45
Eπιτελείoν και Πυροβολ., αριθ. 5, εφονεύθησαν 2
Έλληνες 600 παραμείναντες εις το Γεν. επιτελείον μετά του Μαυροκορδάτου και στρατιώται πάντες σχεδόν Ιταλοί, εφονεύθησαν 143
Σύνολον 1220 Σύνολον 413
Τούρκοι πολεμισταί εις την μάχην του Πέτα

Πεζικόν 8.000, Ιππικόν 2.000, Σύνολον 10.000, νεκροί 1.300
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Δύο Ελληνικά Καρμποναρικά διπλώματα

τους Καρμπονάρους: Η πρώτη απέχει από τις άλλες δύο (. ..).

Το πρώτο δίπλωμα έχει δημοσιευθή από τον αείμνηστο ερευνητή
Σταύρο Σκοπετέα στην «Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά», Αθήνα 1958,
τόμος δεύτερος, σελ. 295. Ο Σκοπετέας αναφέρει ότι την έκδοσή του αυτή
έκαμε από αντίγραφο, που του παρεχώρησε ο κ. Γ. Λαδάς. Ο Σκοπετέας
αγνοούσε ότι το δίπλωμα είναι καρμποναρικό και το παρουσίασε στην
ελληνική μετάφρασή του σαν τεκτονικό. Έτσι αλλάζει εντελώς η ερμηνεία των αρχικών λέξεων του κειμένου,εξαφανίζεται δηλαδή κάθε ίχνος
υπάρξεως καρμποναρισμού στο κείμενο, πράγμα που επιβάλλει τώρα
εδώ επανόρθωση και αποκατάσταση.

Είναι άγνωστο αν η καρμπονάρικη αυτή οργάνωση του Ναυπλίου είναι η ίδια με την προηγούμενη (του ιταλικού διπλώματος). Τα πρόσωπα,
που υπογράφουν στο ιταλικό δίπλωμα, είναι γνωστά για την πατριωτική
τους δραστηριότητα στα χρόνια της Εθνεγερσίας. Απεναντίας από το Ελληνικό δίπλωμα λείπουν οι υπογραφές των αξιωματικών, κι αυτό πιθανώτατα οφείλεται σε προφυλακτικά μέτρα της μυστικής αυτής εταιρείας.

Το δεύτερο δίπλωμα έχει δημοσιευθή κι αυτό από τον καθηγητή κ. Παν.
Κρητικό στην εργασία του “Ελληνικαί Τεκτ. Στ. κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν” (“Τεκτονικόν Δελτίον”, τόμος τέταρτος Αθήναι 1963, σσ. 58 - 68 και
113 - 125). Και ο κ. Παν. Κρητικός ερμηνεύει εσφαλμένα,όχι μόνο τις αρχικές λέξεις του κειμένου, αλλά και τις αλληγορικές παραστάσεις του διπλώματος. Κι αυτό συνέβη επειδή ενόμισε - όπως κι ο Σκοπετέας - ότι πρόκειται για τεκτονικό δίπλωμα, ενώ είναι σαφέστατα καρμποναρικό.
Η πλάνη αυτή και των δύο παραπάνω ερευνητών οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα ήταν άγνωστη οποιαδήποτε εργασία γύρω στη
συμβολική γραφή, τα τυπικά και τις αλληγορικές παραστάσεις Ελληνικών
καρμποναρικών διπλωμάτων. Η Επιστήμη και η Έρευνα, ωστόσο, οφείλουν, όταν έρχονται άγνωστα στοιχεία στο φως, να επανορθώνουν, όπου
χρειάζεται, τα πράγματα.
Το δεύτερο δίπλωμα, που είναι γραμμένο στην ελληνική, διαστ. 45x35
εκ. του μ., σώζεται στο Μουσείο Μπενάκη. Το δίπλωμα είναι κοσμημένο στα περιθώρια με ωραίες έγχρωμες συμβολικές παραστάσεις του
Καρμποναρισμού (βλ. εικόνα). Έτσι στο πάνω μέρος υπάρχει στη μέση ο
Σταυρός και η οθόνη, δεξιά το Δάσος και ο Ήλιος και αριστερά το καλάθι
με τα κάρβουνα και το ακάνθινο στεφάνι. Δεξιά: Οι τρείς κορδέλες (η γαλάζια, η κόκκινη και η μαύρη), τα Καυσόξυλα και το Σπάργανο. Αριστερά:
Το Πελέκι (για το κόψιμο) και το Φτυάρι (για την περισυλλογή), η Σκάλα
(διάφοροι βαθμοί της μυητικής ανόδου). Κάτω: Το κουβάρι με το νήμα
(μυστική άλυσος που συνδέει και συσφίγγει τους Καλούς Εξαδέλφους),
ένα κύπελλο με Νερό, το χώμα και τα Φύλλα, το αναμμένο Καμίνι και η
Vendita (Αγορά).
Χαρακτηριστική είναι η οριζόντια τοποθέτηση των τριών στιγμών από

H δραστηριότητα των καρμποναρικών αυτών οργανώσεων στο Ναύπλιο εξηγεί την απόφαση της εκδόσεως της μυστικής εγκυκλίου του Ιωάννη Καποδίστρια προς τις Αρχές του Κράτους (Πόρος 8 Ιουνίου 1828) για
την κατάργηση των μυστικών εταιρειών11. Ο ίδιος άλλωστε ο Κυβερνήτης, ο μεγάλος αυτός πολιτικός και διπλωμάτης, που υπήρξε κανονικός
τέκτων και ήξερε την αξία και τον αποφασιστικό ρόλο των μυστικών εταιρειών, προσδιορίζει σε μια ταυτόχρονη σχεδόν, με την μυστική εγκύκλιό
του, επιστολή προς τον μητροπολίτη Ιγνάτιο (Πόρος 10 Ιουνίου) τον συγκεκριμένο στόχο της αποφάσεώς του εκείνης12.
Τον ίδιο καιρό ιδρύεται στο Ναύπλιο και η άγνωστη έως τώρα «Φιλόλαος Εταιρεία» (1 Μαΐου 1825), που απέβλεπε στην ομόνοια του αγωνιζόμενου έθνους και την επιτυχία της Επαναστάσεως (βλ. στο τέλος εισαγωγή και ανέκδοτα κείμενα).
Τα κείμενα των δύο διπλωμάτων

Εις Δόξαν του Μεγάλου Διδασκάλου του Σύμπαντος Κυρίου και Πατρός
ημών Ιησού.
Προς τας Σεπτάς Αγοράς και τους Καλούς Εξαδέλφους τους διασκορπισμένους επί της επιφανείας της γης.
Κατά την πρώτην του Ηλίου του αληθινού φωτός 1826 εις το Ναύπλιον. Γνωρίζοντες καλώς τον Καλόν Εξάδελφον Δρόσον Βαπτιστήν εκ
Τήνου ετών είκοσι, Έλληνα πολίτην, ορθοδόξου θρησκεύματος, αρίστης
συμπεριφοράς και καλών ηθών, εδέχθημεν τούτον ως τακτικόν μέλος του
Σεπτού Καρμποναρισμού µε τον βαθμόν του Διδασκάλου, εν τω προσω11. Βλ. Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας υπό Αντ. Λιγνού, τόμος 14 (1930) σελ. 112 - 114.
Πρβλ. και Σταύρου Σκοπετέα, Μυστικές εταιρείες κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν,
«Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά», τόμος Β (1958), σελ. 281 - 282.
12. Βλ. Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια Κυβερνήτου της Ελλάδος, κλπ. (υπό Π. Δ. Στεφανίτση
- Μ. Γ. Σχινά), Αθήνησιν 1841, τόμος δεύτερος, σελ. 134.
13. ΚΕ=Καλός Εξάδελφος
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ρινή Αγορά.

“Η Φιλόλαος Εταιρεία” του Ναυπλίου (1825)

Παρακαλούμεν λοιπόν πάσας τας Σεπτάς Αγοράς και τους Καλούς Εξαδέλφους Καρμπονάρους Όπως του αναγνωρίσουν την ιδιότητά του, τον
έχουν συγκοινωνόν εις τας εργασίας των και να του παρέχουν κάθε βοήθειαν εις τας ανάγκας αυτού.

Άγνωστη εως τώρα ήταν η μυστική εταιρεία, που ιδρύθηκε στο Ναύπλιο, την 1η Μαΐου 1825, στο σπίτι του Κερκυραίου τέκτονα υπουργού του
Δικαίου Ιωάννη Θεοτόκη, με αρχηγό τον Ιωάννη Κωλέττη. Το ιδρυτικό
και ο οργανισμός της μυστικής αυτής εταιρείας, που πρωτοδημοσιεύονται
τώρα εδώ26, αποτελούν αξιόλογα ιστορικά ντοκουμέντα της Εθνεγερσίας.
Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του οργανισμού αυτού, η «Φιλόλαος Εταιρεία» του Ναυπλίου απέβλεπε στην επιτυχία του Ιερού Αγώνα,
ήταν ενδοτεκτονική πατριωτική οργάνωση και ενεργούσε υπό την κάλυψη κανονικήης τεκτονικής στοάς, όπως εμφαίνεται από τον οργανισμό
της27.

Όθεν εις ένδειξιν τω παρεδώκαμεν το παρόν πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον διά της ιδίας ημών χειρός.
Ο Κ Ε13 Α’ Βοηθός Ο Κ Ε Μέγας Διδάσκαλος Ο Κ Ε Β’ Βοηθός
Νικόλαος Φλογαΐτης
Νικόλαος Γερακάρης Γεώργιος Χρυσίδης
Ο Κ Ε Γραμματεύς
Ο Κ Ε Ρήτωρ
Κυριάκος Τασσίκας
Αντώνιος Δε Άγγελης
Ε. .. Δ. .. Τ. .. Μ. .. Δ. .. Τ. .. Π. .. Κ. .. Τ. .. Η. .. Π. .. Α.

14

H. .. Ι. .. ΑΓ. ..15 επ ονόματι Δ. .. και Π. ..16 κειμένη εν τη Πόλη Ναυπλίου
Προς άπαντας τους κ.κ. .. ΕΕ. ..17 τους επί την Επιφάνειαν της Γης
διεσπαρμένους.
Υ. .. Υ. .. Υ. ..18

Π ... Ε ... Ελ ...19

Τη. .. του αληθινού Ηλιακού φωτός. .. 1827. ..
Ημείς Μ. .. Δ. ..20 και υπάλληλοι της ειρημένης Ι. .. ΑΓ. .. πιστοποιούμεν άπαντας τους κ.κ. ..ΕΕ. .. ότι ο κ. ..Ε. .. Δ. .. Σ. ..21 ετών 55, γεννημένος εις Τρίπολην θρησκείας Ορθοδόξου, υιοθετημένος εις την Ι. .. ΑΓ.
.. μας και προβιβασμένος εις βαθ. ..22 υπάρχει εις ημάς γνωστός δια την
ενάρετον διαγωγήν του, χρηστότητα των ηθών του και άοκνον επιμέλειαν
εις τας ανθ. ..23 εργασίας του, διό προσκαλούμεν όλας τας Ι.Ι. .. ΑΓ. ..
οποίου δήποτε τόπου, να τον γνωρίσουν ως τοιούτον και άξιον της μεθέξεως των εργασιών των, προμηθεύοντάς του την αναγκαίαν βοήθειαν,
οποίας δήποτε ήθελε λάβη ανάγκην, καθώς και ημείς ευχαρίστως πράτωμεν εις εκείνους τους κ.κ. .. Ε. .. όπου παρρησιάζωνται εις την Ι. .. ΑΓ.
.. μας, όθεν και δια αναγκαίαν του απόδειξιν, του εδόθη το παρόν δίπλωμα
υπογεγραμμένον παρ’ ημών και εσφραγισμένον με την σφραγίδα της Ι. ..
ΑΓ. .. μας. .. 24.
(Τ.Σ.) 25

Η μόνη μαρτυρία για την αξιόλογη εθνική δράση της παραπάνω μυστικής εταιρείας, αλλά χωρίς να μνημονεύονται η ονομασία και τα ιδρυτικά
μέλη της, υπάρχει σε πολύτιμο άρθρο του Παναγιώτη Σούτσου, με τον
τίτλο “Ο τάφος του Καραΐσκου”28: Γράφει, ανάμεσα στ’ άλλα, ο Π. Σούτσος:

«Εταιρία πατριωτική συστηθείσα εις τον οίκον του Ιωάννου Κωλέττου29 και προεδρόν της και μέλη έχουσα τους ενεργητικωτέρους της Ελλάδος
πολιτικούς άνδρας, κατά πρώτον δια πατριωτικών ιεροκηρύξεων (sic)
εις τον Πλάτανον του Ναυπλίου, κατόρθωσαν εκούσιον συνεισφοράν των
πολιτών αναβαίνουσαν τας 150.000 δραχμών (ποσότητα μεγάλην κατ’
εκείνον τον καιρόν) και συνέστησαν σώματα εθελοντών, βοηθήματα, τα
οποία διεύθυναν εις τον στρατηγόν των Γεώργιον Καραΐσκον, έπειτα τα
μέλη της διασπαρέντα καθ’ όλην την Ελλάδα, διεύθυναν τα πνεύματα και
στρατιωτικών και πολιτικών προς ένα και τον αυτόν σκοπόν προς συνδρομήν
14. Εις Δόξαν του Μεγάλου Διδασκάλoυ του Παντός και της Ημετέρας Παγκοσμίου
Αδελφότητος.
15. Η Ιερά Αγορά μας. [Το Ι, όπως είναι γραμμένο στο δίπλωμα θα μπορουσε να διαβαστή
και ως S, δηλ. Σ. Σεπτή και ίσως αυτή να είναι η πραγματική γραφή].
16. Κατά τον κ. Π. Κρητικό: Δάμωνος και Πυθίου (Φιντία).
17. Εξαδέλφους.
18. Υγιαίνετε, Υγιαίνετε, Υγιαίνετε.
19. Πίστις, Ελπίς, Έλεος.
20. Μέγας Διδάσκαλος.
21. Δ. Σ. είναι τα αρχικά του αγνώστου καρμπονάρου από την Τριπολιτσά.
22. Βαθμόν.
23. Ανθρακικάς.
24. Το δίπλωμα εκδίδεται όπως έχει ακριβώς, χωρίς την διόρθωση των ορθογραφικών
λαθών ή σημείων στίξεως.
25. Όπως παρατηρεί ο αναγνώστης από την μεγένθυση της σφραγίδας, παριστάνονται
δύο σφιγμένα χέρια, που γνωρίζονται με τα μυστικά σημεία του Καρμποναρισμού.
Πάνω από τα χέρια υπάρχουν εφτά ξίφη και στο κάτω μέρος απεικονίζεται ο μυθικός
Φοίνικας, το σύμβολο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Στο πλάι κάτω ένα ξίφος και η
χρονολογία 1826 και από τ’ αριστερά στα δεξιά: «Ναύπλιον η Ι. .. Α. .. Τ. .. [των] δύο Φ.
.. [Φίλων] Δ. .. (Δάμωνος και Π. .. Πυθίου (Φιντίου) κατά τον κ. Π. Κρητικό.
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του Καραΐσκου και προς την στερέωσιν της ανεξαρτησίας των δια του μαχίμου τούτου ανδρός οι αυτοί συνένωσαν τας ναυτικάς δυνάμεις της Ελλάδος οι αύτοι συνεκέντρωσαν δύναμιν εις την Σπάρτην τρομεράν κατά
του Ιβραΐμη».
Είναι γνωστά από την Ιστορία τα ιδρυτικά μέλη της «Φιλολάου Εταιρείας» και έτσι περιττεύει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα εδώ. Ας σημειωθή ωστόσο, ότι η στιγμή της ιδρύσεως της «Φιλολάου Εταιρείας» συμπίπτει με την αίτηση της Αγγλικής προστασίας του Ελληνικου Αγώνα, που
ήταν έργο της Επιτροπής Ζακύνθου30.
Σχετικά με την σκοπιμότητα και τα παρασκήνια της ιδρύσεως της «Φιλολάου Εταιρείας» θα ασχοληθούμε αργότερα σε άλλη εργασία μας.
Ιδρυτικό της “Φιλολάου Εταιρείας”

“Καθορώvτες το βάραθρον της απωλείας, εις το οπoίoν καταφέρεται παρασυρόμενον το Ελληνικόν Έθνος, από την άλογον λύσσαν των
φατριών και από τας φρικτάς καταχρήσεις, εκρίναμεν αναγκαίον να ενδυναμωθώμεν διά του συνδέσμου της ομονοίας, ώστε να δυνηθώμεν και τον
επαπειλούμενον προφανή κίνδυνον της Πατρίδος να απαντήσωμεν και την
επιστήριξιν της ασφαλείας της και αληθούς ευδαιμονίας, φυσικώς και ηθικώς
θεωρουμένας του Ελληνικού Έθνους, όσον δυνατόν να συντελέσωμεν με
την ανάκτησιν καιδιατήρησιν της προγονικής αυτού αρετής και πολιτισμού.
Επ’ αυτώ δε τούτω τω σκοπώ συνελθόντες άπαξ και πολλάκις οι:
Ιωάννης Κωλέττης
Ανδρέας Μεταξάς
Γκίκας Καραχατζάνης
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
Ιωάννης Θεοτόκης
Αδάμ Δούκας
Θεόδωρος Βαλιάνος
εις την οικίαν του Ιωάννη Θεοτόκη και κοινωνήσαντες έκαστος τας ιδέας του, συμφώνως εθεμελιώσαμεν εταιρείαν τη πρώτη του Μαΐου μηνός,
το χιλιοστόν οκτακοσιοστόν εικοστόν πέμπτον σωτήριον έτος και πέμπτον
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Ο δε κυριώτερος σκοπός και βάσι ταύτης
της εταιρείας είναι: πρώτον, η αληθής ευδαιμονία του Ελληνικού Έθνους,
δεύτερον, οποιουδήποτε ιδιοτελούς συστήματος εις την Ελλάδα η κατάρ-
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γησις και τρίτον, η κυριαρχία των νομών δια το συμφέρον των πολλών, καθώς ανήκει εις Έθνος, το οποίον αυθορμήτως κινηθέν μάχεται υπέρ των
δικαιωμάτων του και εκχύνει πενταετίαν ήδη το ίδιον αίμα του, λαμβάνει
δε απ’ αυτού του σκοπού τ’ όνομα “Φιλόλαος Εταιρεία”.
Οργανισμός της “Φιλολάου Εταιρείας”

αον: Η Φιλόλαος Εταιρεία διαιρείται εις τρείς τάξεις, τας εφεξής, εχούσας ονομασίς
1. Εις Διοικητικήν ονομαζομένην Αετός
2. Εις Ενεργητικής ονομαζομένην Γλαύξ.
3. Εις Εκτελεστικήν ονομαζομένην Μέλισσα.
βον: Η τάξις του Αετού αναλαμβάνει την γενικήν κυβέρνησιν της εταιρείας, της οποίας μέλη κατά το παρόν είναι οι θεμελιωταί της Φιλολάου
Εταιρείας.
γον: Η τάξις της Γλαυκός θέλει ενεργή τας διαταγάς του Αετού, του
οποίου την ύπαρξιν δεν θέλει γνωρίζει.
δον: Η τάξις της Μελίσσης θέλει εκτελή τας διαταγάς των ανωτέρω δύο
τάξεων χωρίς να γνωρίζη την ύπαρξιν αυτών.
εον: Η τάξις του Αετού έχει Πρόεδρον, Γραμματέα, Ρήτορα, Θησαυροφύλακα και Σφραγιδοφύλακα εκλεγομένους από τα μέλη αυτής, των
οποίων η διάρκεια είναι εφ’ όρου ζωής των.
στον: Συγκροτεί τακτικάς συνελεύσεις άπαξ της εβδομάδος ανά πάσαν
Πέμπτην και εκτάκτους οσάκις η χρεία το καλέση, εις τας οποίας προβάλλονται τα συμφέροντα, διαφιλονικούνται και αποφασίζονται.
ζον: Έχει σφραγίδα, της οποίας χαρακτηριστικά σημεία είναι εις Αετός
ιστάμενος και κάτωθεν αυτού μία Γλαύξ και μία Μέλισσα, ενατενιζομένας από τον Αετόν και όλα περικυκλωμένα από όφιν.
ηον: Διορίζει υπαλλήλους με εγγράφους ή ρητάς οδηγίας και πέμπει αυτούς
εντός τε και εκτός της Επικρατείας.
θον: Έκαστον των μελών του Αετού έχει την δύναμιν να εισάγη και άλλα
μέλη ει την Εταιρείαν, αλλ’ εις μόνας τας τάξεις της Γλαυκός και Μελίσσης.
ιον: Είναι δεκτά υποβαλλόμενα εις την συνέλευσιν και άλλα μέλη εις την τάξιν του Αετού, αφ’ ου γνωρισθή η αρετή των και η την οποίαν ημπορούν
να προξενήσουν εις την εταιρείαν ωφέλει, αλλά με την συγκατάθεσιν
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όλου του Σώματος, ότν δε μία μόνη ψήφος είναι εναντία ο προβαλλόμενος είναι απαράδεκτος.
ιαον: Τα μέλη της τάξεως του Αετού δεν θα υπερβαίνουν ποτέ τον αριθμόν των είκοσι ένα.
ιβον: Είναι απηγορευμένον αυστηρώς εις κάθε μέλος να έμβη εις κανένα
άλλο σύστημα εταιρείας άνευ της εγγράφου αδείας του Σώματος.
ιγον: Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη του Αετού παρευρισκόμενα εις τας συνελεύσεις της Γλαυκός και Μελίσσης φαίνονται ως μέλη αυτών.
ιδον: Τα παρευρισκόμενα μέλη ει το κέντρον, όπου προεδρεύει η Διοίκησις, ή τα περισσότερα αυτών αποκαθισταίνουν πλήρη την Συνέλευσιν.
ιεον: Εις αποδημίαν ή έλλειψιν του Προέδρου, Γραμματέως, Ρήτορος,
Θησαυροφύλακος, Σφραγιδοφύλακος ή και άλλου τινός υπουργού, ο
Πρόεδρος διορίζει εκ των μελών του Σώματος προσωρινώς άλλον
μέχρι της επιστροφής του.
ιστον: Όλαι οι αποφάσεις και εκλογαί γίνονται δια της ψήφου των πλειόνων.
ιζον: Κάθε μέλος της τάξεως του Αετού έχει το ξεχωριστόν σημείον του,
γνωστόν εις όλα τα μέλη.
ιηον: Τα πρακτικά εκάστης Συνελεύσεως σφραγίζονται και υπογράφονται
από τον Γραμματέα, τα δε λοιπά έγγραφα σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρον, Ρήτορα και Γραμματέα δια των σημείων
αυτών.
ιθον: Ο Πρόεδρος αποφασίζει τας εκτάκτους Συνελεύσεις και προσκαλεί
εις αυτάς τα μέλη.
κον: Ο Γραμματεύς κρατεί τα αρχεία της εταιρείας, τα πρωτόκολλα, τα
πρακτικά και όλα τα έγγραφα.
καον: Ο Ρήτωρ διαφιλονικεί τας προτάσεις όπως εξελεχθή το συμφερώτερον.
κβον: Ο Θησαυροφύλαξ κρατεί τα χρήματα και δεν δίδει εξ αυτών ειμή με

26. Οφείλω να ευχαριστήσω και από εδώ τον αγαπητό μου φίλο κ. Μ. Κ. Κωνσταντίνη για
την ευγεvική του προθυμία να μου παραχωρήση φωτοκόπιες των πολυτίμων αυτών
Ιστορικών εγγράφων.
27. Πρβλ. και το βιβλίο μας “Ο Διονύσιος Ρώμας και η Ελληνική Εθνεγερσία”, Αθήνα 1972,
σχήμα όγδοο, σσ. 232. Επίσης βλ. και την εισαγωγή της εργασίας μας “Πολιτικοί,
πνευματικοί και στρατιωτικοί αγώνες στα χρόνια της Εθνεγερσίας, κλπ. Ανέκδοτα
έγγραφα 1823 - 1827, Αθήνα 1973, “Επτανησιακά Φύλλα” τόμος Η 2, σσ. 1 - 20.
28. Βλ. “Ήλιος”, εφημερίς Επιστημών, Τεχνών, Φιλολογίας και Εμπορίου, [Ναύπλιο] 24
Νοεμβρίου 1833, έτος Α’, αριθ. 39, σελ. 155.
29. Η εταιρεία, όπως αναφέρει το ανέκδοτο έως τώρα χειρόγραφο, ιδρύθηκε στο σπίτι του
Ιωάννη Θεοτόκη στο Ναύπλιο.
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Ελληνικό Καρμποναρικό δίπλωμα. Ναύπλιο 1827.

ενσφραγίστους διαταγάς ενυπογράφους από τον Πρόεδρον, Ρήτορα και
Γραμματέα, κρατών ακριβή λογαριασμόν της δοσοληψίας, τον οποίον
χρεωστεί να φανερώση εις την Συνέλευσιν κατά μήνα.
κγον: Ο Σφραγιδοφύλαξ κρατεί την σφραγίδα και δεν σφραγίζει ειμή όσα
έγγραφα εγκρίνη η Συνέλευσις.
κδον: Ο κατηχούμενος δίδει χρηματικήν ποσότητα διά τα κοινά έξοδα
της Εταιρείας.
κεον: Η αυστηρότης είναι το μέτρον, το οποίον χρεωστεί να λαμβάνη η
τάξις του Αετού διά να εμποδίση πάσαν κατάχρησιν.
κστον: Η τάξις του Αετού θέλει ακολούθως προσδιορίση την κατήχησιν,
τα χαρακτηριστικά και παράσημα των βαθμών, θέλει συνθέσει τον Οργανισμόν των άλλων δύο τάξεων και ότι άλλο δεν περιλαμβάνεται εις
τον παρόντα Οργανισμόν.
κζον: Ο τόπος των Συνελεύσεων του Αετού ονομάζεται Φωλέα.
30. Βλ. Ντίνος Κονόμος, Ο Διονύσιος Ρώμας και η Ελληνικη Εθνεγερσία, ε.α., σελ. 78 κ.ε.

219

220 ιστορία του τεκτονισμού

ιστορία του τεκτονισμού
την σου και ακολούθως πιάνοντας με την δεξιάν παλάμην εκείνην του
συναδέλφου να κτυπήσης εις ένα κρότον με τον χονδρόν δάκτυλον.
μον: Αι τάξεις της Γλαυκός και Μελίσσης κατά το παρόν δεν διοργανίζονται ιδιαιτέρως, δια πολιτικάς αιτίας, ένεκα των οποίων και η του
Αετού λαμβάνει το πρόσχημα της Μασσονικής Εταιρείας, υπό το κάλυμμα της οποίας θέλει ενεργεί προς τον σκοπόν και βάσιν
της “Φιλολάου Εταιρείας”.
Όρκος μικρός

Οι ιδιόχειρες υπογραφές των ιδρυτών της Φιλολάου Εταιρείας. Μερικά από τα μυστικά αναγνωριστικά
σημεία παρουσιάζουν ομοιότητες με τεκτονικά σημεία της μεσαιωνικής εποχής.

κηον: Ο τόπος των Συνελεύσεων της Γλαυκός ονομάζεται Σπήλαιον.
κθον: Ο τόπος των Συνελεύσεων της Μελίσσης ονομάζεται Κήπος.
λον: Η Φωλέα ανοίγει την Ανατολήν του ηλίου και κλείει την Δύσιν.
λαον: Τα σημεί του Αετού είναι κτυπήματα τέσσερα εις δύο κρότους διακεκομμένους ο εις από τον άλλον ως θεωρείται: - - .. ..
λβον: Τα της Γλαύκος κτυπήματα τρία, δύο μαζί και ένα διακεκομμένον: .. .
λγον: Τα της Μελίσσης κτυπήματα δύο εις ένα κρότον: ..
λδον: Ο ιερός λόγος του Αετού Ισονομία, ο μυστικός δε Αυστηρότης.
λεον: Ο της Γλαυκός Ένωσις, ο μυστικός δε Προσοχή.
λστον: Ο της Μελίσσης Αγάπη, ο μυστικός δε Υπακοή.
λζον: Χαιρετισμός του Αετού: Να βάλλης την αριστεράν χείρα εις το
δεξιόν βυζί και να εκτείνεις την δεξιάν, ακολούθως δε πιάνοντες με
την δεξιάν παλάμην εκείνην του συναδέλφου να κτυπήσης τέσσαρους
κρότους εις δύο διακεκομμένους κρότους με τον χονδρόν δάκτυλον.
ληον: Χαιρετισμός της Γλαυκός: Να βάλλης την δεξιάν χείρα εις το μέτωπον, εν ω την αριστεράν έχεις κρεμαμένην και ακολούθως πιάνοντες
με την δεξιάν παλάμην εκείνην του συναδέλφου να κτυπήσης τρεις
κτύπους, δύο μαζί και έναν χωβριτόν με τον χονδρόν δάκτυλον.
λθον: Χαιρετισμός της Μελίσσης: Να βάλλης την δεξιάν χείρα επάνω εις
τον ομφαλόν, εν ω με της αριστεράς τα δύο δάκτυλα βαστάς την μύ-

Ορκίζομαι ενώπιον του αοράτου και παντοδυνάμου Θεού να φυλάξω μυστικά εφ’ όρου ζωής μου,
έως εις αυτήν την ιεράν εξομολόγησιν του θανάτου
μου, τα όσα μυστήρια θέλει με φανερώση ο (δείνας).
Όρκος μέγας

Ορκίζομαι εις το ιερώτατον και φοβερόν όνομα του Δημιουργού των Όλων Υψίστου Θεού, του εκδικούντος την
επιορκίαν και παιδεύοντος την προδοσίαν, να φυλάξω, Η σφραγίδα του Ελληνικού Καρμποναρικού
με όλην την χρεωστουμένην ακρίβειαν, όσα εμπε- διπλώματος (Ναύπλιον 1826).
ριλαμβάνονται εις τον Οργανισμόν της “Φιλολάου
Εταιρείας” και εις την κατήχησιν την οποίαν μοι έκαμεν ο συνάδελφός μου
(δείνα) καθ’ όλην την έκτασιν και δύναμιν των λέξεων.
Ορκίζομαι εις το γλυκύτατον όνομα της φιλτάτης Ελλάδος να συντελέσω και να συνεργήσω με όλην μου την δύναμιν προς κατάργησιν κάθε
ιδιοτελούς συστήματος κοινοβλαβούς εις την Ελλάδα και προς επιστήριξιν
της αληθινής ευδαιμονίας και πολιτικής υπάρξεως του Ελληνικού Έθνους.
Ορκίζομαι τέλος πάντων εις το πλέον ιερόν και αγαπητόν πράγμα οπού
έχω εις τον κόσμον, να είμαι σύμφωνος με τους συναδέλφους μου, δια τα
συμφέροντα της Ελλάδος, να τους βοηθώ χρεωστικώς και να τους υπερασπίζωμαι εις κάθε περίστασιν, καιρόν και τόπον και να υποτάσσωμαι εις τας
αποφάσεις των Συνελεύσεων της τάξεως του Αετού, του οποίου σήμερα
έγινα μέλος.
Παραδίδω τον εαυτόν μου εις την οργήν, αγανάκτησιν, αποστροφήν
και εκδίκησιν όλου του Ελληνικού Έθνους και κατ’ εξοχήν των συναδέλφων
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μου, αν ήθελα παραβή πολύ ή ολίγον απ΄όσα σήμερον υπόσχομαι ενόρκως ενώπιον του δικαιοκρίτου Θεού και του συναδέλφου μου (ο δείνας) να
φυλάξω μέχρι τελευταίας μου αναπνοής.
Όρκος των θεμελιωτών της “Φιλολάου Εταιρείας”

Ορκιζόμεθα εν ονόματι του φοβερού Θεού να ενεργήσωμεν και συντελέσωμεν όλαις δυνάμεσιν, όσα σήμερον απεφασίσαμεν και εθεμελιώσαμεν
προς κοινήν ωφέλειαν της φιλτάτης μας Πατρίδος, να είμεθα σύμφωνοι
προς τα κοινά συμφέροντα και να υπερασπιζώμεθα και βοηθούμεθα αμοιβαίως εργαζόμενοι το αγαθόν.
Ιωάννης Κωλέτης
Ανδρέας Μεταξάς
Γκίκας Καρακατζάνης
Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος
Ιωάννης Θεοτόκης
Αδάμ Δούκας
Θεόδωρος Βαλιανός			

n

Η ίδρυση της Στοάς
La Beneficenza,
πρώτης στον
ελλαδικό χώρο
και ο άγνωστος
Κεφαλλονίτης
τέκτονας Μάρκος
Χαρβούρης

Ευχαριστούμε και από εδώ τους φίλους Κ.Κ. Γ. Καρρέρ και Χ. Ριζόπουλον για την συμβολή
τους στην ελληνική μετάφραση του κειμένου.
Έντυ Σ. Καλογερόπουλος

Τ

εκμηριωμένα πλέον μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η απαρχή
του Επτανησιακού Τεκτονισμού και κατ’ επέκταση του ελληνικού, σχετίζεται άμεσα μ’ αυτόν της Ιταλίας. Και δεν θα μπορούσε
να συμβαίνει κάτι διαφορετικό λόγω του ότι οι Ιόνιοι Νήσοι κατά τη χρονική περίοδο 1386-1797 υπάγονταν στη Γαληνότατη Δημοκρατία της Βενετίας. Έτσι, κάποια
χρονική στιγμή, μετά την ίδρυση της πρώτης
ιταλικής Στοάς στη Φλωρεντία το 1731, ο Τεκτονισμός μεταλαμπαδεύτηκε ως φυσικό
επακόλουθο και στις βενετικές επαρχίες,
όπως αυτή της Κέρκυρας.
Στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης
των Παρισίων [φάκ. FM2 562 Corfu, loge
Bienfaisance et Philogénie Réunies] διασώ

Ο φτερωτός λέων, σύμβολο της Δημοκρατίας της
Βενετίας.
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ζεται αντίγραφο του Ιδρυτικού Διπλώματος της πρώτης Στοάς, που ιδρύθηκε επίσημα στην Κέρκυρα στα τέλη του 18ου αιώνα. Από αυτό προκύπτει ότι την 13η Ιουνίου 1782 ο Κεφαλονίτης Κόμης Μάρκος Χαρβούρης,
ιατρός και διάσημος χημικός της εποχής εκείνης, ως Πρόεδρος της Μεγάλης Μητρικής Σκωτικής Στοάς1 της Βερόνας που έδρευε στην Πάδοβα2,
με τη σύμφωνη γνώμη του Σκωτικού Διευθυντηρίου της Ιταλίας που επόπτευε την λειτουργία των τεκτονικών Εργαστηρίων που τελούσαν εργασίες βάσει του Σκωτικού Τύπου, το οποίο
υπαγόταν στο Γενικό Διευθυντήριο της
Λυών, παραχώρησε άδεια ιδρύσεως με
αναδρομική ισχύ από το 1781 και εγκατάστασης σ’ ένα τεκτονικό Εργαστήριο της
Κέρκυρας, που έφερε τον διακριτικό τίτλο
La Beneficenza [Η Αγαθοεργία].

Ο Διονύσιος Ρώμας φέρων τα διάσημα της Λεγεώνας της
Τιμής

Η μοναδική αυτή αυθεντική μεταγραφή του Ιδρυτικού Διπλώματος της Στοάς
La Beneficenza κατατέθηκε μαζί με άλλα
τεκτονικά έγγραφα στην Μεγάλη Ανατολή
της Γαλλίας [Grand Orient de France] από
τον εκτάκτως απεσταλμένο της κερκυραϊκής Στοάς Bienfaisance et Philogénie
Réunies [Αγαθοεργία και Φιλογένεια
Ηνωμένες] Διονύσιο Ρώμα, τον Νοέμβριο του 1811.

Παρενθετικά ας αναφερθεί ότι το φθινόπωρο του 1811 ο Ρώμας ως
μέλος της Ιονίου Γερουσίας, μαζί με τους επτανήσιους Εμμανουήλ Θεοτόκη (πρόεδρο της Γερουσίας της Ιονίου Πολιτείας, μέλος της Στοάς
Bienfaisance et Philogénie Réunies), Στάμο Χαλικιόπουλο (νομικό, μέλος
της Στοάς Bienfaisance et Philogénie Réunies), Μαρίνο Μεταξά (στρατιωτικό, μέλος της Γερουσίας της Ιονίου Πολιτείας) και Σπυρίδωνα Κοντό
(κτηματία) επισκέπτεται το Παρίσι για την απόδοση συγχαρητηρίων εκ
μέρους του Ιονίου λαού στον αυτοκράτορα Ναπολέοντα Α΄ επ’ ευκαιρία
της γεννήσεως του υιού του. Βοηθούμενος από την μεσολάβηση των
πλέον διακεκριμένων αδελφών του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου [Rit
Ecossais Philosophique]3, οι οποίοι ήσαν επίσης μέλη της Γαληνοτάτης
Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, αιτείται και πετυχαίνει την αναγνώριση
και την υπαγωγή της Στοάς υπό την αιγίδα του Γαλλικού Τεκτονισμού4.

Η εν λόγω μεταγραφή είναι μεταφρασμένη από την ιταλική γλώσσα
του πρωτοτύπου στη γαλλική και γραμμένη από τον ίδιο τον Ρώμα. Για
το νόμιμο του αντιγράφου υπογράφουν οι εξουσιοδοτημένοι Αξιωματικοί
της Στοάς La Beneficenza Ανατολής Κερκύρας: Φραγκίσκος Αλαμάνος
(κτηματίας) Σεβάσμιος, Σπυρίδων Βραχλιώτης (κτηματίας) Α΄ Επόπτης,
Ανδρέας Δηλότης (κτηματίας) Β΄ Επόπτης, Φραγκίσκος Δελλαδέτσιμας
(δικηγόρος) Ρήτορας, Άγγελος Χαλικιόπουλος (δικηγόρος) Αρχειοφύλακας και Σπυρίδων Βούλγαρης (κτηματίας) Βοηθός Γραμματέας. Τέλος, το
ακριβές του αντιγράφου επικυρώνει με την υπογραφή του ο Διονύσιος
Ρώμας (μέλος της Γερουσίας της Ιονίου Πολιτείας) Πρώην Σεβάσμιος της
Στοάς και ειδικός επιτετραμμένος αυτής.
Οι πρώτοι Έλληνες που αναφέρθηκαν στο εν λόγω τεκτονικό έγγραφο
υπήρξαν ο ιστορικός Ντίνος Κονόμος5 και ο ιστορικός ερευνητής Ανδρέας Χρ. Ριζόπουλος6. Σήμερα δημοσιεύουμε για πρώτη φορά τη φωτογραφική απεικόνιση του σημαντικού αυτού εγγράφου, το οποίο αφορά την
πρωτο-ιστορία του ελληνικού Τεκτονισμού, καθώς και τη μετάφρασή του,
που επιμελήθηκε ο Ανδρέας Χρ. Ριζόπουλος εκ του γαλλικού κειμένου.
Σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του λίαν ένδοξου και Σεβάσμιου Αδελφού Δρ. Gabriel Asinari, Κόμη του Μπερνέζ, Ιππότη του Τάγματος των
Αγίων Μαυρικίου και Λαζάρου, Μαγιορδόμου (Αυλάρχη) της Α. Μ. Βασιλιά της Σαρδηνίας, Μεγάλου Περιφερειακού Διδασκάλου όλων των Ηνωμένων .(Στοών) ανάμεσα στον Πάδο, το Δούναβη και τον Τίβερη, γενικού
Χορηγού όλου του Τάγματος.
Εμείς οι Αδ., ο Κόμης Μάρκος Χαρβούρης Πρόεδρος και οι Μεγάλοι Αξιωματικοί της Μεγάλης Μητρικής Σκωτικής (Στοάς) της Βερόνας που
εδρεύει στην Πάντοβα.
Έχοντας η Συνέλευση αυτής της Μεγάλης Μητρικής Στοάς εξετάσει
την αίτηση πολλών αδελφών της Ανατολής της Κερκύρας της 30ης Αυγούστου 1781 με την οποία ικέτευαν να ιδρυθούν και να συσταθούν - όπως και το
να τους παραδοθούν τα επίσημα καταστατικά έγγραφα - σε Στοά, νόμιμη,
τελεία, και κανονική, συνδεδεμένη με τη μεταρρύθμιση η οποία έχει ιδρυθεί
και καθιερωθεί στην αυτή Ανατολή.
Όλοι εμείς οι παρόντες, δυνάμει της εξουσιοδότησης που δόθηκε από το
Σκωτικό Διευθυντήριο της Ιταλίας, με την παρούσα ιδρύσαμε και συστήσαμε
καθώς και εγκαθιστούμε τους αδελφούς ως μία νόμιμη, τελεία και κανονική

225

226 ιστορία του τεκτονισμού

ιστορία του τεκτονισμού

227

228 ιστορία του τεκτονισμού

ιστορία του τεκτονισμού

Στοά, συνδεδεμένη με τη Μεταρρύθμιση υπό τον διακριτικό τίτλο St. Jean
de la Bienfaisance [του Αγίου Ιωάννη της Αγαθοεργίας] υπό τον όρο της
πλέον ακριβούς και σχολαστικής τηρήσεως πάντων των νόμων, των τύπων
και των συνηθειών και εθίμων των κανονικών και τακτικών Στοών που είναι
Ηνωμένες και Προσαρτημένες στην Περιφέρειά μας και στους οποίους τα παρόντα και μελλοντικά Μέλη της ανωτέρω Στοάς θα υπόκεινται σε όλους τους
Κανονισμούς και τις Διατάξεις που θα παραδοθεί με την παρούσα και σε αυτήν
εκεί με τις υπογραφές τους.
Εκδοθείσα από την Μεγ. Μητρική Σκωτική (Στοά) την 13η Ιουνίου
1782 και της εποχής του ημετέρου τάγματος την 13η ημέρα του 4ου μήνα
του έτους 5782.
[Υπογράφοντες]
			
			

Μάρκος Χαρβούρης Πρόεδρος
Gaspard Scovin Δεύτερος Βοηθός
Francois Gusella Καγκελάριος

Για το νόμιμο του αντιγράφου
[Υπογράφοντες]
			
			
			
			
			

Φραγκίσκος Αλαμάνος Σκ. Διδ. Σεβάσμιος
Σπυρίδων Βραχλιώτης Σκ. Διδ. Πρ. Επ.
Ανδρέας Δηλότης Σκ. Διδ. 2ος Επ.
Φραγκίσκος Δελλαδέτσιμας Σκ. Διδ. Ρήτορας
Άγγελος Χαλικιόπουλος Σκ. Διδ. Αρχειοφύλακας
Σπυρίδων Βούλγαρης Σκ. Διδ. Βοηθός Γραμματέας

Για το νόμιμο του ακριβούς αντίγραφου όπως αρμόζει σε Tέκτονα και
έντιμο άνδρα.
Ο εκλεγμένος Γερουσιαστής των Ιονίων Νήσων, Μέλος της Λεγεώνος
της τιμής και πρώην Σεβάσμιος και ειδικός επιτετραμμένος της Σεπτ. Στ. La
Bienfaisance
			

Κόμης Δε Ρώμας Υπ. Πρ. Ροδ. †

Ο Χαρβούρης δίδοντας την επίσημη αυτή άδεια για την ίδρυση και
εγκατάσταση της Στοάς εκείνης στην Ανατολή της Κέρκυρας φαίνεται ότι
υπήρξε ο εισηγητής του Τεκτονισμού στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και
για τον λόγο αυτό δεν είναι άσκοπο να παρατεθούν κάποια από τα σημα-

ντικότερα βιογραφικά του στοιχεία, καθώς και η προσωπογραφία του, η
οποία κοσμεί το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα7.
Ο Κόντε Μάρκος Χαρβούρης γεννήθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς την 21η ή 31η Δεκεμβρίου 1730 (π.η.). Η οικογένεια του, κρητικής
καταγωγής, ενεγράφη στην Χρυσή Βίβλο των Ευγενών της Κεφαλονιάς μεταξύ των ετών 1593 και
1604, ενώ η Βενετική Δημοκρατία απένειμε τον
τίτλο του Κόμητος στον Μάρκο την 27η Νοεμβρίου
1760.
Το 1740 εγκαθίσταται στη
Βενετία, όπου σπουδάζει στη
Φλαγγίνειο Σχολή (17401741), οι μαθητές της οποίας
μετά την αποφοίτησή τους
είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο
Πανεπιστήμιο της Πάδοβα. Εν
συνεχεία εγγράφεται στην Κωττούνιο
Σχολή ή Ελληνομουσείο (1741-1748)
Ο Μάρκος Χαρβούρης σε χαρακτικό της περιόδου
της Πάδοβα, το οποίο ήταν παράρτης γαλλικής διακυβέρνησης της Πάδοβα 1798-1799
τημα του εκεί Πανεπιστημίου. Έτσι,
ο Χαρβούρης κατά τη χρονική περίοδο 1749-1757 συνεχίζει τις σπουδές
του στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα στη Φιλοσοφία και Ιατρική, όπου τη 14η
Ιουλίου 1757 αποφοιτά ως Διδάκτωρ της Ιατρικής. Ακολούθως εξειδικεύει τις σπουδές του στις Φυσικές Επιστήμες και ιδιαιτέρως στη Χημεία
στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, δίπλα στον διάσημο καθηγητή Jacopo
Bartolomeo Beccari. Ο Beccari βλέποντας τη φυσική δεξιότητα του Χαρβούρη μετά την παρέλευση ενός μόλις έτους τον κατέστησε Επαναλήπτορα (υποδιδάσκαλο) της Χημικής Σχολής.
Το 1759, όταν η Βενετική Γερουσία αποφασίζει να δημιουργήσει την
πρώτη έδρα Χημείας, η οποία μόλις ξεκινούσε ως επιστήμη, στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, τον διορίζει Καθηγητή στην προσωποπαγή αυτή
έδρα. Προτού ακόμα εγκρίνει η Γερουσία το διάταγμα του διορισμού του
(24 Ιανουαρίου 1760), ο Χαρβούρης τοποθετείται στα παραρτήματα των
Απεσταλμένων στα μεταλλεία (διάταγμα Γερουσίας 24 Μαΐου 1760), παραδίδοντας το πρώτο και τελευταίο μάθημα στο Πανεπιστήμιο την 23η Ιουνίου 1760. Από τον Δεκέμβριο του 1760 έως το 1767 με κρατική υποτρο-
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φία, που του χορηγήθηκε για να μελετήσει τις νέες τεχνικές, περιηγήθηκε
σε μεταλλεία, μεταλλουργικά καταστήματα, εργοστάσια, χημεία και φαρμακευτικά εργαστήρια της Σαρδηνίας, Αυστρίας, Ουγγαρίας, Γερμανίας,
Βοημίας και Σουηδίας. Τον Δεκέμβριο του 1767 επιστρέφει στην Πάδοβα
και αρχίζει τις τακτικές του παραδόσεις στο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 1767-1768. Έκτοτε θα διδάξει συνεχώς έως το τέλος της ζωής
του, με εξαίρεση τις περιόδους της αυστριακής κατοχής (1798-1801 και
1802-1805) όπου παρέμεινε εξόριστος στο εξοχικό του σπίτι. Διετέλεσε
πρύτανης και ελεγκτής του Πανεπιστημίου της Πάδοβα το έτος 1774.
Ο Χαρβούρης υπήρξε
διάσημος εφευρέτης διαφόρων μεθόδων και εφαρμογών σε σχέση με τα μέταλλα
και την αξιοποίησή τους σε
οπλικά συστήματα. Μία από
τις μεγαλύτερες επιτυχίες
του θεωρείται η δημιουργία, το 1772, ενός εργαστηRESPUBLICA VENETA
ρίου χημείας που επινοήθηκε για τις έρευνες
M[ARCO] COM[ITI] CARBURIO
P[ROFESSORI] CHYMICAE ANTEC[ESSORI] και τα πειράματά του, το οποίο θα χρησίμευε
MUNIFICENTIA SENATUS
και ως μοντέλο για τα εργαστήρια χημείας των
A[NNO] MDCCLXXII.
ιταλικών πανεπιστημίων. Το ίδιο έτος βραβεύτηκε από τη Βενετική Γερουσία με χρυσό μετάλλιο για την επινόηση του
άφλεκτου χάρτου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη βελτίωση όπλων και
πυροβόλων.
Το 1779 γίνεται μέλος της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών της Πάδοβα, στην οποία θα ανακοινώσει μερικά από τα σπουδαιότερα επιστημονικά του έργα και κατά τις χρονικές περιόδους 1784-1785
και 1792-1793 θα διατελέσει πρόεδρός της. Ανακηρύχθηκε επίσης μέλος
των Ακαδημιών της Στοκχόλμης και της Ουψάλας. Παράλληλα, διακρίθηκε ως φιλόσοφος, αλχημιστής, αποκρυφιστής, μεσμεριστής8 και φυσιογνωμιστής της εποχής εκείνης.
Γεμάτος από επιθυμία να διευρύνει τις γνώσεις του, μέσα από τα ταξίδια του στην Ευρώπη είχε έρθει κοντά στον αποκρυφισμό. Για την τεκτονική του δραστηριότητα γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι του 1765, ενώ
βρισκόταν στη Σουηδία λόγω της προαναφερόμενης ερευνητικής του
αποστολής, συναντήθηκε στη Στοκχόλμη με τον ειδικό στη μεταλλειολογία Emanuel Swedenborg. Ο Swedenborg υπήρξε μυστικιστής και ήταν
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αυτός που πιθανότατα έφερε σ’ επαφή τον Χαρβούρη με τον Τύπο της Αυστηράς Τηρήσεως, ενός συστήματος επιγενόμενων τεκτονικών βαθμών
σχετιζόμενο με τον Ναϊτισμό που ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα στη Γαλλία και
εφαρμόστηκε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία και η
Ιταλία κ.ά., και στον οποίο μυήθηκε. Επίσης γνωρίζουμε ότι στη Γερμανία μυήθηκε στους Τύπους του Ροδοσταυρισμού. Αργότερα στην Πάδοβα
θα γίνει μέλος της Στοάς Amore del prossimo
[Αγάπης του πλησίον], της οποίας θα διατελέσει και Σεβάσμιος την χρονική περίοδο 1777Η υπογραφή του Μάρκου Χαρβούρη
1779 καθώς και το 1784.
Στη Στοά αυτή ήταν προσαρτημένο ένα Σκωτικό Περιστύλιο, που τελούσε εργασίες στους επιγενόμενους βαθμούς, το οποίο μετετράπη σε
Ναϊτική Διοίκηση και έλαβε τον τίτλο Ναϊτική Περιφέρεια της Βερόνα.
Ο Χαρβούρης εγκαταστάθηκε επίσημα Ύπατος (πρόεδρος) [a Pyramide]
του Περιστυλίου, υπό τον Τύπο της Αυστηράς Ναϊτικής Τηρήσεως [La
Stricte Observance Templiere], την 17η Ιανουαρίου 1778 από τον Βαρόνο Eberhard von Wächter, έναν από τους θερμότερους υπέρμαχους
του Ναïτικού Τεκτονισμού. Το Περιστύλιο είχε την επωνυμία Chapitre de
Vérone [Περιστύλιο της Βερόνα] και έδρευε στην Πάδοβα τιμώντας τη μνήμη ενός παλαιού ναϊτικού ηγουμενείου της Βερόνα. Το 1780 το εν λόγω
Περιστύλιο προσχώρησε στο Νέο Σύστημα του Jean-Baptiste Willermoz
στη Σύνοδο της Γαλατίας (Λυών)9. Το Περιστύλιο, το οποίο λειτουργούσε
και ως Μεγάλη Σκωτική Στοά της Βερόνα, ασκούσε την υπέρτατη διοίκηση των δύο Στοών Amore del prossimo [Αγάπη του πλησίον] εν Ανατολή
Πάδοβα και Ι veri Amici [Οι αληθινοί Φίλοι] εν Ανατολή Βιτσέντσας που
ανήκαν στον Τύπο της Αυστηράς Τηρήσεως.
Παράλληλα ο Χαρβούρης υπήρξε μέλος του Μαρτινιστικού Τάγματος10
και διετέλεσε Μέλος της Διοίκησης του Μεγάλου Κοινοβίου της Ιταλίας
των Αγαθοεργών Ιπποτών της Αγίας Πόλης [Chevaliers Bienfaisants de
la Cite Sainte] από το 1778, οπότε αυτό εγκαταστάθηκε στο Τορίνο, ως
Προκαθήμενος (πρόεδρος) του Περιστυλίου της Κρεμόνα.
Απεβίωσε στην Πάδοβα μετά από μακρά ασθένεια την 4η Δεκεμβρίου
1808 σε ηλικία 78 ετών.
Επανερχόμενοι στα της ιδρύσεως της Στοάς La Beneficenza, πρέπει
να επισημανθεί ότι οι οποιεσδήποτε αναφορές για προγενέστερη λειτουργία της ακόμη και από το έτος 1740 είναι ατεκμηρίωτες, τουλάχιστον έως
σήμερα. Επ’ αυτού το μόνο στοιχείο που θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί,
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με κάποια επιφυλακτικότητα, είναι η ακόλουθη αναφορά του Διονυσίου
Ρώμα στην έκθεσή του προς την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, της 5ης
Νοεμβρίου 184311:
«[…] Ἡ πρώτη καὶ μόνη Τεκτονικὴ Στοὰ ἡ ὁποία ἱδρύθηκε κανονικὰ
στὰ Ἰόνια Νησιὰ καί, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, σὲ ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν
Ὀθωμανικὴ Ἀνατολή, ὑπῆρξε ἐκείνη τῆς Κερκύρας ἀπὸ τὸ ἔτος 1771
μέχρι τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ πολιτικὴ τῆς Βενετικῆς Δημοκρατίας ἄρχισε νὰ ἐπικεντρώνει τὴν προσοχή της ἐναντίον κάθε μυστικῆς
ἑταιρείας. […]»
Όπως έχει καταγραφεί η έγκριση της ιδρύσεως της Στοάς εδόθη το
1782 με αναδρομική ισχύ από το 1781. Η ημερομηνία 1771 που παραθέτει
εδώ ο Ρώμας θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα ορθογραφικό λάθος
του, μιας που σε ανάλογη αναφορά του πάλι προς την γαλλική ύπατη τεκτονική Αρχή το 1811, χρονική στιγμή πλησιέστερη στην ίδρυση της ρηθείσας Στοάς, αναφέρει ως έτος ιδρύσεώς της το έτος 1781. Αντιθέτως θα
μπορούσε κάλλιστα η ημερομηνία 1771 να θεωρηθεί και ως ορθή, λόγω
του ότι την εποχή εκείνη η σύσταση Στοών ούτε ανακοινώνονταν εγκαίρως στις Μεγάλες Στοές ή Ανατολές ούτε και αυτές πάλι τις ενέκριναν
άμεσα.
Λίγα χρόνια μετά την επίσημη ίδρυση της Beneficenza, το 1785, η Ιερά
Εξέταση ανακαλύπτει και εξαρθρώνει μία Στοά στη Βενετία λαμβάνοντας
ανάλογα κατασταλτικά μέτρα εναντίον των Εργαστηρίων της Πάδοβας,
Βερόνας, Βιτσέντζας και Κέρκυρας, υποχρεώνοντας έτσι την κερκυραϊκή
Στοά ν’ αναστείλει τις εργασίες της για κάποια χρόνια12. Την 17η Οκτωβρίου 1797 με την συνθήκη του Campo Formio οι Ιόνιοι Νήσοι περιήλθαν
υπό γαλλική κυριαρχία (Δημοκρατικοί Γάλλοι) και η Beneficenza επανέλαβε τις εργασίες της υπό την ίδια ιταλική τεκτονική Αρχή, τιθέμενη
και πάλι σε ανενεργό κατάσταση το 1799 μετά την κατάληψη των Νήσων
από τον ρωσο-τουρκικό στόλο13. Tέλος την 22α Μαΐου 1806 με την ενεργό συμβολή του Κόντε Διονυσίου Ρώμα η Στοά αφυπνίζεται ξανά, πάντα
στην ιταλική γλώσσα, υπό την προαναφερόμενη ιταλική τεκτονική Αρχή.
Επ’ αυτού ο Ρώμας αναφέρει χαρακτηριστικά, στην ίδια έκθεση της 5ης
Νοεμβρίου 1843:
«[…] Μετὰ τὴν ἀνακήρυξη τῶν Ἰονίων Νήσων ἀπὸ τὶς συμμαχικὲς Δυνάμεις, μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1800, σὲ ἐλεύθερη καὶ
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ἀνεξάρτητη πολιτεία καὶ μετὰ τὴν συγκρότησή της καὶ τὴν γενικὴ ἀναγνώρισή
της, ὀνομάστηκα Πρύτανης τῆς Κερκύρας (Νομάρχης τοῦ οἰκείου διαμερίσματος) στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους 1806. Κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἔσπευσα
νὰ συγκεντρώσω τὰ λείψανα ἐκείνης τῆς Ἀρχαίας Στοᾶς καὶ ἀφοῦ τὴν
ἔκανα νὰ ἀναβιώσει καὶ νὰ ἐργάζεται κανονικὰ ἐν μέσῳ τῶν δυσχερειῶν οἱ
ὁποῖες προέκυπταν ἀπὸ τὴν πλευρὰ μίας πολιτικῆς προστασίας ἐντελῶς
ἀντίθετης ἀπέναντι σὲ παρόμοιους θεσμούς, ἔφθασε σὲ ἕνα τέτοιο σημεῖο
ἀκμῆς οὕτως ὥστε νὰ ἐπεκτείνει τὴν μυστική της ἐξάπλωση ὄχι μόνον
στὰ ὑπόλοιπα Νησιὰ, ἀλλὰ καὶ σὲ κάποιες περιοχὲς τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Θεσπρωτίας. Ἡ εἰρήνη τοῦ Tilsit, ἡ ὁποία ἐπανέφερε τὴν Γαλλικὴ Κυβέρνηση στὰ Ἰόνια Νησιά, ἀπήλλαξε τὴν Στοὰ τῆς Κερκύρας ἀπὸ ὁποιαδήποτε
ἐνόχληση καὶ τῆς ἐπέτρεψε νὰ ἑδραιώσει περισσότερο τὴ θέση της καὶ νὰ συνεχίσει ἀπερίσπαστη τὶς ἐργασίες της. […]»
Στην έκθεση αυτή του Ρώμα γίνεται επίσης
λόγος, για πρώτη φορά, περί της λειτουργίας
στην Κέρκυρα και Περιστυλίου που τελούσε εργασίες σ’ επιγενόμενους βαθμούς του Σκωτικού
Τύπου. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η Στοά La
Beneficenza που ακολουθούσε το Σκωτικό Τύπο
των Ηνωμένων και Μεταρρυθμισμένων Στοών
[Rito delle Logge Riunite e Rettificate] κατείχε
ένα Περιστύλιο Σκώτων Διδασκάλων, που ονομάζονταν Comité Ecossais [Σκωτική Επιτροπή],
μεταρρυθμισμένο σύμφωνα με τον ίδιο Τύπο
δεδομένου ότι ο εν λόγω θεσμός δεν επέτρεπε παρά μόνον εκείνο τον ανώτερο βαθμό του
Σκώτου Διδασκάλου [Maestro Scozzese].
Ενδιαφέρον ιστορικό τεκμήριο μπορεί να
Ο Γεώργιος Ζαβιτζιάνος φέρων τα διάσημα των
θεωρηθεί η αναφορά του Σεβασμίου της Στοάς Ιπποτών
του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος και
του Τάγματος του Μετζιδέ
Phénix Κερκύρας Γεωργίου Ζαβιτζιάνου κατά
ης
τις εργασίες της 9 Ιουνίου 1901, σχετικά με τεκτονικά έγγραφα που βρέθηκαν σε κερκυραϊκή οικογένεια αμύητων14.
Από τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίας φαίνεται ότι μεταξύ των
εγγράφων εκείνων υπήρχε το Ιδρυτικό Δίπλωμα της Beneficenza και το
υπό χρονολογία 1796 έγγραφο διά του οποίου αποδεικνύεται ότι την χρονική εκείνη στιγμή τελούσε εργασίες στην Κέρκυρα ένα Περιστύλιο Σκω-
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τικού Τύπου υπό τον τίτλο Riunione dei Tiandati (sic). Το Περιστύλιο αυτό
φαίνεται να ταυτίζεται με το προαναφερόμενο της έκθεσης του Ρώμα το
οποίο ήταν προσαρτημένο στη Στοά La Beneficenza15.
Απ’ τα ελάχιστα διασωθέντα τεκτονικά έγγραφα της εποχής
γνωρίζουμε ότι Σεβάσμιοι της Beneficenza διετέλεσαν τουλάχιστον οι κάτωθι: κάποια χρονική στιγμή πριν το 1806 και
πιθανότατα κατά την περίοδο της πρώτης γαλλικής κυριαρχίας [1797-1799] ο Άγγελος Χαλικιόπουλος (1757-1843) Μ. Sc.
[Σκώτος Διδάσκαλος] δικηγόρος, κατά την περίοδο 1806-1809
ο Διονύσιος Ρώμας (1771-1857) S.P.R.†. [Υπέρτατος Πρίγκιπας
Ροδόσταυρος] πρύτανης Κερκύρας & γερουσιαστής της Επτανησίου Πολιτείας και κατά την περίοδο 1809-1810 ο Φραγκίσκος Αλαμάνος (1767- ;) Μ. Sc. [Σκώτος Διδάσκαλος] κτηματίας.

Αποτύπωμα της σφραγίδας
της Στοάς Beneficenza σε
ισπανικό κερί.
Γραμμική απεικόνιση
σφραγίδας.

της

Τέλος η Στοά La Beneficenza πραγματοποιεί αυτόνομα
εργασίες έως την 6η Ιουνίου 1810 όταν συνενωθείσα με την
άτακτη Στοά La Philogénie [Η Φιλογένεια] Ανατολής Κερκύρας, που είχε δημιουργηθεί από διάσπαση των αδελφών της
πρώτης στα τέλη του 1807 ή στις αρχές του 1808, υπάχθηκε
υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας16. n
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της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων που αφορούν τον επτανησιακό
Τεκτονισμό του 18ου και 19ου αιώνα. Επίσης, τις κυρίες Petrie Caroline
Harbouri για την πρόσβαση στο οικογενειακό της αρχείο και Cecilia
Ghetti, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Πάδοβα, για την πολύτιμη
προσφορά αρχειακού υλικού, καθώς και τον κύριο Κωνσταντίνο Ρώμα
για την προσφορά του ανέκδοτου πορτραίτου του προγόνου του. Τέλος
τον αδελφό Ανδρέα Χρ. Ριζόπουλο για την πολυσχιδή του βοήθεια και
αρωγή καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και μελέτης μου για την ιστορία
του επτανησιακού Τεκτονισμού και ιδιαιτέρως για την μετάφραση του δημοσιευόμενου εγγράφου και την παροχή βιβλιογραφικού υλικού.
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Οι Μητρικές Στοές εμφανίστηκαν κατά τον 18ο αιώνα κυρίως στην Γαλλία, αλλά και στην Ιταλία,
Γερμανία και Αγγλία έχοντας τις εξουσίες της ίδρυσης και διαγραφής θυγατρικών Στοών.
Η Πάδοβα υπαγόταν και αυτή στην Γαληνότατη Δημοκρατία της Βενετίας όπως και η Κέρκυρα.
Οι ρίζες του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου φθάνουν έως τις σχολές των Πεφωτισμένων της Αβινιόν
και στον επικεφαλής του κινήματος αυτού Antoine Joseph de Pernety (1716-1801), ενός Βενεδικτίνου
μοναχού, αλχημιστή και μυστικιστή.
βλ. Ντίνος Κονόμος, Ο Διονύσιος Ρώμας και η ελληνική εθνεγερσία, Αθήνα 1972, σ. 26, καθώς και
Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων, FM2 562 Corfu, σσ. 1-7, 73, Έκθεση του Διονυσίου Ρώμα προς την
Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας της 5ης/17ης Νοεμβρίου 1843, Κεφάλαιο Α΄.
βλ. Κονόμος, ό.π., σσ. 17, 163-164.
βλ. Ανδρέας Χρ. Ριζόπουλος, Ο Τεκτονισμός στα Ιόνια - Αστήρ της Ανατολής 880, Αθήνα 2003, σσ.
5, 32-33, και “Masonic activities with political background in 19th c. Greece”, Heredom, Washington
2006, τόμος 14, σσ. 249-270.
βλ. Casellato Sandra & Sitran Rea Luciana, Professori e scienziati a Padova nel settecento, Padova
2002, σ. 125.
Οπαδός της τέχνης ή της επίδειξης μιας δύναμης που επενεργεί σε άλλους. Ο Franz Anton Mesmer,
που έδωσε μεγαλύτερη δημοσιότητα στο θέμα αυτό στον Δυτικό κόσμο αλλά και την ετυμολογία του
όρου, γεννήθηκε το 1734 και λίγα χρόνια πριν το 1783 ή κατά το 1775 απέκτησε μεγάλη φήμη στην
Ευρώπη χάρη στα πειράματα και στις θεραπείες του. Ισχυριζόταν πως η μέθεξη και η θεραπεία ήταν
το αποτέλεσμα της διοχέτευσης μιας μυστήριας «απόκρυφης» δύναμης που την αποκαλούσε «ζωικό
μαγνητισμό». Προς τα τέλη του 18ου αιώνα, η αρχή του «ζωικού μαγνητισμού» έγινε η αφετηρία μίας
μεγάλης και δημοφιλούς σχολής, αυτής των Μαγνητιστών.
Τεκτονικό συνέδριο που συγκλήθηκε στην Λυών της Γαλλίας από την Στοά των Αγαθοεργών Ιπποτών
(Des Chevaliers Bienfaisants) και του οποίου οι εργασίες άρχισαν την 25η Νοεμβρίου 1778 και έληξαν
την 27η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Πρόεδρος αυτού ήταν ο Jean Baptiste Willermoz Επαρχιακός
Μεγάλος Διδάσκαλος της Αυστηράς Τηρήσεως στην Ωβέρνη. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η γενική
μεταρρύθμιση του Τεκτονισμού και η αποκήρυξη της Ναϊτικής θεωρίας. Οι αποφάσεις του συνεδρίου
επικυρώθηκαν κατά το συνέδριο του Βίλελμσματτ το 1782.
Tο Μαρτινιστικό Τάγμα των Πτωχών Ιπποτών του Χριστού είναι ένας τεκτονικός Τύπος που
σχηματίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα στην Γαλλία και επεκτάθηκε στην Γερμανία, Ρωσία κ.ά.
Έχει καθαρά αποκρυφιστικό χαρακτήρα και συναθροίζει Χριστιανούς Μυστικιστές Ροδόσταυρους
Ερμητιστές που ακολουθούν σταθερά την Μυητική Οδό της πνευματικής τους επανενσωματώσεως ή
της Καθάρσεως. O Saint-Martin (ο Άγιος Μαρτίνος), ο ευγενής Ιππότης Προστάτης των τεθλιμμένων,
είναι ο μυθικός Πάτρωνας του Τάγματος. Ωστόσο, ο Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803),
γραμματέας και μαθητής του θεουργού Martinez de Pasqually (1715-1779), είναι αυτός που έδωσε το
όνομά του στο Τάγμα.
βλ. Ντίνος Κονόμος, Ο Διονύσιος Ρώμας και η ελληνική εθνεγερσία, Αθήνα 1972, σσ. 164-169.
βλ. Institut d’Études et de Recherches Maçonnique, Chroniques d’histoire maçonnique, Paris 1993,
σ.46.
βλ. Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων, FM2 562 Corfu, loge Bienfaisance et Philogénie Réunies, σσ.
21-22.
βλ. Αντίγραφα πρακτικών Στοάς Phénix Ανατολής Κερκύρας, Τεύχος 7, σ. 225, Αρχείο Γεωργίου
Καρρέρ.
βλ. Έντυ Σ. Καλογερόπουλος, Ο Σκωτικός Τύπος στην Κέρκυρα, Αναμνηστικό Λεύκωμα για τον
εορτασμό των 125 ετών από την ίδρυση του Υπέρτατου Περιστυλίου Φοίνιξ υπ’ αρ. 1Α, Κέρκυρα
2008, σσ. 9-10.
βλ. Έντυ Σ. Καλογερόπουλος, La Philogénie, μία άτακτη Στοά συμμέτοχος στην ίδρυση της πρώτης
Μεγάλης Ανατολής στην Ελλάδα, Αθήνα 2008.

Πηγές
Αρχεία:

Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Κερκύρας, Καλογερόπουλου Έντυ, Καρρέρ Γεωργίου, Μεταλληνού
Θεόδωρου, Ριζόπουλου Ανδρέα, Κωνσταντίνου Ρώμα.
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Βιβλιοθήκες:

Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων, Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας.

Βιβλιογραφία:

Καλογερόπουλος Έντυ Σ.:
-Ο Σκωτικός Τύπος στην Κέρκυρα, Αναμνηστικό Λεύκωμα για τον εορτασμό των 125 ετών από την ίδρυση
του Υπέρτατου Περιστυλίου Φοίνιξ υπ’ αρ. 1Α, Κέρκυρα 2008,
-La Philogénie, μία άτακτη Στοά συμμέτοχος στην ίδρυση της πρώτης Μεγάλης Ανατολής στην Ελλάδα,
Αθήνα 2008.
Κονόμος Ντίνος: Ο Διονύσιος Ρώμας και η ελληνική εθνεγερσία, Αθήνα 1972.
Λάσκαρις Νέστορας: Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής, Αθήνα 1951.
Μαζαράκης Άνθιμος Ιερέας: Βιογραφίαι των ενδόξων ανδρών της νήσου Κεφαλληνίας, Βενετία 1843.
Ριζόπουλος Ανδρέας Χρ.:
-Ο Τεκτονισμός στα Ιόνια - Αστήρ της Ανατολής 880, Αθήνα 2003,
-Ελληνικό Τεκτονικό Εγχειρίδιο, Αθήνα 2006,
-“Masonic activities with political background in 19th c. Greece”, Heredom, τόμος 14,
Washington 2007.
Τσιτσέλης Ηλίας Α.: Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμος Α΄, Αθήνα 1904.

Εκδηλώσεις
Περιστυλίου των
Τεκτόνων της
Βασιλικής Αψίδας
Ανδρέας Κάλβος

Casellato Sandra & Sitran Rea Luciana: Professori e scienziati a Padova nel settecento, Padova 2002.
Francovich Carlo: Storia della Massoneria in Italia, Firenze 1974.
Giormani Virgilio:
-L’insegnamento della chimica all’Università di Padova dal 1749 al 1808, Padova 1984,
-Un titolo comitale per un professore di chimica all’Università di Padova, il Cefaleno
Marco Carburi, Αργοστόλι 1989,
-Il laboratorio di chimica, Padova 2000.
Institut d’Études et de Recherches Maçonnique: Chroniques d’histoire maçonnique, Paris 1993.

υπ’ αρ. 24 Αν. Κερκύρας
19-20 Φεβρουαρίου 2010

Μ

Οικόσημο οικογένειας Χαρβούρη

ε μεγάλη λαμπρότητα πραγματο
ποιήθηκαν στην Κέρκυρα δύο μεγάλες
ανοικτές τεκτονικές εκδηλώσεις με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών λειτουργίας
του Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής
Αψίδας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ αρ. 24. Την Παρασκευή 19
Φεβρουαρίου σε μια ημερίδα για τον ποιητή, καθηγητή
της Ιονίου Ακαδημίας, πατριώτη και καρμπονάρο Ανδρέα Κάλβο στην
αίθουσα τελετών του Ιονίου Πανεπιστημίου στον ίδιο χώρο όπου
ο ίδιος είχε διδάξει μίλησαν για τη ζωή και το έργο του ενώπιον
εκλεκτού ακροατηρίου οι διακεκριμένοι αδελφοί και ερευνητές
Γιώργος Καρρέρ, Χρήστος Κεχαγιάς και Νίκος Κουρκουμέλης. Την
εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους του Τεκτονικού Ιδρύματος ο Μεγ.
Προκαθ. του Μεγ. Περιστ. των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της
Ελλάδος Εξοχ. Ετ. Νικόλαος Βουργίδης, ενώ συντόνισε ο Προκαθ.
του Περιστ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ Έξ. Ετ. Γεώργιος Πουλημένος. Το
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν πανηγυρικές εργασίες
του Περιστυλίου που λάμπρυναν με την παρουσία τους ο Μεγ.
Προκαθ. Εξοχότατος Ετ. Νικόλαος Βουργίδης, ο Β΄ Μεγ. Επ. Ενδ.
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Αδ. Νικόλαος Μακρής, ο Επίτιμος Μεγ. Προκαθ. Πανέξοχος Ετ. Αετός Τζιφάκις, ο Επίτιμος Πρόσθετος Μεγ. Προκαθ. Πανέξοχος Ετ.
Νικόλαος Τσούχλος, τα μέλη του Μεγάλου Περιστυλίου Πανέξοχοι
Ετ. Κωνσταντίνος Κοροντζής, Γεώργιος Μπινιάρης, Στέφανος Ανεμογιάννης και Παντελής Κατσικάς, το πρώην μέλος Αυτού Πανέξοχος Ετ. Γεώργιος Ίβος, οι Λίαν Έξοχοι Ετ. Ετ. Ζήσης Βαπορίδης,
Αθανάσιος Ζεύκης, Σπύρος Μάζης και Δημήτριος Τσαγγάλης, ο
Τρις Έξοχος Ετ. Γεώργιος Καρρέρ, οι Έξοχοι Ετ. Ετ. Αθανάσιος Νικολαΐδης, Μενέλαος Παντελεάκης και Αθανάσιος Παπαδόπουλος
(εκ Κύπρου) και πλήθος Ετ. από όλη την Ελλάδα.
Παρουσιάστηκε και προσφέρθηκε ως αντίδωρο αγάπης στους
εκλεκτούς προσκεκλημένους ένα αναμνηστικό Λεύκωμα με την
ιστορία του Περιστυλιακού Τεκτονισμού στην Κέρκυρα και στον εν
γένει ελλαδικό χώρο που επιμελήθηκε το Επίτιμο Μέλος του Περιστυλίου Ετ. Έντυ Καλογερόπουλος και εκδόθηκε με την ευγενική
χορηγία του Πανέξοχου Ετ. Στέφανου Ανεμογιάννη.
Η καινοτομία της εκδήλωσης ήταν η αναστολή εργασιών και η είσοδος του κοινού για την ομιλία του Επιτ. Μεγ. Προκαθ. Πανέξοχου
Ετ. Αετού Τζιφάκι με θέμα «Ο Τύπος της Υόρκης» στην κατάλληλα
αμφιθεατρικά διαμορφωμένη αίθουσα. Τόσο η ομιλία όσο και το
άνοιγμα αυτό του Περιστυλιακού Τεκτονισμού στο ευρύ κοινό που
γίνεται για πρώτη φορά στην Κέρκυρα άφησε άριστες εντυπώσεις
τόσο στους Εταίρους όσο και στους πολυπληθείς φίλους, συγγενείς
και απλούς επισκέπτες και έδωσε το στίγμα ότι ο Τεκτονισμός δεν
έχει τίποτε να κρύψει αλλά αντίθετα πολλά να προσφέρει στην κοιn
νωνία.		

ελληνικές τεκτονικές ειδήσεις

Η Μεγ. Στοά
της Κύπρου

O

“Πυθαγόρας” χαιρετίζει την έκδοση του
περιοδικού δελτίου της Μεγάλης Στοάς
της Κύπρου με τίτλο “Πίναξ Χαράξεως”.

Στον χαιρετισμό του ο Μεγ. Διδ. Παν. Ιωάννου προσδιορίζει τις τρείς ενότητές του, το έργο της Μεγ. Στ. της Κύπρου, τις εκδηλώσεις των Στ. και τις ομιλίες ή μελέτες μελών της
Μεγ. Στ.
Από το σύντομο ιστορικό του Τεκτονισμού στην Κύπρο αποσπούμε τα ακόλουθα:
Ενδείξεις περί υπάρξεως του Τεκτονισμού στην Κύπρο υπάρχουν από τον 18ο αιώνα, κυρίως στην πόλη της Λάρνακας όπου
υπήρχαν το λιμάνι και τα προξενεία της νήσου. Αναφορά περί Tεκτoνισμoύ γίνεται, για
πρώτη φορά, το 1751 σε χειρόγραφο του εκ
Λευκωσίας Πετράκη Καρίδη και μετά, το
1817, σε εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου, όπου
και καταδικάζεται. Επίσης, σοβαρή ένδειξη
της παρουσίας τεκτόνων στην νήσο είναι οι
ταφόπλακες με χαραγμένα τεκτονικά σύμβολα, που υπάρχουν στo περίβολο του Ιερού
Ναού του Αγίου Λαζάρου και που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα.
Εικόζεται ότι στην Λάρνακα ήσαν τόσο
λίγοι αδελφοί, που για να συνεδριάσουν με
την απαιτούμενη απαρτία, χρειαζόταν να ναυλογούν πλοία με τέκτονες μέλη του πληρώματος. Μετά τα γεγονότα του 1821 και την

Αναμνηστική φωτογραφία από τις πανηγυρικές εργασίες του Περιστ. Ανδρέας Κάλβος
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ενεργό ανάμειξη τεκτόνων στην Ελληνική Επανάσταση, στην υπό
Τουρκική κατοχή Κύπρο δεν έχουμε άλλες αναφορές και δυστυχώς
δεν σώζονται αρχεία πέραν των πιο πάνω.
Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό και ιδιαιτέρως στην Aθήνα είχαν μυηθεί στov Τεκτονισμό αλλά με την επάνοδο τους στην Κύπρο
δεν είχαν την δυνατότητα δημιουργίας Στοών. Ένας εξ αυτων ηταν ο
Δρ. Ιωάννης Καραγεωργιάδης, ο οποίος είχε μυηθεί στην εν Αθήναις Στοά “Α’ Πανελλήνιον” το 1865. Με την έλευση των Άγγλων
στην Κύπρο το 1878 και την ίδρυση της πρώτης αγγλοφώνου Στοάς,
«Άγιος Παύλος», το 1888, ο αδ. Καραγεωργιάδης έγινε μέλος της.
Στην συνέχεια, το 1893, με την συνδρομή Άγγλων και Ελλήνων τεκτόνων ίδρυσε την Στοά «Ζήνων», την πρώτη ελληνόφωνο Στοά υπό
την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Αυτήν, με την παρέλευση του χρόνου, ακολούθησαν οι εγκαθιδρύσεις νέων ελληνοφώνων
Στοών, κατά σειρά στην Λάρνακα, Λευκωσία, Πάφο και Αμμόχωστο.
Σύμφωνα με τα διεθνή τεκτονικά ειωθότα, κάθε ανεξάρτητο
κράτος δικαιούται να έχει μία Μεγάλη Στοά, κάτω από την oπoία
θα λειτουργούν όλες οι Στοές της επικράτειας. Παρόλο ότι από της
ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, οι τέκτονες της
Κύπρου εδικαιούντο να ιδρύσουν την δική τους Μεγάλη Στοά, τούτο για πολλούς λόγους, κυρίως συναισθηματικούς, δεν υλοποιείτο.
Μετά από αρκετές προσπάθειες, οι Κύπριοι τέκτονες, την 4η Δεκεμβρίου 2005, συνήλθαν τελικά σε Γενική Συνέλευση και πήραν
την ιστορική απόφαση της ιδρύσεως της δικής τους Μεγάλης Στοάς της Κύπρου με συντριπτική πλειoψηφία.
Ως ιδρυτικά μέλη ήσαν οι ακόλουθες Στοές, μέχρι τότε υπό την
αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος:
Στοά «ΚΙΜΩΝ», Λάρνακος, ιδρυθείσα το 1918.
Στοά «ΣΟΛΩΝ», Λευκωσίας, ιδρυθείσα το 1921.
Στοά «ΚΙΝΥΡΑΣ», Πάφου, ιδρυθείσα το 1923.
Στοά «ΕΥΑΓΟΡΑΣ», Αμμοχώστου, ιδρυθείσα το 1928.
Στοά «ΑΔΩΝΙΣ», Λευκωσίας, ιδρυθείσα το 1961.
Στοά «ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ», Λευκωσίας, ιδρυθείσα το 1977.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η διεξαγωγή της Εκλογικής Συνελεύσεως της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου, την 15η Ιανουαρίου 2006,
κατά την οποία εξελέγησαν οι ακόλουθοι αδ. και οι οποίοι και απε-
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τέλεσαν το A’ Μεγάλο Συμβούλιο της Μεγ. Στ. της Κύπρου:
Μεγ. Διδάσκαλος
Προσθ. Μεγ. Διδ.
Α’ Μεγ. Επ.
Β’ Μεγ. Επ.
Μεγ. Ρήτωρ.
Μεγ. Γεν. Γραμματεύς
Μεγ. Θησαυροφ.
Μεγ. Ελεοvόμος
Μεγ. Tελετάρxης
Μεγ. Δοκιμαστής
Μεγ. Στεγαστής

Ιβίκκοs Βορκάs
Ανδρέαs Ασσιώτηs
Παναγιώτηs Ιωάννου
Σάββαs Πιλακούταs
Αδάμος Κωμοδρόμος
Χαρουτιούν Αρακελιάν
Κυριάκος Νεοκλέους
Αντώνης Νεοφύτου
Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Παναγιώτης Βαβλίτης
Χριστόδουλος Κυπερούντας

Η Μεγ. Στ. της Κύπρου συνιδρύθηκε από τις Μεγ. Στ. Ελλάδος,
της Αυστρίας και της Πενσυλβανίας και είναι αναγνωρισμένη από
τι ακόλουθες Μεγ. Στοές:
Ευρώπη: Αυστρίας, Αζερμπαϊτζάν, Βελγίου, Βουλγαρίας, Κροατίας, Γερμανίας,
Ελλάδος, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Λατβίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Μολδαβίας,
Μοντενέγκρο, Ρουμανίας,
Σαν Μαρίνο, Σερβίας, Σλοβενίας, Αλπίνα Ελβετίας,
Ουκρανίας.
Ασία & Αυστραλία: Κίνας,
Ινδίας, Αυστραλίς & Βορείων Περιοχών.
Αφρική & Ινδικός Ωκεανός: Νοτίου Αφρικής, Μαδαγασκάρης,
Μαρόκου.
Καναδάς: Κέμπεκ, Νήσου Πρινς Έντουαρντ.
ΗΠΑ: Περιφέρειας Κολούμπια, Βερμόντ, Γεωργίας, Δυτ. Βιρτζίνιας, Ιλλινόις, Λουιζιάνα, Μασαχουσέτης, Μέιν, Νέας Υόρκης, Νιού
Τζέρσεϊ, Νοτίου Ντακότα, Όρεγκον, Ουάσιγκτον, Οχάιο, Πενσυλβανίας, Τενεσί, Τέξας, Ιράν (εν εξορία).
Πρινς Χωλ: Πενσυλβανίας, Ν. Καρολίνας.
Λατινική Αμερική: Αργεντινής, Βραζιλίας, Σάντα Καταρίνα Βραζιλίας, Πολιτείας Σάο Πάολο Βραζιλίας, Κολομβίας, Μέξικο, Μέξι-
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Επίσκεψη
της Στ. Ισότης
στις Βρυξέλλες

κο Ντε Βερακρούζ, Ουρουγουάης, Περού
Το Συμβούλιο που εξελέγη κατά την Δεύτερη Εκλογική Συνέλευση - 2009 - απαρτίζεται από τους αδ:
Μέγας Διδάσκαλος
Προσθ. Μέγας Διδάσκαλος
Α’ Μεγ. Επόπτης
Β’ Μεγ. Επόπτης
Μέγας Ρήτωρ
Μέγας Γεν. Γραμματέας
Μέγας Θησαυροφύλαξ
Μέγας Ελεονόμος
Μέγας Τελετάρχης
Μέγας Δοκιμαστής
Μέγας Στεγαστής

Παναγιώτης Ιωάννου
Στυλιανός Πηγιώτης
Πέτρος Μαχαλεπής
Χριστόδουλος Κυπερούντας
Αντώνης Νεοφύτου
Κωνσταντίνος Αγρότης
Κυριάκος Νεοκλέους
Ανδρέας Χαραλάμπους
Γεώργιος Κουρτελλής
Ιούλιος Σταυρινίδης
Χαρουτιούν Αρακελιάν

Η Γενική Συνέλευση του Ιαν. του 2009 ανεκήρυξε τον πρώτο Μεγ.
Διδ. αδ. Ιάκωβο Βορκά σε επίτιμο Μεγ. Διδ., ενώ το Συμβ. της Μεγ.
Στοάς απένειμε τον τίτλο του επιτίμου Β’ Μεγ. Επ. στον αδ. Αδάμο
Κωμοδρόμο και ανεκήρυξε τον αδ. Thomas Jackson ως επίτιμο
μέλος της Μεγ. Στ. της Κύπρου, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης “δια την
όλη αρωγή του προς τον Τεκτονισμό της Νήσου”. n

4-6 Ιουνίου 2010

Η

Στ. “Ισότης” έχει το προνόμιο να άπτεται
με τη λειτουργία της, τριών αιώνων τεκτονικής ιστορίας.

Η πορεία της δεν ήταν συνεχής, αφού ιδρύθηκε τον
19ον αιώνα - το 1882 - τέθηκε σε ύπνο το 1884 και μετά
μακρά διακοπή εργασιών, “αφυπνίσθηκε” προς το τέλος του
20ου αιώνα, συνεχίζοντας έκτοτε σταθερά την λειτουργία
της.
Λόγω της απώλειας των επίσημων ιστορικών αρχείων της Μεγάλης Στοάς κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανεύρεση στοιχείων είναι δυσχερής και επίπονη. Παρά ταύτα, διαθέτουμε μία ιστορική μαρτυρία
σχετικά με την ίδρυσή της, από παλαιές εκδόσεις του
τεκτονικού περιοδικού “Πυθαγόρας” του έτους 1882.
Στο τεύχος αρ. 5 (Μάιος 1882), αναφέρεται με τον τίτλο “Ειδήσεις” τα εξής:
“Εν Πειραιεί η Στ. “Ισότης” εξακολουθεί εργαζομένη. Μυήσεις
εγένοντο πολλαί, η δε εκλογή των μυουμένων γίνεται μετά πολύς
περισκέψεως”.
Στο τεύχος 12 (Δεκέμβριος 1882), αναφέρεται με τον τίτλο “Στοά
Ισότης εν Πειραιεί”, ο λόγος του Μεγ. Διδασκάλου Δημητρίου Ροδοκανάκη “Επί της Εγκαινίοις για την ίδρυση της Στοάς”.
Η αφύπνιση της Στ. “Ισότης” πραγματοποιήθηκε το 1991, με
ιδρυτικά μέλη τα οποία προήλθαν από την Στ. “Μιαούλης” Πειραιώς. Από τότε παρουσίασε μια ανοδική πορεία προσφοράς, σε διά-
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φορους τομείς τεκτονικού έργου. Έχει τιμηθεί επανειλημμένα από
την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, για το πολύπλευρο φιλανθρωπικό
έργο, έχει πραγματοποιήσει πολλές εξορμήσεις στην Ελλάδα, για
κοινές εργασίες, συσφίγγοντας τους δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων τεκτόνων και κατά την τελευταία δεκαετία, έχει “απλώσει” την
δραστηριότητά της και στο εξωτερικό. Στα ετήσια ταξίδια τα οποία
πραγματοποιεί, οικοδομεί την σύσφιξη σχέσεων συνεργασίας με
Στοές της αλλοδαπής.
Από την αφύπνισή της μέχρι σήμερα, οι διατελέσαντες Σεβάσμιοι είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μιχαήλ Τσιγκουνάκης
Σίμος Γεωργαλάς
Αθανάσιος Ζεύκης
Μάρκος Σγάντζος
Ηλίας Κοντογιάννης
Εμμανουήλ Δευτεραίος
Γλαύκος Αντωνάτος

Διατηρώντας την παράδοση ενός ετήσιου ταξιδιού στο εξωτερικό, το τριήμερο 4 - 6 Ιουνίου 2010, πολυμελής αντιπροσωπεία της
Στοάς “Ισότης” και με τη συμμετοχή άλλων μελών συνεργαζομένων
Στοών υπό τον Μεγ. Διδ. αδ. Νικ. Βουργίδη επισκέφθηκε το Βέλγιο
για την πραγματοποίηση κοινών εργασιών με την ελληνόφωνη Στοά
“Πυθαγόρας” υπ’ αρ. 33 εν Ανατολή Αμβέρσας.
Η συγκεκριμένη Στοά ιδρύθηκε το 1997, από Έλληνες τέκτονες,
μόνιμους κατοίκους του Βελγίου και την διάρκεια της λειτουργίας
της έχει επιδείξει πλούσια τεκτονική δραστηριότητα.
Η επιλογή του προορισμού στήριχτηκε στην παρότρυνση: “...Η
Μεγ. Στ. της Ελλάδος καλεί τις επιμέρους Στοές να ενισχύσουν με
την παρουσία τους την ελληνόφωνη Στοά “Πυθαγόρας” με κοινές
εργασίες στην Αμβέρσα.” (Σχετικό άρθρο στο τεκτονικό περιοδικό
“ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”, με αφορμή για τα 10χρονα από την ίδρυση της Ελληνόφωνης Στοάς “Πυθαγόρας” υπ’αρ. 33 εν Αν. Αμβέρσας).
Οι αδ. της Στ. Πυθαγόρας υπεδέχθησαν θερμά και ξενάγησαν
την αποστολή στα αξιοθέατα της πόλεως με οριστική κατάληξη μια
σύντομη ενημέρωση στο -σημαντικών συμβολισμών- κτίριο του παλαιού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ξεναγό τον καθηγητή Θεόδωρο
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Καλλιάνο, επισκέφθηκαν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, όπου τους ξενάγησε, ο Δρ Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, ένας
σημαντικός Έλληνας, τακτικό μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του
Βελγίου και καθηγητής Φιλοσοφίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
των Βρυξελλών, και υπεύθυνος του προγράμματος Ελληνικών
Σπουδών.
Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών δημιουργήθηκε από τους ελευθεροτέκτονες του Βελγίου
και λειτουργεί κάτω από
τις φιλοσοφικές και κοινωνικές αρχές που έθεσαν
οι ιδρυτές του, με πρώτο
σταθμό ξεναγήσεως την
έδρα τεκτονικών σπουδών
του πανεπιστημίου, όπου
τους υποδέχθηκε ο κοσμήτορας του Πανεπιστημίου και αρχαιολόγος Δρ
Ντιντιέρ Βιβιέρ.
Ο Σεβ. αδ. Γλαύκος
Αντωνάτος, ευχαρίστησε
τους Καθηγητές για την
φιλοξενία τους και τους
παρέδωσε αναμνηστικά
δώρα.
Η ξενάγηση συνεχίστηκε στους χώρους του Πανεπιστημίου στο
οποίο υπάρχουν ευδιάκριτες τεκτονικές αναφορές, με αποκορύφωμα το μνημείο των πεσόντων τεκτόνων της πρώτης αντιστασιακής ομάδας του Βελγίου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με την
επωνυμία “Ομάδα G’’.
Στη συνέχεια αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Μεγ. Διδ.
Νικόλαο Βουργίδη, τους Κοσμήτορες Ηλία Κοντογιάννη και Αθανάσιο Ζεύκη, τον Σεβ. αδ. Γλαύκο Αντωνάτο και τον αδ. Φίλιππο
Δημητρίου, μετέβησαν στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Παρασκευή 4 Ιουνίου) όπου πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη
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συνάντηση της αντιπροσωπείας της Μεγ. Στ. της Ελλάδος στο Γραφείο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο, με τον
εκπρόσωπο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνο
για το ευρωπαϊκό διάλογο με τις ουμανιστικές και θρησκευτικές
οργανώσεις κ. Σεζάρ Ντας Νέβες, με τον οποίο είχε εποικοδομητικό διάλογο διάρκειας 30 λεπτών.
Ο Μεγ. Διδ. παρουσίασε τις δραστηριότητες και το έργο της Μεγ.
Στοάς της Ελλάδος, καθώς και την συνεισφορά των τεκτόνων στην
ιστορική διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κατοχύρωση
των ηθικών και ουμανιστικών αξιών της ελευθερίας, της ειρηνικής συνεργασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ευχαρίστησε τον κ. Σεζάρ Ντας Νέβες, που δέχθηκε την Ελληνική
αντιπροσωπεία, κατανοώντας παράλληλα το φόρτο εργασίας του κ.
Μπαρόζο και τόνισε ότι ο σκοπός της επισκέψεως της Μεγ. Στ. της
Ελλάδος είναι να υπάρξει ένας σταθερός και δημόσιος διάλογος
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα ουμανιστικών και ηθικών αξιών
οι οποίες - ιδιαίτερα σήμερα - καθίστανται αναγκαίες για να ενισχυθεί ένας τρόπος ζωής βασισμένος στις θεμελιώδεις αρχές που
διέπουν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με τη σειρά του ο κ. Σεζάρ Ντας Νέβες ανέφερε ότι ο κ. Μπαρόζο είναι πραγματικός φίλος της Ελλάδος και εκ μέρους του ευχαριστεί την ελληνική αντιπροσωπεία για την επίσκεψή της. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το 2000 είχε συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο να δοθεί η δυνατότητα στις οργανώσεις ουμανιστικών
και θρησκευτικών πεποιθήσεων να επικοινωνούν απευθείας με τα
ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό έγινε κατορθωτό πλέον με τη Συνθήκη
της Λισσαβόνας και το νέο σχετικό άρθρο αυτής, με το οποίο η Κοινότητα ανοίγει επίσημα απευθείας διάλογο με αυτή τη κατηγορία
των κοινοτήτων.
Ο Μεγ. Διδ. λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο αναφέρθηκε στη
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μη δογματική φύση του Ελευθεροτεκτονισμού, τονίζοντας ιδιαίτερα το φιλοσοφικό - ανθρωπιστικό του περιεχόμενο καθώς και το
γεγονός ότι είναι φιλοσοφικός θεσμός και όχι θρησκεία και δέχεται στους κόλπους του μέλη κάθε θρησκευτικού δόγματος απαγορεύοντας την εμπλοκή των μελών του σε θρησκευτικές ή πολιτικές
συζητήσεις. Επεσήμανε επίσης ότι ο Ελευθεροτεκτονισμός αποσκοπεί στην ηθική και πνευματική ανέλιξη των μελών του και ότι
τιμά τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης,
αρχές που άλλωστε έχει υιοθετήσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Σεζάρ Ντας Νέβες τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο
Πρόεδρος αυτής κ. Μπαρόζο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και τη δημοκρατία και ότι ασπάζονται τις αρχές εκείνες που εκσυγχρόνισαν και “φώτισαν” την Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τους θεσμούς εκείνους, οι οποίοι αποτελούν
την παράδοση του “Φωτός”.
Τέλος, ο Μεγ. Διδ. εκ μέρους της Μεγ. Στ. της Ελλάδος παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα με αντίγραφο παράστασης από τη νότια
πλευρά του Παρθενώνα, προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην Αμβέρσα, στο τεκτονικό μέγαρο της Κανονικής Μεγάλης Στοάς του Βελγίου, έγινε κοινή συνεδρία των Στ. Ισότης και Πυθαγόρας υπό του αδ. Σεβ. Γεωργίου
Κρητικού.
Ομιλητής ο πρ. Πρόσθ. Μεγ. Διδ. της Κανονικής Μεγ. Στ. του
Βελγίου αδ. Στάθης Παπασταθόπουλος, που ανέπτυξε το θέμα “Ο
Πυθαγόρας και τα Χρυσά Έπη”.
Ο Σεβ. αδ. Γλαύκος Αντωνάτος, υπογράμμισε ότι: “...οι κοινές
αυτές εργασίες, είναι εργασίες, οι οποίες διατρανώνουν την πίστη
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στα ανθρωπιστικά ιδεώδη του Ελευθεροτεκτονισμού, αποδεικνύοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα του και συμβάλλοντας στη σύσφιξη
των σχέσεων μεταξύ Αδελφών οι οποίοι “λειαίνουν το λίθο τους”
και αναζητούν το “φως”, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.”
Στις κοινές εργασίες παραβρέθηκαν αντιπρόσωποι του Συμβουλίου της Κανονικής Μεγ. Στ. του
Βελγίου καθώς και εκπρόσωποι
άλλων Στοών από το Βέλγιο, την
Ελλάδα και τις Η.Π.Α. Με το πέρας των εργασιών και την ανταλλαγή των αναμνηστικών δώρων,
η Στ. “Πυθαγόρας” παρέθεσε
δείπνο, στο εστιατόριο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Αμβέρσας.
Την επομένη (Σάββατο 5 Ιουνίου), πραγματοποιήθηκε εκδρομή στις ιστορικές πόλεις
Μπρυζ και Γάνδη.
Το βράδυ τις ίδια ημέρας,
η Στ. “Πυθαγόρας”, παρέθεσε
προς τα μέλη της αποστολής
δείπνο σε εστιατόριο των Βρυξελλών.
Λίγες ημέρες αργότερα απεστάλη η ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose
Manuel Barroso:
Βρυξέλλες, 30.06.2010
Eξοχότατε,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 19ης Μαϊου και ειδικώς για το ομοίωμα του Παρθενώνος, το οποίο τόσο ευγενικώς μου
προσφέρατε.
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Εγκαθίδρυση της
Στ. Ασκληπιός

Ο Παρθενώνας είναι ένα ισχυρό σύμβολο του κοινού μας ευγενικού σκοπού, του Ευρωπαϊκού σχεδίου.
Μας υπενθυμίζει πόσα πολλά οφείλουν οι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα, με σημαντικότερο τη δημοκρατία.
Είμεθα ευγνώμονες για αυτήν την κληρονομιά.

υπ’ αρ. 159 Αν. Αθηνών

Δέχομαι με χαρά την προθυμία σας να συμβάλετε στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Σε περίοδο κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, είναι
τώρα, περισσότερο από ποτέ, σημαντικό να προασπίσουμε και προωθήσουμε τις κοινές μας Ευρωπαϊκές αξίες, κυρίως την ειρήνη, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία και την αλληλεγγύη.
Με Εκτίμηση,
Jose Manuel BARROSO

Τ

ην 12η Ιουνίου 2010 έγινε η εγκαθίδρυση της Στοάς
“Ασκληπιός” υπ’ αρ. 159 και η εγκατάσταση των αξιωματικών της από το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελ-

λάδας.

Στην τελετή παρέστησαν πολλές αντιπροσωπείες Στ., μέλη της
Βασ. Αψίδας, του Υπ. Συμβουλίου και σύσσωμο το Συμβούλιο της
Μεγ. Στ. Ο Μεγ. Διδ. αδ. Νικ. Βουργίδης κάλεσε τα ιδρυτικά μέλη
Νικ. Καπρίτσα, Αθ. Καμέτα, Πραξ. Χαλεπά, Αστέριο Ματαφτσή, Σπ.
Κοννιδάρη, Ηλ. Καρακατσάνη, Κ. Παπαδόπουλο, Ιω. Καμέτα, Ιω.
Μεταλληνό, Μεν. Λυγνό, Κων. Χαλιώτη, Ηρ. Καπρίτσα, Βασ. Κανούση να επιβεβαιώσουν την αίτησή τους για την ένταξή τους στην νέα
Στοά και το Συμβούλιο
της Μεγ. Στοάς με το
άναλογο τυπικό εγκαθιδρύει την νέα Στοά
και εγκαθιστά το Συμβούλιό της.
Ο Μεγ. Ρήτωρ αδ.
Κων. Πολίτης σε ομιλία του λέγει τα εξής:
Οι μεγάλοι πρόγονοί μας διέπλασαν το
πολυδαίδαλο Ελληνικό
Πάνθεον, θεοποιώντας
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την αρμονία του παντός και τον Φυσικό Νόμο, τις απορίες και τα
πάθη τους τα ανεξήγητα και όλες τις δυνάμεις της Φύσεως.

που κτίζει ο μυούμενος με την προσωπική του εργασία και τον Τελέσφορο στον φωτοβόλο αστέρα της δύσεως.

Μια τέτοια δύναμη ήταν ο Ασκληπιός, γιός του Ιατρού των θεών
Aπόλλωνα και σύγχρονος του Ηρακλή.

Η κοινωνία των ανθρώπων νοσεί και την ασθένειάν της συνθέτει
η άγνοια. Η Στοά “AΣKΛHΠIOΣ” θα προσπαθεί μέσω της μυητικής
διαδικασίας να υπoδεικνύει την θεραπεία στους νοσούντες που
κρούουν την θύρα της.

Ο Κένταυρος Χείρων, που υπήρξε εκπαιδευτής του Πηλέα, του
Αχιλλέα, του Πάτροκλου, του Ιάσονα, εδίδαξε στον Ασκληπιό
τη θεραπευτική τέχνη. Ο Aσκληπιός ήταν κατ’ άλλους, θεότης της Ιατρικής και της υγείας ή θείος ιατρός ενώ κατά
τον Όμηρο και τους επικούς ποιητές ήταν ήρωας-θεραπευτής για όλα τα νοσήματα και προστάτης, για τις
ωδίνες και τους αλγηδόνες. Εκτός όμως από την
θεραπευτική του δράση, επιχείρησε να ποιήσει
ανθρώπινη ζωή και να αναστήσει νεκρούς όπως
τον Καπανέα, τον Λυκούργο, τον Ιππόλυτο. Τούτο, εξόργισε τον Πλούτωνα που διαμαρτυρήθηκε στον Δία και αυτός πάραυτα, κεραυνοβόλησε
τον Ασκληπιό ο οποίος εδίδαξε με τον θάνατό του
ότι μόνον ο δημιουργός ποιεί ζωήν. Η θεραπευτική
τέχνη του Ασκληπιού ασκείτο στα Ασκληπιεία που
ήσαν ναοί άμα και θεραπευτήρια. Η προσφορά
του, δεν ήταν μόνo επί του σώματος αλλά και
επί της επαναφοράς του νου στην γαλήνη και
της καρδιάς στον φυσικό δρόμο, ήταν δηλαδή
ένας διδάσκαλος.

Aσκληπιός
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Ο Ασκληπιός γέννησε γιούς τον Τελέσφορο,
τον Μαχάονα, τον Ποδαλείριο και θυγατέρες την
Υγίεια, την Ιασώ, την Πανάκεια και την Αίγλη.
Τελέσφορος μπορεί να είναι η δύναμη της ανάρρωσης, αυτός που σε φέρει στο τέλος της, Ιασώ είναι η δύναμη της
ίασης, Πανάκεια είναι το καθoλικό φάρμακο που θεραπεύει τα
απάντα, Υγίεια είναι η ποθούμενη απ’ όλους υγεία και Αίγλη είναι
το λαμπρό φως, η λάμψη της ίασης.
Αν επιχειρούσαμε να αντιστοιχίσουuε τα ονόματα αυτά με σύμβoλα του ναού μας, θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε θέτοντας, την Ιασώ στη στήλη της Σοφίας, την Πανάκεια στην στήλη της
Ισχύος, την Αίγλη στην στήλη του Κάλλους, την Yγίεια στην στήλη

Όπως οι αρχαίοι Αθηναίοι για να μυηθούν, επισκέπτονταν πρώτα
το Ασκληπιείο που βρισκότανε κάτω από τη νότια πλευρά της Ακρόπολης, προκειμένου να καθαρθούν πριν οδοιπορήσουν στην Ιερά
Οδό, που οδηγούσε στο Ιερόν της Ελευσίνας, έτσι και οι ζητούντες
να γίνουν τέκτονες στην νέα Στοά θα αρxίζoυν με καθαρμούς και
οδοιπορίες δοκιμασίας για να γίνουν δεκτοί στο Ιερό της Σκέψεως.
Αν το καθαρτήριo της Στοάς και του Σκοτεινού Θαλάμου της
μπορεί να συμβολιστεί σαν ένα Ασκληπιείο, τότε οι τελετουργοί
αξιωμ. που βοηθούν στη κάθαρση, συμβολίζουν τους Ασκληπιάδες
και η καθαρτήρια μυητική διαδικασία είναι η θεραπευτική τέχνη
του Ασκληπιού.
Τους πρώτους λειτoυργoύς της Στοάς “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” θα εγκαταστήσετε Mεγ. Διδ. εντός ολίγου. Η τέχνη του Ασκληπιού είναι αιωνία. Για να εργάζεται όμως η Στοά “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” στον αιώνα τον
άπαντα θα πρέπει να γεννάει διαρκώς νέους Ασκληπιάδες.
Ο νέος Σεβ. Νικ. Καπρίτσας στην ομιλία του αναφέρει:
Μετα από εβδομήντα χρόνια έλαχε στους αδελφούς μου, τους
καταγόμενους κυρίως από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας και σε εμένα, να
επανιδρύσoυμε την ανενεργό από τις αρχές του 1941 Στοά “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” Αν. Τρίκκης υπ’αριθμ. 107.
Η Στοά “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” είχε ιδρυθεί τον Δεκέμβριο του 1938 από
αδελφούς καταγόμενους κυρίως από τα Τρίκαλα, αςιωματικούς
του στρατού και γιατρούς στην πλειοψηφία τους. Επειδή όμως στα
Τρίκαλα δεν υπήρχε κατάλληλο οίκημα συνεδρίαζε στo εργαστήριο
της Στοάς “ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ” στην Λάρισα αριθμ. 74. Κατά την εποχή
εκείνη λόγω των πολιτικών συνθηκών και συνεκτιμώμενoυ του ότι
αξιωματικοί του στρατού στην Θεσσαλία, φέρονταν ως ενταγμένοι
στον προοδευτικό χώρο, δεν όρισε η Γαληνοτάτη Μεγ. Αν. Επιτροπή
εγκαθίδρυσης και περιορίστηκε να εκδώσει τον ιδρυτικό τίτλο υπ’
αριθμ. 107 και το διακριτικό όνομα Ασκληπιός.
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Η Στ. Αμφικτύων, είχε ιδρυθεί το 1928 στη Λάρισα κυρίως από
αξιωματικούς της στρατιάς Λαρίσης, ενώ μεταξύ των ιδρυτικών μελών της αναφέρονται και oι ίλαρχοι Αυγερόπουλος Γεράσιμος και
Αλέστας Λουκάς, μετέπειτα δαφνοστεφείς στρατηγοί.
Οι ίδιοι υπήρξαν ιδρυτές και άλλων Στοών όπως της Στοάς Τσιμισκής και Κασσιόπη Πρεβέζης.
Με προτροπή του αδ. Γεράσιμου Αυγερόπουλου, τέκτονες αξιωματικοί του στρατού που
υπηρετούσαν στη Λάρισα, ίδρυσαν στα Τρίκαλα την Στοά Ασκληπιός, στην οποία συμμετείχαν ως ιδρυτικά μέλη και οι γιατροί της πόλεως καθώς και ένας φαρμακοποιός. Μετέπειτα
μυήθηκαν και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της
πόλης των Τρικάλων δικηγόροι, μεγαλέμποροι,
τραπεζικοί κλπ.

Στέφανος Σαράφης

Μεταξύ των ιδρυτικών μελών της φέρονται
ο εκ Τρικάλων καταγόμενος αξιωματικός του
Στρατού και μετέπειτα στρατηγός Στέφανος Σαράφης, μέλος της Στοάς Μεγ. Αλέξανδρος και
ο Γεράσιμος Aυγερόπoυλoς μετέπειτα στρατηγός και πρώην Σεβ. της Στοάς Ησίοδος. Επίσης, αναφέρονται ως ιδρυτικά μέλη ο δικηγόρος Τρικάλων Νικόλαος Έξαρχος, μετέπειτα
βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου, ο γιατρός
Καμέτας Νικόλαος πατέρας του αδ. Αθ. Καμέτα, ο γιατρός και κλινικάρχης Χριστοδήμος και
άλλοι. Σχεδόν το σύνολο των μελών της Στοάς
Ασκληπιός ήταν ιατροί και αξιωματικοί του
στρατού.

Παραθέτουμε το πρώτο Συμβ. των αξιωματικών που συγκροτήθηκε από τους:
1. Σεβ. Ανδρέας Παπαβασιλειου (Διευθυντής Εθνικής Tραπέζης)
2. Α’ Επ. Κωνσταντίνος Ζαούσης (φαρμακοΓεράσιμος Aυγερόπoυλoς
ποιός)
3. Β’ Επ. Βασίλειος Ορέστης
4. Ρήτ. Στυλιανός Κλειδωνάς (γιατρός, διευθυντής Υγειονομικής
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Υπηρεσίας στο στρατηγείο του ΕΛΑΣ υπό τον στρατηγό Στέφανο Σαράφη)
5. Γραμ. Ζήσης Γρίβας
6. Δοκ. Ευστάθιος Koκκάλας (μέλoς της Στ. Πυθαγόρας)
7. Ελεονόμoς Βασίλειος Ιλατζής
8. Τελετάρχης Δημήτριος Καρυότογλου
9. Στεγ. Κωνσταντίνος Ταρλατζής (μέλος της Στ. Μέλης, μικροβιολόγος, αρχικτηνίατρος του Στρατού)
Το δεύτερο Συμβ. των Αξιωμ. συγκροτήθηκε από τους:
1. Σεβ. Ζήσης Γριβας
2. Α’ Επ. Κωνσταντίνος Ζαούσης
3. Β’ Επ. Στέλιος Κλειδωνάς
4. Ρητ. Βασίλειος Ιλατζής
5. Γραμ. Κωνσταντίνος Ταρλατζής
6. Ταμ. Βασίλειος Ορέστης
7. Δοκ. Ηλιας Χαλάτσης
8. Ελε. Αλ. Παπαστεριάδης
9. Τελ. Αθανάσιος Μαγουλίτσας
10. Στεγ. Ευάγγελος Καρατζούνης
Φέρεται ως μέλος της Στ. Ασκληπιός και ο αδελφός του Στυλιανού Κλειδωνά, Χαρίλαος Κλειδωνάς, υπίατρος μέλους της Στοάς
Ησίοδος και συνεργάτης του στρατηγoύ Αυγερόπουλου.
Με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. πρωτ. 1150/1.11.1940 του Μεγ. Διδ.
Φιλώτα Παπαγεωργίου και του Υπάτου Μεγ. Ταξιάρχη Παναγιώτη
Χατζηπάνου, ανεστάλησαν οι εργασίες της Στοάς Ασκληπιός από
τις αρχές του 1941, η οποία έκτοτε δεν αφυπνίστηκε.
Σήμερα, ημείς τα ιδρυτικά μέλη, εκτός από το καθήκον που αναλαμβάνουμε να υπερασπιστoύμε κάθε έννοια ελευθερίας, υποσχόμεθα να αντλούμε δύναμη, να ενεργούμε με σοφία, σεβόμενοι το
κάλλος και να προβαίνουμε σε πράξεις αγάπης κατά την ανοικοδόn
μηση του ναού της αρετής.		
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Συμπόσιο
των Δελφών
5-6 Ιουνίου 2010

Δ

ιοργανώθηκε διήμερο Συμπόσιο των Στ. με αρχαιοελληνικά τοπωνύμια με την ευκαιρία της ημέρας του περιβάλλοντος με την φροντίδα της Στ. Δελφοί αρ. 143 Α. Παρνασσού. Συμμετείχαν οι Στ. Δελφοί αρ. 86 Αθηνών, Δωδώνη αρ. 58
Ιωαννίνων, Αρχαία Ολυμπία αρ. 145 Ολυμπία και Σαλμίς αρ. αρ. 137
Πειραιώς.
Ο Σεβ. αδ. Βασ. Βουλγαρίδης καλωσόρισε με θερμότητα τους 60 αδ. που οδοιπόρησαν μέχρι τους
Δελφούς και έδωσε τον λόγο στον Προσθ. Μεγ.
Διδ. αδ. Γεώργιο Βασιλογεώργη ο οποίος με ευαισθησία αναφέρθηκε στην ανάγκη σεβασμού
του περιβάλλοντος ως προϋποθέσεως για την
εξέλιξη του κόσμου και την ποιότητα της ζωής.
Κατά την συζήτηση τονίστηκε η ανάγκη να αναδειχθεί το θέμα ως κυρίαρχος προβληματισμός της ανθρωπότητας, απαραίτητος όρος επιβιώσεώς της.
Μετά τις εργασίες παραδόθηκε αναμνηστικό δώρο στον ομιλητή
και διοργανώθηκε γεύμα στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου, ενώ το βράδυ παρατέθηκε δείπνο σε εστιατόριο των Δελφών.
Την επομένη ημέρα έγινε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και
το μουσείο των Δελφών και γεύμα στο “Συμπόσιο”.
Προς την Στ. απέστειλε την εξής επιστολή ο ενδ. αδ. Θεοδόσιος
Τάσιος:
Εκ του όρους Βριλησσού, τω εν Δελφοίς συνεδρίω Ελληνωνύμων Στοών.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε!
Την μεν σωματικήν απουσίαν μου, το μήκος των περιζωμάτων-

Στους παρευρεθέντες δόθηκε η ακόλουθη κάρτα σε ζωγραφική Δημ. Μπάκα.

σας επιεικώς θα καλύψη, της δε πνευματικής συμπαρουσίας-μου
τα κάθε γράμματα έδωσαν προς υποδήλωση.
Στη σημερινή αδελφική Σύναξή-σας, ως ανάμεσα σε όσα νοήματα Σεις θα δώσετε, τολμώ να διαβλέπω (έστιν δε αλληγορί άθλημα αυτό-χρήμα τεκτονικόν) πρώτα-πρώτα μία πράξη συμβολική της
Ελληνο-Τοπωνυμίας: Οι Τόποι των οποίων τα ονόματα φέρετε, ενέχουν Ιστορίαν - ενέχουν τον πόνο και τη χαρά των κατοίκων τους,
τους μόχθους και τις ελπίδες των, κοντολογίς ενέχουν υπόμνηση
της κοινής μοίρας της ανθρωπότητας - συνιστούν δηλαδή μερικό
Σύμβολο της Ανθρωπότητας “διά την οποίαν ο Τεκτονισμός αδιαλείπτως εργάζεται”.
Εξ άλλου, Τόποι ειν’ αυτοί - κομμάτια Γης δηλαδή - κι είναι ως
εκ τούτου σήμανσις (μέρους έστω) ενός ταλαιπωρημένου Πλανήτη.
Αυτό το διεσταλμένο σύμβολο, τολμώ να το φαντάζομαι σήμερα
ειδικώς - Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος. Και διότι ο Τεκτονισμός είναι κατεξοχήν ανοικτός προς την περιβαλλοντική ευαισθησία:
1. Πρώτον διότι διά των Τυπικών παροτρύνσεις “γνώσιν της Ύλης”,
εις “αποκάλυψιν των μυστηρίων της Φύσεως” - επισημαίνοντας
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όμως ότι “η διάνοια επαρκεί μόνον όταν διευθύνεται υπό ηθικής
υγιούς”. Εγκαίρως δηλαδή ο Τεκτονισμός είχε αμφισβητήσει την
ουδετερότητα της Επιστήμης - μία δήθεν ηθική ουδετερότητα
που γέννησε πολλά περιβαλλοντικά δεινά.
2. Δεύτερον διότι ο Τεκτονισμός εμμόνως αναφέρεται στους “κόλπους της Φύσεως, εις την οποίαν θα επανέλθομεν” (αποδίδοντας το χρέος μας - προς αυτήν) - θέσις ιδιαίτερα φιλοπεριβαλλοντική, όταν μάλιστα συνδεθεί με την σεμνότητα την οποία μας
εμπνέει όταν καλεί να συντονισθούμε με τον Παγκόσμιο Ρυθμό.
3. Τέλος, επιδή το Περιβάλλον είναι ένα κατεξοχήν ηθικό πρόβλημα, δεν είναι άσκοπο να θυμηθούμε και εδώ την εμμονή της Τεκτονικής Μεθόδου για την “περιστολή των αντικοινωνικών ημών
τάσεων” και για την τελική δυνατότητα της “Αγάπης η οποία ενώνει και συντονίζει την Πλάσιν”!
Επί τούτοις, έρρωσθε τα μάλα, Κασίγνητοι, φιλότατοι και ευ ποιείτε εν Δελφοίς τε και εν παντί τόπω.
Θεοδόσιος ο Φοινικεύς
Βριλησσώ, βι’ πέμπτη θαργηλιώνος μεσούντος

n

Εγκαθίδρυση της
Στ. Ευρώπη
υπ’ αρ. 162

Τ

ο Συμβούλιο της Μεγ. Στ. εγκαθίδρυσε
την νέα Στοά Ευρώπη και εγκατέστησε
το πρώτο Συμβ. Αξιωμ. την 17η Ιανουαρίου 2011.
Ο Σεβ. Δρόσος Μακρής, τα μέλη του Συμβ.
Χρ. Τσίγκας, Γεώργιος Γκουβίτσας, Δημ. Ιατρίδης, Κυρ. πρίκας, Δημ. Σκιαδόπουλος, Σπ.
Ανδριτσάκης, Ηρακλής Τριήρης, Χρήστος Ευαγγελίδης, Ανδρέας Δούμης, οι αντιπρόσωποι Παν. Λούρης, Δημ.
Αναγνωστάκος, Χρ. Τσίγκας.
Κατά την παράδοση ο Μεγ. Ρήτωρ αδ. Κ. Πολίτης είπε τα εξής:
H Ευρώπη είναι ονομασία μυθικού προσώπου, που λατρεύτηκε
ως ηρωίδα και σαν θεότητα, που επί χιλιάδες χρόνια ερεθίζει τους
φιλοσοφικούς διαλογισμούς των ερμηνευτών της.
Λόγω του κάλλους της Ευρώπης, κατά τον μύθο, ο Δίας μεταμορφώθηκε σε λευκό ταύρο, την προσέγγισε διακριτικά, την γοήτευσε και όταν αυτή κάθισε ανυποψίαστη στη ράχη του, την απήγαγε, πετώντας πάνω από την θάλασσα έως την Kρήτη. Εκεί απέκτησε
μαζί του τρία τέκνα, τον ήρωα Σαρπηδόνα και
τους δύο μεγάλους κριτές, τον Μίνωα και τον
Ραδάμανθυ οι οποίοι έκριναν τους ζωντανούς
και τους νεκρούς.
Η εγκαθιδρυθείσα Στ. «Eυρώπη» καλείται να
γεννάει ήρωες, που θα πολεμούν νικηφόρα τα
πάθη τους και συγχρόνως δίκαιους κριτές, δη-
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λαδή δοκιμαστές των σκέψεων και πράξεών τους.
Αυτή η ικανότητα θα μεταδίδεται με την τελετoυργία από την
Στοά προς τον μυούμενο, δυνάμει των εξουσιών που εκχώρησε ο
Μεγ. Διδ. προς αυτήν.
Προηγουμένως θέσατε Μεγ. Διδ. σε ενέργεια τον Πίνακα Χαράξεως της Στοάς
παρoυσιάζoντας συμβολικά, την διδασκαλία που αντιπροσωπεύουν τα δώρα της Δήμητρας (σίτος, οίνος, έλαιον), τα οποία συμπλέκονται με το άλας της γης.
Η Ευρώπη ήταν μια περιπλανώμενη γυναίκα, η οποία δια της
Σοφίας απέκτησε την δύναμη να στολισθεί με το Κάλλος. Έτσι και
η Στοά Ευρώπη θα υποδεικνύει στον περιπλανώμενο μαθητή την
ορθή διεύθυνση προς το κάλλος.
Πατέρας της Ευρώπης ήταν ο Αγήνορας, δηλ. ο οδηγός των ανδρών και μητέρα της η Τηλεφάεσσα, που φωτίζει μακριά. Η Στοά
θα οδηγεί τους αδ. και θα τους φωτίζει όσο μακριά και αν βρίσκονται.
Ο ένας από τους τρεις αδελφούς της Ευρώπης λεγόταν Φοίνιξ,
η συγγενής από την οποία δημιουργήθηκε η νέα Στοά είναι η Στοά
“Φοίνιξ” αρ. 51.
Και ήδη δεν απoμένει παρά να εγκατασταθεί το Συμβ. της νέας
Στοάς για να αρχίσει το υπέροχο έργο της, να μυεί τον αμύητο, να
του αυξάνει εσωτερικά το φως και την όραση, ώστε vα αποκτήσει
μεγάλους οφθαλμούς ή στην αρχαία γλώσσα ευρείς ώπας, σαν αυτούς που διέθετε η μυθική Ευρώπη.
Στην συνέχεια ο Μεγ. Διδ. είπε τα ακόλουθα:
Μέσα στην Στοά, οι τέκτονες που έχουν εσωτερική την προδιά-
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θεση, απολαμβάνουν την θεία παρουσία, που κατακλύζει τις ψυxές
των πραγματικά μεμυημένων και που εκδηλώνεται με την αγάπη
προς τον συνάνθρωπο, ανεξαρτήτως καταγωγής, πνευματικών ή
υλικών προσόντων, κοινωνικής θέσεως, εθνικότητος, φυλής, χρώματος, γλώσσας ή θρησκείας.
Όπως η παιδεία, αποτελεί επένδυση και προσφορά του κράτους
προς την κοινωνία, έτσι και η εγκαθίδρυση και η λειτουργία μίας νέας
τεκτονικής Στοάς, αποτελεί συνεισφορά της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος προς την κοινωνική ολότητα
και προς τον άνθρωπο για ένα καλύτερο αύριο.
Μέσα στην Στοά, στο ιερό της
φύσεως και της νοήσεως, λαξεύεται η ψυχή του τέκτονα. Σε αυτήν
κατανοεί, ολίγον κατ’ ολίγον, τα ενδότερα μυστικά της ζωής και του
πνεύματος και με την τακτική φοίτησή του επιτυγχάνει να εξοστρακίσει τον εγωϊσμό, την φιλαυτία, την
πλεονεξία, την αναρχία και τα συναφή επακόλουθα κακά.
Μέσα στην Στοά καλλιεργείται το πνεύμα του ανθρώπου, ώστε
ελεύθερος και απαλλαγμένος από προλήψεις, πάθη και δεισιδαιμονίες, να εργασθεί για την πρόοδο της ανθρωπότητqς, μίας ανθρωπότητας απαλλαγμένης από την αδικία και την εκμετάλλευση.
Μέσα στην Στοά, οι τέκτονες πλέκουν στεφάνια στην Αρετή και
κατεργάζονται δεσμά στην κακία. Μία ολόκληρη προσφορά προς
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τον Άνθρωπο είναι οι εργασίες στην Στοά. Στov άνθρωπο, αυτό το
θείο ποίημα, το μόνο στην γη δημιούργημα, που έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την πνευματική του ποιότητα και να ενεργοποιεί τις
εσωτερικές δυνάμεις του για την τελειοποίησή του.
Μόνο ο άνθρωπος χάρι στον νου και την ελευθερία της σκέψης
και της συνείδησης, μπορεί να ενεργοποιεί από μόνος του, τις εσωτερικές δυνάμεις του για την ολοκλήρωσή του και την ταύτισή του
με το Θείο.
Μόνο αυτός καθορίζει τον εαυτό του και γοητεύεται από την
πραότητα του Δημιουργού του.
Κανένα άλλον όν, δεν λογικεύεται και δεν εκστασιάζεται, κανένα
άλλο δημιούργημα επί της γης, δεν έχει πόθους και εσωτερικά συνειδητά βιώματα και κανένα άλλο όν, εκτός από τον άνθρωπο, δεν
διαθέτει συνειδητούς και υποσυνείδητους κόσμους, τους οποίους
και συνεχώς ερευνά.
Μόνο ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τον πόνο και την χαρά. Και
μόνο αυτός δύναται να αξιοποιεί τα συναισθήματά του ανάλογα με
την εξέλιξή του και την προκοπή του. Τα βάθη του πόνου μπορούν
να αποκαλύψουν τα βάθη του πνεύματος. Κι’ αυτό συμβαίνει μόνο
στον άνθρωπο, με τον οποίο ο Τεκτονισμός, ως ανθρωποκεντρικό
σύστημα, βασικά ασχολείται.
Μόνο ο άνθρωπος δύναται να διψάσει το αιώνιο, το τέλειο και
το άπειρο και μόνο αυτός δύναται να προσεγγίσει το ΑΙΩΝΙΟ Φως.
Ο Ελευθεροτεκτονισμός, μέσα στην παγκοσμιότητά του, παρακολουθεί τις τροπές και τις εκτροπές της ιστορίας, τα δεινά και την
οδύνη των συγχρόνων
συνανθρώπων μας, τη βία, την κατάχρηση εξουσίας, την πείνα,
την ανάγκη, την απαιδευσία, τον πόλεμο. Και συμπάσχει, προσπαθώντας να συμβάλει, έστω και αφανώς, στην βελτίωση της ανθρω-
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πότητας και στην μελλοντική κοινωνική συνομάδωση.
Για να επιτευχθεί όμως αυτή η ανθρωπιστική κοινωνία, της
Ελευθερίας, της Ισότητος, της Αδελφοσύνης και της Δικαιοσύνης,
ο Τεκτονισμός παρακινεί τα μέλη του, σαν μέλη του κοινωνικού συνόλου, να χαλιναγωγούν τα πάθη τους, να εξαλείφουν τις αντικοινωνικές τους τάσεις και με τη συνεχή
σμίλευση του εσωτερικού εαυτού
τους, να διορθώνουν, όσο είναι δυνατόν, τις ατέλειές τους.
Σε αυτή την συνολική ανθρώπινη προσπάθεια, για ένα καλύτερο
αύριο, εργάζεται ο Τεκτονισμός.
Και προς τούτο μεθοδεύει, την
ανθρώπινη ψυχοηθική ανάπτυξη,
σε παγκόσμια κλίμακα, μία πανανθρώπινη δηλαδή ενότητα, στην
οποία θα υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Προτρέπει τα μέλη του, με την συνεχή
άσκηση της αρετής, τη σωφροσύνη, τη δικαιοσύνη, την επιείκεια
Η υρώπη και ο Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο. (σχ. Αλ. Ίσαρης)
και την ανοχή, να κάνουν πράξη την
αγάπη του Χριστού προς τον συνάνθρωπο.
Ο Τεκτονισμός, στο «ο συ μισείς ετέρω μη ποιήσεις», προσθέτει
και το παράγγελμα “πράττε εις τους άλλους παν ότι καλόν επιθυμείς και ούτοι να πράττουν εις σε”, που είναι η πιο υψηλή ηθική
αξία γιατί είναι θεμέλιο κάθε ανθρώπινης κοινωνίας και εκφράζει
το νόμο της αμοιβαιότητας, τον “χρυσό κανόνα” της ηθικής.
Ο Τεκτονισμός θεωρεί, ότι «ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο
από ό,τι αυτός μπορεί να γνωρίζει για τον εαυτό του, είναι το όν
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που έρχεται σε σχέση με τον Θεό», είναι δυνάμει εικόνα Θεία, με
ψυχή και πνεύμα, που έχει τη δυνατότητα να ομοιωθεί με τον Θεό,
αφού άλλωστε ο άνθρωπος είναι δημιούργημα-ποίημα του Θεού.
Γι’ αυτό και ο Τεκτονισμός, με τη διδασκαλία του, ωθεί τον άνθρωπο
να αγωνίζεται έως ότου επιτύχει την εσωτερική μεταστροφή, προκειμένου να επανεύρει τον “απολεσθέντα λόγο” και να κατακτήσει
την αρετή.
Προς αυτή την κατεύθυνση ο Τεκτονισμός οδηγεί τον άνθρωπο
διά των μελών του μέσα από τις Στοές, στις οποίες συνερχόμεθα
και πρέπει να συνερχόμεθα ανελλιπώς, για να κατανικούμε τα πάθη
μας, να καθυποτάσουμε την ανυπάκουο θέλησή μας και να προοδεύουμε στoν Τεκτονισμό, εις δόξαν τou Mεγ. Αρχ. του Σύμπαντος.
Αυτή είναι και η προσπάθεια των αδ. της νεοϊδρυθείσης Στοάς.
Μίας Στοάς, η οποία ευελπιστώ, ότι με τα επίλεκτα ιδρυτικά μέλη
που διαθέτει, θα λαμπρύνει τον Τεκτονισμό και θα βοηθήσει την
πνευματική και ηθική πρόοδο της ανθρωπότητος. Εύχομαι και πιστεύω ότι θα επιτύχουν τον σκοπό που οραματίζονται.
Συγχαίρω τους αδελφούς που είχαν την πρωτοβουλία, για την
ίδρυση της νέας αυτής Στοάς και ευελπιστώ ότι ενωμένοι και αγαπημένοι θα επιτύχουν να ανοίξουν ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο
δράσης και προόδου του Ελληνικού Τεκτονισμού.
Φίλτ. αδ., σας καλοσωρίζω υπό την νέα ιδιότητά σας και σας εύχομαι όπως εν πλήρει υγεία προόγετε τον ελληνικό Τεκτονισμό για
το καλό της ανθρωπότητος.
Ο Σεβ. Δρόσος Μακρής κλείνει την ημερησία διάταξη με την
ακόλουθη ομιλία: Ως εντολέας των ιδρυτικών μελών του νέου εργαστηρίου, επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για την εγκαθίδρυση της
Στοάς και για την εγκατάσταση των Αξιωματικών της.
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Προσήλθατε με σκοπό, ελπίδα και υψηλή αποστολή, την μεταβίβαση της μακραίωνης τεκτονικής παράδοσης και την δυνατότητα
(δικαίωμα) τέλεσης τεκτ. εργασιών στο εργαστήριο αυτό στον αιώνα
τον άπαντα.
Το γεγονός αυτό έρχεται να πραγματοποιηθεί μια στιγμή που παγκοσμίως, η υπερεκτίμηση της λογικής του αvθρώπου και ιδίως η υλική
προσήλωση στο αισθητό οδηγεί την
ανθρωπότητα όλο και περισσότερο σε
μια ηδονιστική και χαώδη κατάσταση,
την οποία οι τέκτονες παρακολουθούν
προβληματιζόμενοι και μάλλον περιφρονητικά.
Η εmκράτηση της ποσότητος αντί
της ποιότητος δρα εκφυλιστικά όχι
μόνον στην πνευματικότητα του ανθρώπου και την συναισθηματικότητα
του, αλλά και σ’ αυτή τη σωματική του
ζωτικότητα.
Και ενώ τα χρόνια, η επιστήμη και
οι μέθοδοι παραγωγής έδωσαν μεγάλη αφθονία αγαθών, δεν απάλλαξαν
την ανθρωπότητα από τη φτώχεια, την πείνα και τις βασικές ανάγκες ένδυσης και στέγης.
Τα πάθη των ανθρώπων οι ενστικτώδεις ορμές τους, οι εγωιστικές ροπές συνθλίβουν και καταστρέφουν ό,τι ο ανθρώπινος νους
έχει συλλάβει και για το οποίο δικαίως υπερηφανεύεται.
Αντί να επιδοθεί στην αυτoβελτίωση και να προσπαθεί για την
κατανίκηση των παθών του για να δημιουργήσει έδαφος γόνιμο για
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την εκδήλωση των πνευματικών του ιδιοτήτων, άφησε την ψυχή και
τον νου να παρασυρθεί στον άνεμο σώμα και πνεύμα, σε μία δίνη, η
οποία κάνει να ξεθωριάζει και αυτή την ανθρώπινη φύση του.
Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο ενιαία η συμπεριφορά όλων των ανθρώπων, των οποίων η μοίρα είναι κοινή αφού
και η ιστορία της ανθρωπότητος είναι ενιαία.
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Εκδήλωση προς
τιμήν της Γυναίκας
Intercontinental 19 Δεκεμβρίου 2009

Ζούμε όλοι μας μία κατάσταση για την οποία ομιλούν αινιγματικά ακόμη και οι αρχαίοι μύθοι.
Ο καθένας από μας μπαίνει ζωντανός σε ένα κόσμο, ενώ δεν
μπορεί να «αναγεννηθεί» παρά θανατώνοντας τον παλαιό εαυτό
του. Ο καθένας μας και εφεξής η Στοά μας, ως άλλος Oδυσσέας,
κάνει την κάθoδο του στoν Άδη.
Ίσως τα λεχθέντα να εγγίζουν το παράδοξον και εν πολλοίς
άσχετα με το πρόγραμμα μιας Στοάς. Όμως νομίζω ότι οι ανωτέρω
νύξεις είναι συνυφασμένες με το πρόγραμμα εργασιών της νεοσύστατης Στoάς, ώστε να επικρατούν η Aρετή και η Αλήθεια μεταξύ
των αδ. για την ευόδωση και εξάπλωση του δεσμού μας.
Τέλος ως εκπρόσωπος των παρευρισκομένων Στοών έλαβε τον
λόγο ο Σεβ. της Στ. Βυζάντιο ο αδ. Παναγιώτης Κουμεντάνος, ανέγνωσε πίνακα των παρευρισκομένων Στοών Θαλής ο Μιλήσιος, Σωκράτης, Δήλιος Απόλλων, Aρμoνία, Σπυρίδων Νάγος, Βυζάντιο, Μιαούλης, Παλλάς Αθηνά, Πίστις, Φoίνιξ, Πανελλήνιoν, Aναγέννησις,
Ιωνία, Σκεδέρμπεης.
Ακολουθεί ποτήρι αγάπης στο κυλικείο στο οποίο παρευρέθησαν πολλοί αδ., κραταιά μέλη, ένδοξα μέλη και ο Μεγ. Διδ. n

Δ

ιοργανώθηκε η ετήσια εορτή προς τιμήν της Γυναίκας,
που διοργανώνει το Τεκτονικό Ίδρυμα και η Μεγάλη Στοά
της Ελλάδος, στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία των Συμβουλίων της Μεγ. Στοάς, του Υπ. Συμβ. και των Τεκτ.
της Βασ. Αψίδος.
Ο πρόεδρος του Τεκτονικού Ιδρύματος και Μεγ. Διδ. αδ. Νικ.
Βουργίδης σε χαιρετισμό του καλωσόρισε τους τέκτονες και τους
προσκεκλημένους, τους οποίους ευχαρίστησε για την παρουσία
τους και την συνεισφορά τους στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες
των δύο Σωμάτων και αναφέρθηκε στην παρουσία του Τεκτονισμού
στον ελλαδικό χώρο, την συνεισφορά του στους εθνικούς αγώνες
και στο κοινωνικό σύνολο με την ίδρυση σχολείων για άπορα παιδιά, την δημιουργία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και
ενός πλούσιου προγράμματος αρωγής στους πάσχοντες.
Ο αδ. Δημήτρης Μπρούχος με λυρικότητα αναφέρθηκε στην γυναίκα αναπτύσσοντας το θέμα:
“πριν απ’ τα μάτια μου ήσουν φως
και στο ταξίδι της ζωής, Γυναίκα ...”
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Τέλος ο αδ. Νικ. Βουργίδης επέδωσε τις χορηγίες προς τα ακόλουθα ιδρύματα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
20.000 ευρώ, Συλλόγου “Το χαμόγελο του παιδιού” 30.000 ευρώ,
Κέντρο υποδοχής αστέγων Δ. Αθηναίων 20.000 ευρώ, Δ.Μ. Δημοπ.
«Νίκος Μώρος» 5.000 ευρώ, Σωματείου “Αργώ” ναυτικών γονέων
με παιδιά ειδικών αναγκών 5.000 ευρώ, Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου 10.000 ευρώ, Συλλόγου «Η Ελπίδα» 5.000 ευρώ, Ιερά
Μητρόπολις Αξώμης 2.500 ευρώ, Ιερά Μητρόπολις Σουδάν 2.500
ευρώ. Τέλος έδωσε 53 υποτροφίες της Μεγ. Στοάς και του Ιδρύμαn
τος σε νεαρούς φοιτητές και φοιτήτριες.		
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Συμμετοχή της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος
σε Γενικές Συνελεύσεις άλλων Μεγάλων Στοών

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος
καλλιέργησε ιδιαίτερα αρμονικές σχέσεις με όλες τις Τεκτονικές Δυνάμεις της αλλοδαπής,
με τις οποίες υπάρχει αμοιβαία
αναγνώριση και συμμετείχε
κατά καιρούς με αντιπροσώπους της σε Γενικές Συνελεύσεις ή σε άλλες εκδηλώσεις
Μεγάλων Στοών.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Κατά την κρινόμενη περίοδο οι
διεθνείς σχέσεις της Μεγάλης
Στοάς της Ελλάδος παρουσίασαν ιδιαίτερη κινητικότητα με
την ανταλλαγή επισκέψεων και
με την αλληλογραφία με πολλές
Μεγάλες Στοές με τις οποίες
διατηρούμε φιλικές σχέσεις.
Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος
απέστειλε χαιρετιστήρια μηνύματα επιβεβαιώνοντας τις καλές σχέσεις τους στις εξής τεκτονικές δυνάμεις:
α. Στο Παγκόσμιο Συνέδριο των
Μεγάλων Στοών (Gabon Δυτ.
Αφρικής 4, 7 Νοεμβρίου
2009).
β. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης
Στοάς της Γαλλίας (4, 6 Δεκεμβρίου 2009).
γ. Στο Συνέδριο των Μεγάλων
Διδασκάλων Βορείου Αμερικής (Denver Colorado 19
Φεβρουαρίου 2010).

δ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. Ανατολής της
Ιταλίας και της Μεγ. Στοάς
του Σαν Μαρίνο (25, 28 Μαρτίου 2010)
ε. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στ. της Τσεχίας και την εγκατάσταση του
νέου Μεγ. Διδ. Jan Brousek
(28, 30 Μαΐου 2010).
στ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στ. της “Alpina”
της Ελβετίας (4, 6 Ιουνίου
2010).
ζ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στ. του Μαρόκου
(17, 20 Ιουλίου 2010).
η. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στ. της Ρωσίας
(2, 5 Ιουλίου 2010).
θ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στ. της Πορτογαλίας (24, 26 Ιουλίου 2010).
ι. Η συμμετοχή του μονίμου συνδέσμου αδ. Γ. Μπινιάρη στον
σύνδεσμο «τα Φώτα της Μεσογείου» (Μασσαλία 23, 25
Οκτωβρίου 2009) στον οποίο
ανήκουν
αντιπροσωπείες
από Μεγάλες Στοές της Μεσογείου, ο οποίος σύνδεσμος τελεί υπό την αιγίδα
της Μεγάλης Εθνικής Στοάς
της Γαλλίας και συνέρχεται
εναλλάξ στις Μεσογειακές
χώρες.
κ. Από 4 έως 6 Ιουνίου 2010 η

Σ. Στ. “Ισότης” Αρ. 10 με την
τιμητική παρουσία του Μεγ.
Διδασκάλου αδ. Νικολάου
Βουργίδη, μετέβη στην Αμβέρσα του Βελγίου και πραγματοποίησε κοινές εργασίες
με την ελληνόφωνη Σ. Στοά
“Πυθαγόρας”.
Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος εκπροσωπήθηκε στις ακόλουθες
εκδηλώσεις.
α. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Μεγάλων
Στοών της Γερμανίας (30
Οκτωβρίου, 2 Νοεμβρίου
2009), κατά την οποία εξελέγη ο Μεγάλος Διδάσκαλός
της, με τον προσθ. Μεγ. Διδ.
αδ. Γ. Βασιλογεώργη.
β. Στην Γενική Συνέλευση του
Λουξεμβούργου (13, 15 Νοεμβρίου 2009) η οποί θεωρείται από τις πλέον σημαίνουσες συγκεντρώσεις της
Ευρώπης, με τον προσθ. Μεγ.
Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.
γ. Στην Γενική Συνέλευση της
Μεγ. Στ. της Μάλτας (20,
23 Νοεμβρίου 2009) με τον
προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.
δ. Στην Γενική Συνέλευση της
Μεγ. Στ. της Βουλγαρίας (27,
29 Νοεμβρίου 2009) με τον
προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.
ε. Στις εορταστικές εκδηλώσεις
για τα 130χρονα της Εθνικής
Μεγάλης Στοάς της Ρουμανί-

ας (29, 31 Ιανουαρίου 2010)
στο Βουκουρέστι, με τον
προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.
στ. Στην τετραμηνιαία επικοινωνία της Ηνωμένης Μεγάλης
Στοάς της Αγγλίας στο Λονδίνο (9, 11 Μαρτίου 2010) με
τον προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ.
Βασιλογεώργη.
ζ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στ. της Τουρκίας (7, 9 Μαΐου 2010) με τον
προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη καιτον Σεβ. αδ. Α.
Νικολαΐδη.
η. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής
Μεγ. Στοάς της Αγγλίας στην
Κύπρο (14, 16 Μαΐου 2010)
με τον Ενδοξ. αδ. Νικόλαο
Βουργίδη και τον προσθ.
Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.
θ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στοάς της
Ολλανδίας κατά την οποία
εγκαταστάθηκε ο νέος Μεγ.
Διδ. με τον Α’ Επ. της Μεγ.
Στ. της Ελλάδος ενδ αδ. Β.
Κούτση.
ι. Στην καθιερωμένη τετραμηνιαία επικοινωνία της Ηνωμένης Μεγ. Στοάς της Αγγλίας
(7, 9 Σεπτεμβρίου 2010) με
τον προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ.
Βασιλογεώργη.
n
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Στ. Βελλεροφόντης 14 Μαΐου 2010

Τον Μάιο του 2010 έγινε από τον
Σεβ. της Στ. “Βελλεροφόντης”
Ηλία Κουράκο, η εισδοχή του
Αλέξανδρου Μαρκάτου γιού του
μέλους της Δημητρίου Μαρκάτου. Στην Αν. παραβρέθηκαν οι:
Μελέτης Τσαντήλας, Γεώργιος
Φούρλαρης, Γεώργιος Βαμβακούσης και ο Επιθ. Γεώργιος

Κουκούλης ο οποίος αναφέρθηκε εκτός των άλλων ότι ο Τεκτονισμός δίνει τα εφόδια και
δείχνει τον δρόμο. Όλα τα υπόλοιπα τα ανακαλύπτουμε μόνοι
μας. Στο ποτήρι αγάπης όλοι
έλαβαν τον λόγο εκθέτοντας τις
απόψεις τους, για το χαρμόσυνο
γεγονός και οι Α’ Επ. Γεώργιος
Μπούχλης και Ρήτ. Γεώργιος
Βαμβακούσης μέσα σε συναισθηματική φόρτιση θυμήθηκαν
την εισδοχή των γιών τους, σε
παλαιότερες συνεδρίες. Ο αδ.
Μελέτης Τσαντήλας αναφέρθηκε σε παρόμοιο γεγονός όταν
ήταν Σεβ. στην εισδοχή του εγγονού του και έκλεισε με ένα
στίχο του Καβάφη ότι αξία έχει
το ταξίδι.
n

Τελετή Λυκιδέων της Στ. Φοίνιξ αρ. 59 Θεσσαλονίκη

Η Στ. Φοίνιξ αρ. 59 διοργάνωσε επιτυχή εκδήλωση Λυκιδέων την 13 Μαρτίου 2010 στην
αίθουσα “Σπυρίδων Κρητικός”
του τεκτονικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, με την παρουσία του
Μεγ. Διδ. αδ. Νικολάου Βουργίδη, των ενδ αδ. Π. Λούρη, Ν.
Παπαγιαννίδη και Λεων. Παπαδοπούλου και πολλών προσκεκλημένων.
Μιλώντας ο Σεβ. Γ. Κεσίσογλου
προς τους πέντε νέους και τους
καλεσμένους, ανέλυσε τις αρχές και τους σκοπούς του Τε-

κτονισμού, την ανεξαρτησία
του και τον σεβασμό του προς
όλες τις θρησκείες και στους
βασικούς στόχους, συμπεριέλαβε την “ανοικοδόμηση του
ναού της αρετής”. Ο ρητ. της Στ.
ανέλυσε την σημασία της τελετής που ανάγεται στο 1738 και
κάλεσε τους νέους να μελετούν,
να σέβονται και να προοδεύουν.

Αναφερόμενος στην ιστορία του
θεσμού επισημαίνει ότι ο λυκιδέας έχει συμβολικά ως καθήκον να “ανυψώνει βαριές πέτρες”, να ενισχύει δηλαδή και
να υποβαστάζει τις δυνάμεις
του πατέρα του και να σηκώνει
το βάρος των γονέων του, όταν
το γήρας τους μειώσει τις δυνάμεις. n

Αιμοδοσία Τεκτονικού Ιδρύματος

Το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”
απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς το Τεκτονικό Ίδρυμα Ελλάδος (Δ/ντης Θ. Σπανός
23.02.2010).
Ως προκύπτει εκ των τηρουμένων αρχείων της Αιμοδοσίας
μας το Τεκτονικό Ίδρυμα Ελλάδος συνεργάζεται με την υπηρεσία μας τα τελευταία χρόνια
έχοντας δώσει πολλές εκατοντάδες μονάδων αίματος. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό σύλλογο η συμμετοχή και συνδρομή
του οποίου δεν εξαντλείται μόνο
στο πεδίο της προσφοράς αίματος, αλλά καλύπτει όλους τους
τομείς της κοινωνικής ευθύνης
και συμμετοχής.
Μόνο για το χρονικό διάστημα από 01.01.2001 έως και
31.12.2009,
προσεφέρθησαν
402 μονάδες αίματος, ενώ, κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα η υπη-

ρεσία μας χορήγησε 93 μονάδες
αίματος προς κάλυψη αναγκών
διαφόρων μελών του συλλόγου.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας
για κάθε συμπληρωματικό στοιχείο που θα κρίνατε απαραίτητο, σας παρακαλούμε δεχθείτε
την έκφραση της εκτιμήσεως
και του σεβασμού μας.
Η αιμοδοσία συνεχίστηκε για
45η φορά, με την φροντίδα του
κοσμήτορος αδ. Παν. Πουλημένου στην Αθήνα (7,9,10,13
Δεκεμβρίου 2010) και στον Πειραιά (13, 24 Ιανουαρίου 2011).
Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και
το Τεκτονικό Ίδρυμα παρακαλεί
τα έλη να ενισχύσουν το θεάρεστο αυτό έργο, που ανακουφίζει
τα παιδιά, που πάσχουν από μεn
σογειακή αναιμία.
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Στ. “Ελπίς” Δράμας

Η Στ. Ελπίς ενισχύει συστηματικά το Ειδικό Σχολείο - Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής
Καταρτίσεως - στο Προάστιο
Δράμας.
Ο διευθυντής του οποίου Σερα-

φείμ Σεραφείμ με επιστολή του
(24.11.2009 αρ. πρωτ. 438) γνωρίζει ότι οι 35 μαθητές, ηλικίας
16-25 ετών, καταρτίζονται σε
απλά και χρήσιμα επαγγέλματα,
ώστε να έχουν την δυνατότητα
να συμμετάσχουν στην κοινωνία
και να μην νιώθουν απομονωμένοι και ζητεί την ενίσχυση σε
εξοπλισμό.
Σε άλλη επιστολή του Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Δράμας
γράφονται τα εξής:
“Καταρχήν ευχαριστούμε την
Τεκτονική Στοά της Ελλάδος και
της Δράμας για τη συνεχή συμπαράστασή σας στις ανάγκες
των παιδιών με νοητική υστέρηση που φοιτούν στο σχολείο
μας. Όπως γνωρίζετε στο σχολείο μας φοιτούν 21 παιδιά ηλικίας από 6 έτων έως 14 ετών.
Βασικός στόχος του Σχολείου
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μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα
παιδιά να αποκτήσουν βασικές
γνώσεις και εκπαίδευση, αλλά
κυρίως να κοινωνικοποιηθούν
και να μην απομονωθούν στο
στενό τους περιβάλλον. Σε αυτή
την προσπάθεια συμβάλλατε κι
εσείς με τη δωρεά της αίθουσας Πηλοπλαστικής.
Σήμερα το Σχολείο μας έχει
ανάγκη από μία μικροφωνική
εγκατάσταση για τις ανάγκες
των θεατρικών σκετς, παραστάσεων, εκδηλώσεων, ομαδικών
παιχνιδιών των παιδιών, προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η εκπαιδευτική πράξη.
Θα παρακαλούσαμε να μας βοηθησέτε για την αγορά της.
Ο Δ/ντης Σεραφείμ Σεραφείμ
δημοσιεύει στην
εφημερίδα “Χρονικά”
(Δευτέρα 01.02.2010).
Ενώ στις εφημερίδες “Πρωινός
Τύπος” και “Δραμινή” της
02.02.2010 δημοσιεύονται τα εξής:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ευχαριστεί το Τεκτονικό Ίδρυμα
της Ελλάδος και την Τεκτονική
Στοά Δράμας για την προσφορά
μιας μικροφωνικής εγκατάστασης για τις ανάγκες του Σχολείου μας.
Ευχαρίστουμε επίσης τα μέλη
της Τεκτονικής Στοάς Δράμας
για το συνεχώς ενδιαφέρον και
τη συμπαράστασή τους στις
προσπάθειές μας.

Η Διευθύντρια, Η Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων
Παράλληλα η Στ. Ελπίς

αγόρασε γερανό ανύψωσης για
μικρό παιδί που πάσχει από
ημιπληγία. Η μητέρα του κα Γεωργία Δερβίδου απηύθυνε την
ακόλουθη επιστολή:
“Κύριοι,
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για τη συμμετοχή σας στην αγορά γερανού ανύψωσης για τον
γιό μου Παναγιώτη. Διευκολύνατε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή
μας και τη δική μου αλλά και
του παιδιού μου και η μετακίνησή του γίνεται εκτός από πιο
εύκολα αλλά και με μεγαλύτερη
ασφάλεια. Σας εύχομαι να ήσαστε πάντα καλά κα να παρέχετε
βοήθεια σε όσους πραγματικά
την έχουν ανάγκη.
Με εκτίμηση.
Ο Διευθυντής του Ζωγραφείου
Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως
Γιάννης Δερμιτζόγλου

αποστέλλει την ακόλουθη επιστολή (06.05.2010):
Προς τον Φίλτατο
κ. Νικόλαο Βουργίδη

Μέγα Διδάσκαλο της Μεγάλης
Στοάς της Ελλάδος στην Αθήνα
Φίλτατε κ. Βουργίδη,
Επιθυμώ με την παρούσα επιστολή να εκφράσω τις άπειρες
ευχαριστίες μου για την προσφορά των 2.500 ευρώ εκ μέρους του Ιδρύματός σας, προς
την ιστορική Σχολή μας.
Το συνεχές ενδιαφέρον που
επιδεικνύουν τα φίλτατα μέλη
του Ιδρύματός σας γενικά προς
την Βασιλεύουσα των Πόλεων
και ειδικά στα διάφορα Ιδρύματα αυτής μας ενισχύει ηθικά.
Το Ζωγράφειο κάτω από αντίξοες συνθήκες αγωνίζεται και σήμερα για να προσφέρει το “Ευ
ζειν” στους μαθητές του.
Ευχαριστώντας για την παντοτινή συμπαράστασή σας προς την
Σχολή μας και τους μαθητές αυτής, εύχομαι κάθε πρόοδο και
ενίχυση στο Ίδρυμά σας, ούτως
ώστε να έχει τη δυνατότητα της
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συνέχισης των φιλανθρωπικών
δραστηριοτήτων του.
Η Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά
των Εξαρτησιογόνων Ουσιών και του
AIDS (ΔΗ.ΜΟ.Π.) “Νίκος Μώρος”
Κέρκυρας

αποστέλλει την 30.12.2009 την
ακόλουθη επιστολή υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Δήμαρχο Κερκυραίων Σωτήρη
Μικάλεφ:
Προς το Τεκτονικόν Ίδρυμα
Ελλάδος
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις
θερμές ευχαριστίες μας προς
το Ίδρυμά σας και ιδιαίτερα
προς τον Πρόεδρό του κ. Νίκο
Βουργίδη για την πρόσφατη
οικονομική ενίσχυση προς τη
ΔΗ.ΜΟ.Π. “Νίκος Μώρος” με το
ποσό των 5.000 ευρώ. Η πρωτογενής πρόληψη των εξαρτήσεων
αφορά όλους και όχι μόνο τους

ειδικούς. Η έμπρακτη υποστήριξή της από την κοινωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών,

ένα σωματείο ανεγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό Πρότυπο
Κέντρο Εκπαίδευσης και αποκατάστασης απέστειλε προς
τον Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδη ως
Πρόεδρο του Τεκτονικού Ιδρύματος την ακόλουθη επιστολή
(αρ. πρωτ. 83, 24.02.2010, υπογράφει η πρόεδρος κα Δάφνη
Οικονόμου):
Αγαπητέ κε Βουργίδη,
εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας παρακαλούμε να
δεχθείτε τις πιο θερμές ευχαριστίες για τη γενναιόδωρη δωρεά
σας 6.000 ευρώ για την αγορά
ειδών ανάγκης των προγραμμάτων της Εταιρείας μας. Όπως
γνωρίζετε, η Εταιρεία μας βασίζεται περισσότερο παρά ποτέ
στην έμπρακτη ενθάρρυνση και
ενίσχυση των φίλων της για να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
που συνεπάγονται στη μεγάλη
της αποστολή. Πράξεις φιλαλληλίας όπως η δική σας, μας
στηρίζουν στην προσπάθεια
μας αυτή και μας ενθαρρύνουν
να ελπίζουμε πάντα σε κάτι καλύτερο για τους ανθρώπους με
αναπηρίες του τόπου μας.
Σας ευχαριστούμε και πάλι,
Με φιλικά αισθήματα.

Λεύκωμα του
Περιστ. των Τεκτ.
της Βασ. Αψίδας
Ανδρέας Κάλβος
υπ’ αρ. 24 Αν. Κερκύρας / 1999-2009

Ε

π’ ευκαιρία της συμπληρώσεως δέκα χρόνων από την
εγκαθίδρυση του Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής
Αψίδας «Ανδρέας Κάλβος» υπ’ αρ. 24 Ανατολής Κερκύρας
εκδόθηκε, με την ευγενική χορηγία του Πνξχ. Ετ. Στέφανου
Ανεμογιάννη, αναμνηστικό καλαίσθητο λεύκωμα με την
ιστορία του Περιστυλιακού Τεκτονισμού στην
Κέρκυρα και στον εν γένει ελλαδικό χώρο
που επιμελήθηκε το Επίτιμο Μέλος του
Περιστυλίου Ετ. Έντυ Καλογερόπουλος.
Ο ιστοριοδίφης Ετ. Καλογερόπουλος
καταγράφει σε αυτό άγνωστες μέχρι
σήμερα σημαντικότατες πτυχές της
ιστορίας του ελληνικού Τεκτονισμού.
Ιδιαιτέρως δε της πρώτης εμφάνισης
της Βασιλικής Αψίδας στα Επτάνησα την
οποία εισήγαγαν σε αυτά οι στρατιωτικές
περιστυλιακές Στοές υπό την αιγίδα της
Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας, όπως επίσης
τα της ιδρύσεως του πρώτου ελληνικού
Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας
στην Κέρκυρα κατά το πρώτο μισό του 19ου
αιώνα. Στο λεύκωμα εμπεριέχεται ακόμα,
μεταξύ άλλων, το πόνημα του Πνξχ. Ετ. Γεωργίου Ίβου «Ο Τύπος
της Υόρκης» στο οποίο περιγράφεται η διάρθρωση του Τύπου και
καταγράφονται ιστορικά στοιχεία για τους Περιστυλιακούς βαθμούς
και η ηθική διδασκαλία αυτών. Τέλος ένα συνοπτικό βιογραφικό
σημείωμα, επιμελημένο από τον Τρις Εξ. Ετ. Γεώργιο Καρρέρ, του
σπουδαίου Επτανήσιου ποιητή και καρμπονάρου Ανδρέα Κάλβου το
όνομα του οποίου φέρει τιμητικά το κερκυραϊκό Περιστύλιο. n
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