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Kυρίες και κύριοι,

Το Τεκτονικό Ιδρυμα και οι 
ôέκτονες της Μεγάλης Στοάς της 
Ελλάδος, στην προσπάθειά τους 
να συμβάλουν στην πνευματική 
βελτίωση των ανθρώπων και την 
ψυχική  και ηθική ανάταση αυτών, 
οργανώνουν ανοικτές εκδηλώσεις 
όπου επιστήμονες  υψηλού κύρους 
αναπτύσσουν κοινωνικά θέματα. 

Η σημερινή εκδήλωση, όπως 
προκύπτει από το πρόγραμμα έχει 

σαν θέμα: «Ο ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ: Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

Ο άνθρωπος είναι κατά τον Αριστοτέλη «ον κοινωνικό» και 
«συζευκτικό».

«Μόνος του δεν ζει κανένας εκτός åÜν είναι Þ èçñßï Þ Θεός».

Ο διανοητικά και ψυχολογικά ισορροπημένος άνθρωπος έχει 
ανάγκη να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους, με τα άλλα 
δημιουργήματα του Θεού.

Σκοπός του ανθρώπου είναι η «κοινωνία» με την 
ανθρωπότητα. 

Μέσα από αυτήν, δημιουργείται η σχέση με τον συνάνθρωπο, 
δημιουργείται η αναγνώριση και η εκτίμηση. 

Μέσα στην κοινωνία ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τον 
εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους, εκεί αναγνωρίζει και 
αναγνωρίζεται.

Ετσι αισθάνεται την έλλογη ύπαρξή του. 
Εκεί στην κοινωνία σπουδάζει την  κοινωνική 
δικαιοσύνη, την ισότητα και την αδελφότητα.

Ο άνθρωπος, όταν συμπορεύεται με τον 
συνάνθρωπό του και κοινωνικοποιείται με αυτόν, 
τότε επιτυγχάνεται ο σκοπός της ζωής του. Τότε 
υπερβαίνει το «εγώ» του και στον «άλλον», τον συνάνθρωπό του, 
τον πλησίον του, βρίσκει τον εαυτό του, τότε επιβιώνει αληθινά 
γιατί ολοκληρώνεται και μένει αιώνια.

Γι’ αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να προσβλέπει προς τον 
πλησίον του με αδελφικότητα, ν’ αντιληφθεί ότι και ο έτερος, ο 
Άλλος,  είναι δημιούργημα του αυτού Θεού. Είναι όν με ψυχή και 
πνεύμα. Είναι έκφραση της πιο õψηλής ανθρώπινης δύναμης που 
λειτουργεί εντός του, το ένστικτο της αρχέγονης 
μνήμης της Δημιουργίας, ο γενετικός 
κώδικάς του, αυτό το οποίο σήμερα 
η επιστήμη το αποκαλεί 
DNA και το οποίο 
η μοριακή βιολογία 
πασχίζει να εξιχνιάσει.

Ετσι, πλάθοντας 
τον άνθρωπο-άνδρα, ο 
Δημιουργός, μέσα στην 
απαρέγκλιτη  «λογική» της 
θείας Δημιουργίας, έπλασε 
και τον άνθρωπο-γυναίκα.

Κατά ζεύγη δημιούργησε 
άλλωστε όλα τα ζώα και 
τα πουλιά, ζεύγος και τον 
άνθρωπο, ώστε να αυξάνονται 
και να πληθύνονται για να συντελεσθεί 

Ο εαυτός και ο 
άλλος
Ο διαχειρισμός της διαφορετικüτητας «Μόνος του 

δεν ζει κανένας 
εκτός αν είναι Þ 

èçÞßï Þ Θεός».

Ðñïóöþíçóç ôïõ Μεγ. Διδ. êáé ÐñïÝäñïõ 
ôïõ Ôåêôïíéêïý Éäñýìáôïò Νικολάου 
Βουργίδη κατά την ανοικτή εκδήλωση της 
14ης Νοεμβρίου 2009
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το έργο της θείας Δημιουργίας. Ο άνθρωπος όμως, ενώ γίνεται 
δημιουργός, δεν γίνεται Θεός. Πάντα θα παραμένει ένας  
«άλλος», από τον Θεό.

Αλλά και κάθε άνθρωπος  που έρχεται στον êόσμο, είναι 
ένας άλλος άνθρωπος, διαφορετικός σε κάτι από όλους τους 
άλλους, αφού άλλωστε για να γίνει αμέσως αντιληπτή αυτή η 
διαφορετικότητα, αρκεί να αναφέρω ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν 
ευρεθεί να ομοιάζουν απολύτως τα αποτυπώματα του χεριού 
ενός, με κάποιου άλλου ανθρώπου.

Την αρχή αυτής διαφορετικότητας , η οποία ξεκινά από 
τα έγκατα της αναπαραγωγής του ανθρώπου και αποτελεί το 
μυστήριο της Δημιουργίας, επιχειρεί να διασπάσει και ανατρέψει 
σήμερα ο άνθρωπος με την επιστήμη της μοριακής βιολογίας. 

Αναφέρομαι φυσικά στην περίφημη κλωνοποίηση, η οποία 
παρ’ ότι αναμφισβήτητα είναι επιστημονικό επίτευγμα πρώτου 
μεγέθους, εντούτοις τέτοια επιτεύγματα μπορούν να αλλάξουν 
τον χαρακτήρα και να υποβιβάσουν τον άνθρωπο σ’ ένα 
τεχνολογικά σχεδιασμένο προϊόν, με συνέπειες άγνωστες στο 
ανθρώπινο είδος. 

Επανερχόμενοé óτην μοναδικότητα του ανθρώπου, 
παρατηρούμε ότι τον χαρακτήρα του μορφοποιεί σε κάθε 
άνθρωπο, όχι μόνο η υπαρκτική του αυτοτέλεια αλλά και η 
άγρυπνη επιβεβαίωση της διαφορετικότητάς του από άνθρωπο σε 
άνθρωπο. Βεβαίως, η ομοιότητά τους ως ανθρώπων, δεν καταλύει 
την καταστατική τους ετερότητα. Ετεροι, «άλλοι», απέναντι 
στον Θεό, υπάρχουν μεταξύ αιωνιότητας και Ιστορίας και 
αναγνωρίζονται ως «άλλοι». Ο κάθε ένας είναι ένας «άλλος» που 
μέσα óτο αποκαλυπτικό θαύμα της ομηρικής γλώσσας, δηλώνεται 
ως «πλησίον».

Έτσι, παρά τη διαφορετικότητά μας, είμαστε όμοιοι, γιατί 
αναδυόμαστε όλοι από το εργώδες του ζεύγους. Για μία και 
μόνη στιγμή, σ’ αυτούς τους δύο, που αποτελούν το ζεύγος, 
επιτρέπεται, παραχωρείται να αναστείλουν την ετερότητά τους, 
επιτρέπεται να συναρθρωθούν σε μία ύπαρξη, καταλύοντας την 
ατομικότητά τους, γενόμενοι «σάρκα μία», για να ανασυστήσουν 
αμέσως (την ετερότητά τους), μετά το πέρας του μυστηρίου της 
Δημιουργίας.

Ο «άλλος», εκείνη τη στιγμή, τελεί υπό αναστολή, γιατί 
αλληλοαπορñοφάται με τον έτερο «άλλο» για να πλάσουν ένα 
καινούργιο «άλλο».

Το λιγότερο ευλογείται έτσι από το περισσότερο, το «πλησίον» 
των άλλων συντήκεται, ενσαρκώνεται, για να ανακύψει το 
μυστήριο του νέου ανθρώπου, το νέο «άλλο», ο πλησίον.

Ο Τεκτονισμός êυρίες και êύριοι, όντας κατ’ εξοχή 
ανθρωποκεντρικό σύστημα, που διερευνά, προάγει και 
παρατηρεί τον άνθρωπο, ασχολείται με αυτόν, με σκοπό να τον 
προάγει πνευματικά και ηθικά, óτην επίγεια ζωή του και όχι στο 
«επέκεινα», με το οποίο ασχολείται η θρησκειολογία και όχι ο 
Τεκτονισμός.

Γι’ αυτόν τον «άλλο» τον πλησίον, που οφείλουμε να 
τον αισθανόμεθα ως εαυτόν, θα σας μιλήσουν οι εκλεκτοί 
επιστήμονες του πάνελ.

Παρακαλώ προς τούτο, τον πρώτο ομιλητή αναπληρωτή 
καθηγητή της Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Γεώργιο Αλεβιζόπουλο να προσέλθει στο βήμα.    n    
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Θ
α προσπαθήσω να συνδυάσω το θεωρητικό υπόβαθρο 
που ακούσαμε, με τις καινούριες πληροφορίες της 
επιστήμης, η οποία σε κάθε περίπτωση μας δίνει την 

δυνατότητα κατανοήσεως των ομοιοτήτων της διαφορετικότητάς  
μας.

Οντολογία και ψυχιατρική

Οντολογία: είναι κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τα 
όντα ως μονάδες και τον τρόπο συσχετισμού μεταξύ τους.

Ψυχιατρική: είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται 
με την διάγνωση, την θεραπεία και την πρόληψη των ψυχικών 
διαταραχών.

Ο συνδυασμός της οντολογίας με τη ψυχιατρική είναι η μελέτη 
της φύσεως των ψυχικών διαταραχών μέσα από ιατρικούς όρους 
και παραμέτρους, έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε την 
εξέλιξη και αυτό που λέμε ψυχή του ανθρώπου με την έννοια 
της νευροεπιστήμης. Η διαφορετικότητα έχει τον κίνδυνο να 

κατακερματίσει την εικόνα του όντος. Κατά την ψυχιατρική 
προσωπικότητα είναι το σύνολο των τάσεων ενός ατόμου που 
δρα, συμπεριφέρεται ή οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να διαφοροποιείται από τους άλλους ανθρώπους, ως προς το 
χαρακτήρα τη στάση ζωής και τα ενδιαφέροντά του. Η δομή της 
προσωπικότητας συνεπάγεται την ανάπτυξη ηθικών αξιών, οι 
οποίες, αν και είναι προσωπικές για κάθε 
άνθρωπο ξεχωριστά, αξιολογούνται από την 
κοινωνία.

Πώς δημιουργούνται οι ηθικές αξίες;

Είναι θεϊκή παρέμβαση, είναι λογική, 
είναι ηθική διαίσθηση, είναι συνδυαστική 
επίδραση τυχαίων παραγόντων;

Πριν από τέσσερα χρόνια ένας δάσκαλος 
της ψυχιατρικής ο Eric Candel, έκανε 
μία εξαιρετική σκέψη. Μέχρι τώρα 
προσπαθούμε να απαντήσουμε στη ψυχιατρική με περίπλοκα 
συστήματα. Ας κατέβουμε σε πολύ απλά συστήματα, αφού όσο πιό 
απλά είναι, τόσο πιό εύκολα μπορούμε να τα κατανοήσουμε.

Πώς διακρίνονται τα γεγονότα από τις αξίες;

Ο τρόπος που δομείται η προσωπικότητα, η λογική του 
ανθρώπου είναι προϊόν των ηθικών αξιών. Η λογική όμως είναι 
ανεξάρτητη από τα συναισθήματα. Για παράδειγμα όταν είσαι 
θυμωμένος αντιδράς με ένα τρόπο που η λογική σου κάτω από 
άλλες συνθήκες θα τον απέρριπτε. Όταν είσαι χαρούμενος πάλι 
αντιδράς με έναν τρόπο δεκτικό που πάλι η λογική σου κάτω άλλες 
συνθήκες θα τον απέρριπτε. Άρα η λογική ως έννοια δεν είναι 
ανεξάρτητη από τα συναισθήματα. Η λογική συχνά περιορίζει την 
ευχαρίστηση, την ικανοποίηση και την φαντασία, λειτουργεί ως 
αυτοπεριορισμός προστασίας της ολότητας. Ο έλεγχος ρυθμίζεται 
από ένα σύστημα ανταμοιβής και η πραγματικότητα είναι πως 
οι αποφάσεις πάρα πολύ συχνά είναι προϊόν συγκυριακών 
παραγόντων. Ας πούμε ότι έχουμε ένα νομοταγή οδηγό 
αυτοκινήτου αλλά ένα βράδυ σε ερημικό δρόμο με ένα φανάρι που 

Αλεβιζόπουλος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής της Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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είναι κόκκινο, κοιτάζει αριστερά, κοιτάζει δεξιά και περνάει το 
κόκκινο. Αυτή είναι μία στιγμιαία παράτυπη συμπεριφορά, αλλά 
όμως αυτός ο άνθρωπος παραμένει τυπικός στη ζωή του. Αυτή 
είναι μία συγκυρία όμως που θα μπορούσε να αλλάξει τον ρου των 
πραγμάτων. Ένα άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν εκείνη την στιγμή, 
ένα ατύχημα αλλάζει την ζωή και των δύο.

Εγώ και ο άλλος. 

Εγώ είμαι η λειτουργία μου, η πολυδιάστατη δομή μου και η 
εγκεφαλική μου, αυτό είναι που με κάνει να είμαι αυτός που είμαι. 
Ο άλλος όμως υφίσταται διότι είμαστε κοινωνικά όντα, διότι η 
εμπιστοσύνη αποτελεί θεμελιώδη αξία, η κοινωνική απομόνωση 
κοστίζει και η αναξιοπιστία κοστίζει. Η συνύπαρξη είναι μία 
μακρόχρονη διαδικασία. Για να δούμε τί λέει σήμερα η επιστήμη 
για την αλληλεπίδραση του ατόμου και του περιβάλλοντος, τα 
γονίδια, τον πολιτισμό και την μάθηση. Διαφέρουν αυτοί οι δύο; Ο 
ένας είναι άνθρωπος, ο άλλος είναι ένας κοντινός μας συγγενής, 
έχουν ακολουθήσει την ίδια πορεία;

Εκπαίδευση που διαμορφώνει τα πράγματα. 

Τα γονίδια θα λέγαμε ότι με κάποιο τρόπο καθορίζουν, όπως 
ας πούμε ο κλώνος τη συμπεριφορά. Αν φτιάξουμε κλώνους θα 
έχουμε τους ίδιους ανθρώπους σαν αυτούς από τους οποίους 
προήλθαν; Η απάντηση είναι όχι βέβαια. Δεν θα έχουμε τους 
ίδιους κλώνους γιατί εξαρτάται από το πού αναπτύσσεται κανείς.

Ο Caspine έκανε δύο μελέτες που κράτησαν δεκαοκτώ χρόνια. 
Έκανε μία πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Πήρε από μία πόλη της 
Νέας Ζηλανδίας όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν μία χρονιά και 
παρακολούθησε την πορεία της ζωής τους. Ταυτόχρονα πήρε δύο 
γονιδιακές παραμέτρους. Η μία είναι ένα ένζυμο ΜΑΟΑ και είδε 
πώς επηρεάζει η κατάσταση αυτού του ενζύμου την κακοποίηση 
και μετέπειτα την αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών. Οι 
άνθρωποι που είχαν χαμηλή δραστηριότητα αυτού του ενζύμου, 
μετά από κακοποιήσεις οδηγήθηκαν να έχουν παραβατική 
συμπεριφορά. Τα παιδιά που είχαν υψηλή δραστηριότητα δεν 
είχαν παραβατική συμπεριφορά. 

Έγινε μία ακόμη μελέτη στην ίδια ομάδα, που μελετήθηκε 
ένα άλλο στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με την κατάθλιψη και τα 
συναισθήματά μας. Βρέθηκε ότι στα ίδια παιδιά μία παθολογική 
μορφή αυτού του ενζύμου, όσο πιέζονταν στην ζωή τους, τόσο 
είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν κατάθλιψη.

Από τις πληροφορίες που 
έχουμε μέχρι σήμερα, τα γονίδια 
είναι το χαρτί και το μολύβι, 
την ιστορία την γράφει όμως ο 
άνθρωπος, ο καθένας μας είναι 
διαφορετικός, ο καθένας μας 
γράφει την δική του ιστορία, 
αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ 
όσο ίδια και αν είναι τα γονίδιά 
μας. Οι γονιδιακοί δίδυμοι 
έχουν τεράστιες διαφορές στην 
συμπεριφορά τους.

Εξαρτάται από πάρα πολλές 
παραμέτρους. Τα βιολογικά 
συστήματα είναι επιδεκτικά 
στην μάθηση. Το παράδειγμα 
της υπερπροστατευτικότητας 
μπορεί να βλάψει. Τα παιδιά 
τα οποία αμελούν οι μητέρες, 
έχουν μικρότερες πιθανότητες να 
πάθουν άσθμα, γιατί τότε παράγεται κορτιζόνη και αυτή μειώνει 
τις πιθανότητες της νόσησης. Έχουν όμως πιθανότητες να πάθουν 
ζημιές τα παιδιά για άλλους λόγους. Όμως τίποτα σε αυτή την 
ζωή δεν είναι απόλυτα καλό και απόλυτα κακό. Όλα τα πράγματα  
συνενώνονται και συνυπάρχουν. 

Οι γονότυποι μπορεί να αποτελέσουν πλεονέκτημα ή 
μειονέκτημα ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο εκφράζονται.  
π.χ. το άγχος είναι χρήσιμο, όταν βρίσκεται κάποιος σε απειλητικό 
περιβάλλον, είναι όμως εξαιρετικά δυσάρεστο, όταν βρίσκεται σε 
ήσυχο περιβάλλον. Για παράδειγμα τώρα εγώ νοιώθω ασφαλής, 
μιλάω, θα μπορούσα να νοιώθω άγχος. Αυτό θα δυσκόλευε την 
κουβέντα μου. Δεν το νιώθω, είμαι προσαρμοσμένος.
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Εάν ένιωθα απλώς δεν θα έβγαινε αποτέλεσμα. Άρα το άγχος 
δεν είναι κατανάγκη καλό ή κακό. Το ζήτημα είναι τί το κάνεις; 
Αν πούμε ότι ένας άνθρωπος είναι φτιαγμένος να έχει άγχος, 
αυτό μπορεί να διορθωθεί; Μπορεί δηλ. το υλικό, ο κλώνος, που 
είπαμε πριν να αλλάξει; Ναί! μπορεί. Μια μητέρα μπορεί να κάνει 
το παιδί της που έχει ένα γονίδιο που του προκαλεί άγχος, να μη 
έχει άγχος; Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Απλώς με το να σταματήσει 
την έκφραση του γονιδίου. Γιατί ξέρουμε ότι τα γονίδια μπορούν να 
σταματήσουν να εκφράζονται π.χ. μια μητέρα αρουραίος μπορεί 
να προστατέψει τα μικρά της από το άγχος, απλώς γλείφοντας τα 
και χτενίζοντάς τα. Τα μικρά αυτά είναι φτιαγμένα να έχουν ένα 
γονίδιο τα οποία τα κάνει να είναι επιρρεπή στο άγχος. Εάν όμως 
τις πρώτες έξι μέρες, η μητέρα τα φροντίσει και τα “καλλωπίσει” 
τότε αυτό το γονίδιο αναστέλλεται και δεν λειτουργεί. Με 
αποτέλεσμα το μικρό να είναι ανθεκτικό στο άγχος. Εάν με χημικό 
τρόπο του στερήσουμε αυτό το γονίδιο τότε το μικρό ξαναγίνεται 
επιρρεπές στο άγχος. Τί μας λέει αυτό σε επίπεδο κοινωνίας; Ο 
κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Ο κάθε άνθρωπος 
μπορεί να είναι από πριν με στοιχεία καλοσύνης ή κακότητας. Ο 
Hall στο Leviathan έλεγε ότι ο άνθρωπος, εάν δεν είχε κάποιον 
να τον ελέγχει θα ήταν μόνο κακός. Δεν συμφωνώ με την άποψη 
αυτή. Η κοινωνία είναι αυτή, που προσδιορίζει πώς γίνονται τα 
πράγματα. 

Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί βιολογικοί δείκτες που  
όταν προοτατευθεί το μικρό από την μάνα του η πιθανότητα - αν 
και έχει ακόμη δυσμενές γενετικό περιβάλλον -  να εκδηλώσει 
μία αρρώστια είναι πάρα πολύ μικρή. Για παράδειγμα όλα τα 
παιδιά που κυοφορούνται από την ένατη έως την δέκατη ένατη 
εβδομάδα, αν η μητέρα τους, έχει πολύ stress και είναι πολύ 
πιεσμένη, έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν καταθλιπτικά στην 
ζωή τους, να γίνουν αγχώδη, να αναπτύξουν ψυχοπαθολογία. Αν 
στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο η μητέρα αντιμετωπίσει φτώχεια, 
χωρισμό, δυσκολίες, τα παιδιά εάν έχουν υπόστρωμα θα έχουν 
δραματική εξέλιξη. Ο μηχανισμός αυτός παραμένει ίδιος στον 
άνθρωπο όπως και στα ζώα. 

Μελέτες δείχνουν ότι το μητρικό stress κατά το δεύτερο 
και τρίτο τρίμηνο της κύησης μπορεί να επιφέρει τα ίδια 

αποτελέσματα. Διάφορες ψυχοτραυματικές περιβαλλοντικές 
επιδράσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν τη δυσλειτουργική 
διαδικασία και αυτή η δυσλειτουργική συμπεριφορά ενεργοποιεί 
και άλλες παράλληλα δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Ένα 
παράδειγμα που το ζούμε κάθε 
μέρα. Έχουμε δύο παιδιά το ένα 
είναι έξυπνο, ευχάριστο, πολύ 
καλό, το άλλο δεν τα πηγαίνει 
πολύ καλά, ούτε στα μαθήματα, 
δεν είναι και πολύ ευχάριστο. 
Έρχονται οι διάφοροι φίλοι, 
συγγενείς, φέρνουν δώρα, θα 
ασχοληθούν πιό πολύ με το έξυπνο 
παιδί. Με το άλλο θα ασχοληθούν 
λιγότερο. Σιγά - σιγά θα φέρνουν 
καλύτερα δώρα στο έξυπνο 
παιδί. Το έξυπνο παιδί θα πάει 
σχολείο και λίγο καλύτερα θα του 
συμπεριφερθούν οι δάσκαλοι 
γιατί όλoι βέβαια θέλουμε να 
δουλεύουμε με τους καλούς.Το 
παιδί που δεν είναι τόσο καλό 
θα αρχίσει να αυξάνει το χάσμα 
του σε σχέση με τον αδελφό του. 
Και βέβαια όσο απομακρύνεται 
από το κυρίως στρώμα, από τον 
κύριο δρόμο, τόσο θα αναπτύσσει 
“περιθωριακές” σχέσεις. Και 
έτσι στην πραγματικότητα, από 
την πρώτη στιγμή έχουμε φτιάξει 
συνθήκες για να κάνουμε ένα 
παιδί να βγει έξω από τον κυρίως 
δρόμο, να χάσει τον δρόμο του. 
Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε. Η χρήση 
ψευδαισθησιογόνου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί 
στην διαδικασία και βέβαια, η επίδραση της ομάδας μπορεί να 
φέρει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Αν όμως οι άνθρωποι, 
προερχόμαστε από το ίδιο θεμελιώδες υλικό και ακολουθούμε 
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ανάλογες πορείες τότε τί μας διαφοροποιεί; Τί διακρίνει τον 
καλό και τί τον κακό χαρακτήρα; Γιατί υπάρχουν καλοί και κακοί 
άνθρωποι; Η ψυχιατρική έχει μία απάντηση που σε αυτή την 
πορεία της βιολογικής θεώρησης, μπορεί να μας ολοκληρώσει, 
σε ένα βαθμό την άποψή μας. Όλοι ζούμε ανάμεσα στα όρια του 
καλού και του κακού, που ορίζουν την συμπεριφορά όλων μας. 
Επειδή η καταστροφικότητα μπορεί να είναι εγγενής στη δομή 
μας, γι αυτό θεσπίζουμε νόμους και εφαρμόζουμε δυνάμεις 
καταστολής.

Ίσως αυτό που κάνει τους καλούς χαρακτήρες είναι ότι δεν  
“μεταφράζουν” τις επιθυμίες τους σε κακές πράξεις. Πολλοί 
έχουμε κακές επιθυμίες αλλά δεν τις μετατρέπουμε όλοι σε 
πράξεις, αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Υγιείς άνθρωποι είναι 
όμως αυτοί που αγαπούν και αποδέχονται τον εαυτό τους, δεν 
εξαρτώνται αποκλειστικά από την αποδοχή των άλλων και δεν 
τραυματίζονται ανεπανόρθωτα από την κριτική των άλλων.

Δεν θα είμαι πολύ ευχαριστημένος, εάν δεν σας άρεσε η 
παρουσίασή μου αλλά δεν θα τραυματιστώ ανεπανόρθωτα. 
Αυτή είναι πραγματικότητα. Θα είμαι αν σας άρεσε. Αλλά δεν 
θα θεωρήσω ότι τελείωσε ούτε η παρουσίαση μου από την ζωή 
αυτή. Το ερώτημα “ποιός είμαι;” απασχολεί πάντα τους υγιείς 
ανθρώπους. Γιατί δεν χρειάζεται ούτε να υπερτιμηθούν, αλλά ούτε 
κα να υποτιμηθούν. Μένουν εκεί που είναι. Οι υγιείς άνθρωποι 
δεν έχουν λόγο να μειώσουν τους άλλους για να αισθανθούν ότι 
διατηρούν την δική τους αξία.

Αυτός είναι ο πυρηνικός λόγος της συνύπαρξής μας με τους 
άλλους. Η μείωση των άλλων υπάρχει μόνο και μόνο για να 
νιώσουμε ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη αξία. Ας φέρουμε ένα 
παράδειγμα αρρώστειας. 

Και τέλος, αυτοί που αναγνωρίζουν τον λόγο της ύπαρξής τους, 
αναγνωρίζουν λόγο υπάρξεως και στους άλλους.  n    

 

      

Ο Άλλος δεν είναι μόνον μια μονοσήμαντη πραγματικότητα, 
δεν έχει δηλαδή μονοδιάστατο χαρακτήρα ως συνθήκη 
ύπαρξης. Γι’ αυτούς που ερευνούν την Αλήθεια χωρίς 

προκαταλήψεις και σύνδρομα, ο Άλλος, το διαφορετικό του 
ταυτόν, μπορεί να είναι η αναγκαία  για την επιβίωση, βιολογική 
επιλογή π.χ. ο άνδρας και η γυναίκα, το άρρεν και το Θήλυ, Μπορεί 
να είναι ο εθνικός Άλλος, ο πολιτισμικός Άλλος, οι ιδιαιτερότητες 
δηλαδή σε λύσεις καθημερινών προβληματικών συνθηκών, 
στο «ταυτόν» της ανθρωπότητας. Και 
ασφαλώς τόσο τα ταυτοτικά στοιχεία 
κοινωνικών ομάδων, που υπάρχουν και 
αναπαράγουν το φαινόμενο της βιολογικής 
και κοινωνικής ύπαρξης, όσο και οι 
ορίζουσες και οι αξίες του Πολιτισμού 
που δημιουργούν, έχουν το χαρακτήρα της 
φυσικής αναγκαιότητας ως διαδικασίας 
ενίσχυσης και βελτίωσης του φαινομένου 
των υπάρξεων. Αυτός ο Άλλος νοείται ως ο διαφορετικός 
ως προς… Γι’ αυτό η φύσις χωρεί κατά  το πολύτροπον, το 
πολύμορφον, το ποικίλον και το πολυσχιδές, κι όσο κι αν, ίσως, 
φαίνεται παράξενο, διά του τρόπου ακριβώς αυτού, επιτυγχάνει 
την «παλίντροπον αρμονίη» και το σύμπαν ως «Κόσμον».

Υπάρχουν όμως και μερικές κατασκευές «Άλλου» και 
Ετερότητας, οι οποίες είναι κοινωνιογενείς  από την άποψη 
ότι συγκεκριμένες δυνάμεις και παράγοντες της Κοινωνίας 
δημιουργούν τέτοιες κατασκευές ετερότητας, ως αντιθετικώς 
αντίθετον, ως α-φιλό-ξενον του Εγώ/Εμείς. Και ο λόγος που το 

Τζάνη Μαρία
ÊáèçãÞôñéá êïéíùíéïëïãßáò êáé öéëïóïößáò ôïõ Πανεπιστçìßïõ Αθηνών

Η αναγκαιότητα 
του «άλλου»

Η ετερότητα πέρα από το μύθο
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πράττουν αυτό έγκειται στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών 
που είναι: η εκμετάλλευση, η χειραγώγηση των ανθρωπίνων 
κοινωνιών και ο απόλυτος έλεγχος στο ανθρώπινο είδος. Τέτοιες 
«κατασκευές» Άλλου διαπιστώνουμε: στον φυλετικό Άλλο, στον 
χωροταξικό Άλλο, στον θρησκευτικό, στον ποδοσφαιρικό, στον 
αισθητικό Άλλο, στον ιδεοπολιτικό Άλλο, στον εξουσιαστικό Άλλο, 

στον οικονομικό Άλλο. Αυτός 
ο Άλλος νοείται ως ο ξένος, ο 
αντίπαλος, ο εχθρός, άρα ως 
απειλή στο Εγώ/Εμείς.

Ο πολιτισμικός 
ιμπεριαλισμός, η τεχνητή 
σταδιακή κατάρρευση του 
έθνους κράτους, η οικονομική 
εξαθλίωση των πολιτών του, 
τα κυρίαρχα επιβαλλόμενα 
εκπαιδευτικά μοντέλα και 
πρότυπα είναι στην υπηρεσία 
αυτών των δυνάμεων/
κοινωνικών παραγόντων και στη 
λογική τόσο της ανθρωπιστικής 
φαλκίδευσης, όσο και των 
τετελεσμένων γεγονότων (Faites 
accomplies) που χρησιμοποιούν 
και επιβάλλουν.

Μια κορυφαία τέτοια 
φαλκίδευση και επιβολή είναι 
η γλωσσική συρρίκνωση, που 
μας επιτρέπει να βάζουμε 
στο ίδιο μετερίζι τις εντελώς 

διαφορετικές αυτές καταστάσεις δηλ. τον αυθεντικό Άλλο 
με τις διαφορές ως προς και τον τεχνητό Άλλο, τον εχθρό, 
παραχαράσσοντας τη σημασία και  αλλοιώνοντας τους σκοπούς 
της ύπαρξής των, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η απόκρυψη των 
αυθεντικών υπευθύνων αυτής της «πραγματικότητας»  και των  
πραγματικών  τους στόχων.

Και οι στόχοι αυτοί το ξέρουμε, το βιώνουμε καθημερινά, 

αποβλέπουν στην ανήθικη εκμετάλλευση και χειραγώγηση των 
ανθρώπων και των ανθρωπίνων κοινωνιών και στην αλόγιστη 
έως ανίερη καταστροφή του οικοσυστήματος. Η κατασκευή του 
«εχθρού Άλλου», η κατασκευή του Άλλου ως απειλή, η κατασκευή 
του αλόγιστα  φανατικού  Άλλου, βασίζεται στο φόβο του αγνώστου 
και στις φενακισμένες συνειδήσεις, από το φόβο του φόβου, 
που τροφοδοτεί και αναπαράγει το μίσος και τη μισαλλοδοξία. 
Η κατασκευή του Άλλου ως απειλή όμως, τροφοδοτείται και 
αναπαράγεται και από την αντικατάσταση της Γνώσης από το 
δόγμα, το οικονομικό, το θρησκευτικό και  δυστυχώς αρκετές 
φορές και το «επιστημονικό» δόγμα. Την ίδια στιγμή, ακυρώνει 
στην πράξη τα μεγάλα επιτεύγματα της ανθρωπίνης  κοινωνίας: Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Ακυρώνει όμως και το μέγα επίτευγμα της 
αυτοσκοπούσης συνειδήσεως: 

 Ότι αυτή δεν υπάρχει απλώς, συν-υπάρχει και δεν γίνεται 
αλλιώς. Γιατί ο Άλλος, ο διαφορετικός, είναι το όριο του Εγώ/
Εμείς, όσον αφορά την κατανόηση και αποδοχή της αμοιβαιότητας 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Είναι η κατανόηση των 
διαφορετικών ως προς, εις τρόπον ώστε αυτή η κατανόηση 
της αιτίας της υπάρξεως ως Άλλης, διαφορετικής, καταυγάζει 
πολλαπλώς και σε υπέρβαση τη συνείδησή μου. Έτσι αυτός ο 
άλλος αποβαίνει δυνατότητα ανέλιξης και εξανθρωπισμού.

 Ό,τι τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν αυτούς τους 
αντιανθρωπίνους στόχους των είναι παλιές, αλλά και 
«μεταμοντέρνες» λογικές.

n Είναι η λογική της χρηματιστηριακής αποτίμησης του ανθρώπου 
και των ανθρωπίνων συμπαντικών αξιών, της παγκοσμιοποίηση 
της οικονομίας, στην πραγματικότητα της απρόσκοπτης 
εξουθενωτικής, άλογης εκμετάλλευσης της φύσης και του 
ανθρώπου.

n Είναι η λογική του «περιούσιου Λαού», που επιβιώνει σε 
θρησκευτικά συστήματα ή κοσμοθεωρίες ως αντίληψη, ότι 
κάποιοι είναι εκλεκτά παιδιά ενός ανώτερου θεού ή μιας 
ανώτερης κοινωνικής τάξης. Αυτή η αντίληψη επιτρέπει σ’ αυτά 
να ανέχονται ή και να συνδράμουν την ανήθικη μεταχείριση των 
υπολοίπων ανθρωπίνων πλασμάτων ως κακών, επικίνδυνων  
παιδιών ενός κατώτερου θεού που γι’ αυτό πρέπει να τύχουν 

Υπάρχουν όμως και 
μερικές κατασκευές 
«Άλλου» και 
Ετερότητας, οι οποίες 
είναι κοινωνιογενείς  
από την άποψη ότι, 
συγκεκριμένες δυνάμεις 
και παράγοντες της 
Κοινωνίας δημιουργούν 
τέτοιες κατασκευές 
ετερότητας, ως 
αντιθετικώς αντίθετον, 
ως α-φιλό-ξενον του Εγώ/
Εμείς.
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απολύτου χειραγωγήσεως ή εξανδραποδισμού από τους 
Εκλεκτούς Καλούς.

n Είναι η συνθήκη που τελεσίδικα επιβάλλει τον Άλλο, τον 
διαφορετικό ως απειλή και ίσως  λειτουργεί ως 
τέτοια, γιατί τον κατασκευάζουμε έτσι.

Αυτές οι «Λογικές» και τα συμφέροντα, δεν  
επιτρέπουν την αποδοχή και την εξοικείωση με τον 
Άλλο, την συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων του και 
την κοινή προσπάθεια για επιλογή πορείας προς την 
υιοθέτηση απ’ την ανθρωπίνη κοινότητα των αξιών 
που συνέχουν και στηρίζουν τη ζωή, σέβονται τη 
φύση και  τα πλάσματά της και, αξιοποιώντας με 
ευθύνη τους πόρους της, δημιουργούν ένα αειφόρο 

κοινωνικό κεφάλαιο.

Μα πάνω απ’ όλα, δεν επιτρέπουν στα 
εκπαιδευτικά μας συστήματα να μεταβάλλουν την 
ανθρώπινη γνωστική περιπέτεια σε ταυτόχρονη 
πορεία προς εξανθρωπισμό και απελευθέρωση από 
το φόβο του Άλλου.

Κι όχι μόνον δεν επιτρέπουν, αλλά  βρίσκουν τον 
τρόπο να έχουν πρεσβευτές τους τόσο στο χώρο 
της τέχνης όσο, δυστυχώς και της  Επιστήμης. 
Και πιο συγκεκριμένα μερικά παραδείγματα: αντί 
της κατανόησης, εξοικείωσης και αποδοχής του 
Άλλου που συμβάλλει στην ατομική και συλλογική 
αυτογνωσία, δίνει νόημα εμπλουτίζοντας το 
περιεχόμενο των υπάρξεων, δημιουργούνται «έγκυρες 
θεωρίες» που στηρίζουν τη λογική της ακύρωσης του 
Άλλου, και στοχεύουν  στην αποδοχή της προσπάθειας 
για ομογενοποίηση των ανθρωπίνων πλασμάτων και 
κοινωνιών. πράξη ενάντια στη φύση.

Αντί να απαιτηθεί από την UNESCO πχ. το 
σταμάτημα των πολέμων (οικονομικοί,   επικυριαρχίας 

ή καταπάτησης πόλεμοι) και της ποικιλότροπης  ανήθικης  
εκμετάλλευσης των παιδιών, ζητά απ’ την εκπαίδευση να τα 
προσαρμόσει στην μετα-conflict,(μετα-συγκρουσιακή) εποχή, 

χωρίς να  λαμβάνει υπόψιν ότι, αυτά, οδηγούνται σ’ αυτή, 
είτε με εξαναγκασμό είτε με ιδεοπειθαναγκασμό ή  και με 
εξανδραποδισμό ατομικό και συλλογικό.

Οι πολυεθνικές, εξάλλου, έχουν θανάσιμο αντίπαλο τα εθνικά 
κράτη. Έτσι λοιπόν 
εφαρμόζουν τη 
γνωστή συνταγή: 
αφού τα οδηγήσουν 
σε κατάρρευση 
με επιβαλλόμενες 
τεχνητές κρίσεις, 
κατασκευάζουν 
κάποιους τρελούς 
τρομοκράτες ή 
πολλούς  π.χ. 
U.c.k-δες, αλλά 
και κάποιους 
Μεσσίες. Αυτοί 
χρησιμοποιούνται 
για να εδραιώνουν 
στους πολίτες 
τον φόβο του 
Άλλου και την 
μισαλλοδοξία. Αυτά 
προκαλούν βαθιά 
και διαστροφική 
υπαρξιακή 
ανασφάλεια. Στη 
συνέχεια βρίσκουν 
και κάποιους 
απ΄το χώρο της 
επιστήμης, οι οποίοι  
θα «αποδείξουν» 
σε όλους εμάς 
τους υπολοίπους, 
ότι η εθνική συνείδηση 
και η πολιτισμική ταυτότητα είναι κατασκευασμένος μύθος  και 
θα χαρακτηρίζουν ποινικό αδίκημα την χρήση του όρου Πατρίδα. 

Σ. Εξυπερύ

Μικρός Πρίγκιπας του Σ. Εξυπερύ
Σάρτρ

Οδυσέας Ελύτης
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Πατρίδα είναι μόνο το συμφέρον της πολυεθνικής. Το συμφέρον 
όμως της ανθρωπότητος, που έγκειται στο στέρεα δομημένο 
εγώ, στο σεβασμό της ιδιαιτερότητος, όταν δεν αντιβαίνει στις 
Πανανθρώπινες αξίες που εγγυώνται το Ανθρώπινο Ήθος, είναι ο 
μεγάλος Απών, ο κρυφός εχθρός.

Είναι ο D. Ροκφέλερ που θα πει στο περιοδικό Newsweek 
11-2-1999: «Κάποιος πρέπει να πάρει τη θέση των εθνικών 
κυβερνήσεων και αυτός κατά τη γνώμη μου, είναι οι επιχειρήσεις 
!!!»

Τί θα είχαμε να αντιτάξουμε ως κοινωνία σ’ αυτήν την 
επιχείρηση εξανδραποδισμού της ανθρωπότητας, της 
καταστροφής του πολιτισμού μας εν ονόματι της ευημερίας 
αφηρημένων οικονομικών δεικτών και αντιανθρωπίνων πρακτικών 
και σκοπιμοτήτων; Ασφαλώς την κοσμοθέαση του Ελληνισμού. 
Το ελληνικό σύστημα αξιών που παρήγαγε τον Ανθρωπισμό. Την 
Ελληνική Σκέψη, το Ελληνικό Ήθος. 

Να ο Λόγος του Ποιητή, πρόκειται για τον Νομπελίστα ποιητή 
μας Ο. Ελύτη 

« Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα
και δε γίνεται μ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ
Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι
Και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις
Η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ΄ναι
Και να παραμένει αυτή.

Να λοιπόν πόσο αναγκαίος  μας είναι ο Άλλος. Επειδή είναι 
αυτός που μου επιτρέπει μια ασφαλή πορεία προς αυτογνωσία. 
Όσο πιο οικείος και αποδεκτός μου γίνεται ο Άλλος, όσο πιο 
πολύ κατανοώ τους λόγους – αιτίες της διαφορετικότητάς του, 
τόσο κατανοώ εμένα, γνωρίζω τα όρια μου και διευρύνω την 
αυτοσκοπούσα συνείδησή μου σε, όχι απλά οικοσυστηματική, 
αλλά συμπαντική «ανώτερη συνείδηση». Ο φόβος του 
Άλλου εκτοπίζεται  από την κατανόηση και αποδοχή της 
διαφορετικότητας και η ζωή μου αποκτά νόημα, γίνεται πιο 
χαριτωμένη έως συγκλονιστική. Το Εγώ μου δεν κατανοεί την 
Ναυτία του Σαρτρ όταν προσεγγίζει το Εσύ. Αντίθετα μαθαίνει 

να το αποδέχεται, επειδή το κατανοεί, του γίνεται οικείο και του 
προκαλεί ενδιαφέρον.

Κατανοώ, ότι μόνη αυθεντική χαρά μου είναι αυτή που 
προσφέρω, τα μόνα που μου ανήκουν πραγματικά είναι όσα 
προσφέρω και η αναζήτηση της αγάπης σταματά, στην κατανόηση 
της μεγάλης δημιουργού Αγάπης. Αυτής που με μυεί στην 
επίγνωση αυτού που εκφράζεται στο «συνφιλείν έφυν» της 
Αντιγόνης, στο τελικό μήνυμα του Φάουστ του Γκαίτε και του 
Μικρού Πρίγκιπα του Σ. Εξυπερύ.

Αυτής που καταυγάζει στο Νου μου ότι κάθε μου δικαίωμα έχει 
μια  νοητή  προέκταση που μου ορίζεται ως  υποχρέωση απέναντι 
στη συν-ύπαρξη του Άλλου. Έτσι αποκτά αξία στα μάτια μου η 
ύπαρξη μου, εφόσον είναι επιθυμητή, χρήσιμη και αναγκαία για 
τον Άλλο. Έτσι υπερβαίνω το προσωπικό μου συμφέρον, ή τις 
«συμφέρουσες υποκειμενικές απόψεις» - οι οποίες λειτούργησαν 
πάντοτε σχεδόν στην ιστορία, όχι μόνο αντικοινωνικά μα και 
αντιανθρώπινα – προκειμένου να ανά - γνώσω  την πραγματική 
έννοια του  πολιτικού Ήθους. Διότι  χωρίς να υποβαθμίζεται η 
αξία της κάθε ανθρωπίνης υπάρξεως, αυτή να είναι σε θέση να 
εντάσσεται, ως συνύπαρξη και κατανοούσα εαυτήν συνείδηση, 
στην πλανητική ύπαρξη και  να λειτουργεί ως μονάδα  του 
συνόλου που την περιέχει, γνωρίζοντας ότι το συναποτελεί, 
αλλά αναγνωρίζοντας το ταυτόχρονα και ως αξία υπέρτερη και 
μονιμότερη της κάθε ατομικής υπάρξεως Τότε μπορούμε να 
συναποφασίσουμε για τις αξίες που μας πρέπουν. ό,τι, δηλαδή, 
συνιστά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τότε η ετερότητα γίνεται 
ενδιαφέρον για Γνώση, κατανόηση και υπαρξιακή πληρότητα, 
δηλαδή δημιουργία.

Αυτό είναι και το αληθινό νόημα του Ελληνικού Ήθους. Η 
εξοικείωση δηλαδή και γνώση για το «Εγώ» του «Άλλου» χωρίς το 
«Εγώ» να αλλοιώνεται ή να πάσχει ή να εξαφανίζεται. 

Αυτό το Ήθος, που παρήγαγε η Ελληνική διανόηση, επιτυγχάνει 
με τρόπο μοναδικό, το κενό και η αγωνία  της ψυχής των 
υπάρξεων απ’ την εκμετάλλευση, την αλλοτρίωση και το φόβο, να 
πληρωθεί από και να εξουδετερωθεί από την ευθύνη του Άλλου, 
την ευθύνη μου για τον Άλλο (!!!)   n    
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε του Τεκτονικού Ιδρύματος,

Κυρίες και κύριοι,

Θεωρώ εξαιρετική τιμή το να παρευρίσκομαι σήμερα 
μαζί σας, ως προσκεκλημένος ομιλητής, ανάμεσα σε τόσο 

σημαντικές προσωπικότητες 
του ακαδημαϊκού χώρου. Το 
ζήτημα της διαφορετικότητας, 
κατά την άποψή μου, μπορεί να 
διερευνηθεί σε τρία τουλάχιστον 
επίπεδα δράσης του όντος: 
α) βιολογικό, β) κοινωνικό, γ) 
πολιτικό. Από βιολογική άποψη 
γεννιόμαστε όλοι διαφορετικοί, 
από κοινωνική θέλουμε να 
είμαστε διαφορετικοί για να 

ξεχωρίζουμε, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να ανήκουμε σε λογής 
ομάδες ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά και επιλογές, 
σε κοινωνικές ομάδες κλπ. Τέλος, από πολιτική άποψη, 
προσπαθούμε να είμαστε διαφορετικοί έναντι του νόμου, διότι 
ευαγγελιζόμεθα την πολιτική ισότητα, αλλά στην πράξη τούτο, 

όταν συγκρούεται με το ατομικό μας όφελος, ενίοτε θεωρούμε 
ότι … δεν μας πολυσυμφέρει. Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος 
πρέπει να είναι η μοναδική συνθήκη κατά την οποία εμφανίζεται 
(και διασφαλίζεται) η ισοδυναμία των ανθρώπων. Και για ποιόν 
λόγο τούτη η ισοδυναμία έχει θεσμοθετηθεί; Διότι ο άνθρωπος, 
ως εκ της φύσεώς του, συνήθως ρέπει προς την αδικία και την 
ισοπέδωση, διότι ο νόμος πρέπει να του απαγορεύσει κάτι που 
επιθυμεί αδίκως και να του θυμίσει ότι είναι καλό και σώφρον 
να εφαρμόσει κάτι που του δίνει την δυνατότητα να αποδειχθεί 
ανώτερος των προσδοκιών του. Το ζήτημα της διαφορετικότητας 
εμφανίζεται ήδη από τα ομηρικά έπη και διατρέχει ολόκληρο 
τον αρχαίο κόσμο. Εμείς σήμερα θα παρακολουθήσουμε 
συνοπτικά, τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα–εικόνες πολιτικής 
θεσμοθέτησης της διαφορετικότητας και τούτη την «πολιτική 
θεσμοθέτηση» δεν θα την αναζητήσουμε μόνον σε ρητούς, 
καταγεγραμμένους κώδικες, αλλά κυρίως σε εκείνα τα θεσμικά 
«σχήματα» που εμφανίζονται ως προτυπώσεις μετέπειτα ισχυρών 
πολιτικών θεσμίων: 

n α) την δημιουργία της Αγοράς στον ομηρικό και κλασικό κόσμο 

n β) την θεσμοθέτηση του υπερ-τοπικού ολυμπιακού-ηλειακού 
δικαίου 

n γ) την διαχείριση του «ετέρου» μέσα από την δραματική ποίηση 
του Αισχύλου (μυθική ανθρωπογονία στον Προμηθέα Δεσμώτη) 
και του Σοφοκλή (πολιτική ανθρωπολογία στην Αντιγόνη). 

Ο άλλος/ο διαφορετικός και η λειτουργία του νοήματος

Ο άλλος, ο διαφορετικός πρέπει να δηλώνει την ύπαρξή του. 
Γιατί και πώς; Διότι καταλαμβάνει χώρο, στον οποίο επιθυμεί να 
κυριαρχεί ή να τον διατηρεί και καμιά φορά να τον επεκτείνει, 
συνήθως εις βάρος κάποιου άλλου. [Στο σημείο αυτό, θα ήθελα 
να θυμίσω την περσινή εισήγηση, εδώ, σε αυτό τον θαυμάσιο 
χώρο, του σεβαστού Καθηγητή Θ. Τάσιου, ο οποίος ορθότατα 
υποστήριξε ότι το ζήτημα της αντίληψης του «άλλου» εγείρεται 
για πρώτη φορά κατά την εμβρυακή περίοδο, όταν το έμβρυο 
«αντιλαμβάνεται» τον χώρο του, χρησιμοποιώντας κατά κύριο 
λόγο την αίσθηση της αφής]. Υπάρχει λοιπόν, ο φυσικός-

Η πολιτική 
θεσμοθέτηση της 
διαφορετικότητας 
στην αρχαία 
Ελλάδα
Δρ. Χρήστος Κεχαγιάς 
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γεωγραφικός χώρος, ο οποίος προσδιορίζεται κατ’ αρχήν από την 
Βιολογία: κάθε τι που υπάρχει, θέλει χώρο για να συνεχίσει να 
υπάρχει. Η θέση του όμως γίνεται ιδιάζουσα από την στιγμή που 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο «γεωστρατηγικό πλαίσιο», διά του 
οποίου εκφράζεται και υλοποιείται η νοοσφαιρική του ύπαρξη1. 
Σε αυτή την περίπτωση, συνεξετάζεται η ιστορική του διαδρομή, 
πάνω στην δυναμική του χωροχρόνου, ο οποίος χαρακτηρίζεται 
από διεκδικήσεις και αντιστάσεις, που θεμελιώνονται πάνω σε 
αναπαραστάσεις και νοήματα, γύρω από τα οποία συνυφαίνει 
την ύπαρξή της η οντότητα. Με άλλα λόγια, το ανθρώπινο 
ον διαμορφώνει τον χώρο και τον χρόνο του, εξ αιτίας μέσω 
νοημάτων, τα οποία επιθυμεί να ανακρατήσει, να μεταφέρει 
και να διαδώσει σε άλλα ανθρώπινα όντα, για να τα καταστήσει 
κοινωνούς των «πιστεύω» του. 

Ως γνωστόν, η κατανόηση και ο προσανατολισμός των 
ανθρωπίνων υπάρξεων στον κόσμο διενεργείται μέσω 
νοημάτων2. Το νόημα τίθεται στην βάση της επικοινωνίας και της 
αλληλεπιδράσεως των ανθρωπίνων συστημάτων μεταξύ τους. 
Οι συμβολικοί νοηματικοί κόσμοι «ταξιθετούν, ρυθμίζουν τους 
ρόλους της καθημερινότητας, τις προτεραιότητες και διαδικασίες, 
δικαιολογώντας τες ταυτόχρονα». Οι κοινοί νοηματικοί κώδικες 
λοιπόν, που υιοθετεί μία κοινωνική ομάδα διαμορφώνουν και 
οροθετούν και την ταυτότητά της. Τούτο πραγματώνεται μέσω της 
κοινής αποδοχής ενός κωδικοποιημένου σκελετού, πάνω στον 
οποίο διαπλέκεται μία συνάφεια νοημάτων, με σημασίες κοινής ή 
ετερογενούς προελεύσεως. 

n Καθώς κάθε πολιτισμός δομεί τον κόσμο του, ποιεί ένα 
σύμπαν ιδεών που ανταποκρίνεται στις δικές του κεντρικές 
φαντασιακές σημασίες. 

n Το ΠΩΣ υλοποιούνται αυτές οι σημασίες στους θεσμούς είναι το 
στοιχείο που διαφοροποιεί και διακρίνει τον έναν πολιτισμό από 
τον άλλο. Εισερχόμεθα έτσι, στην περιοχή των θεσμών.

Ανάγκη διατήρησης της μορφής του ετέρου πολιτισμéêού είδοõς

Σύμφωνα με τον Wilke (1993)3, αποτελεί συμφέρον για το 
ατομικό-ανθρώπινο ή το κοινωνικό σύστημα ο αυτοπεριορισμός 

στις δικές του ικανότητες (αναστοχασμός), ώστε να δίνει την 
ευκαιρία στα άλλα συστήματα να το υπολογίζουν ως ενδεχόμενο 
περιβάλλον τους. Η φύση της διαφορετικότητας συνάπτεται με 
την ουσιώδη δομή και παράσταση του ανθρώπου, με την μορφή 
συνείδησης του εαυτού του και την σύλληψη του Είναι. Ωστόσο 
είναι γνωστό τοις πάσι ότι σε ένα πρώτο επίπεδο, κάθε οντότητα 
επιχειρεί να εμμένει στο ταυτόν της, 
που συνιστά το τελικό προπύργιο και 
τον εσώτερο πυρήνα του Είναι της4.

Κάθε οντότητα αντιστέκεται 
στην εξωτερική μεταβολή, στην 
προσπάθειά της να υπερασπιστεί την 
μορφή της. Έτσι, έχει την δυνατότητα 
να αξιοποιήσει το υπάρχον «εν 
εαυτώ» μοντέλο κατανόησης του 
κόσμου, τοποθετώντας το ως 
σημείο αναφοράς και ως πλαίσιο 
στις διαδικασίες αξιολόγησης 
της δράσης και των προϊόντων 
αυτής, διερχόμενο και μέσα από 
τελεονομικά σημεία αναφοράς, 
για να ξαναδεί την αναθεωρημένη 
έκδοση του κοσμοειδώλου του, ως 
ένα βελτιωμένο «όλον».

Οι επιμέρους συλλογικότητες 
τείνουν ή συντείνουν στην 
διατήρηση της μορφής της δικής 
τους, ιδιαιτέρας και ιδιόμορφης 
οργάνωσης, συναρτήσει των 
πολιτισμικών τους αυτονοήτων και 
των ιστορικών τους καταβολών, 
που τις διαχωρίζουν από τις 
υπόλοιπες ομάδες. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι η διατήρηση 
κάθε τοπικής ιδιομορφίας, κάθε διαφορετικής πολιτισμικής 
συνθήκης, παράδοσης κλπ., εάν αυτή δεν έχει στις ταυτοτικές της 
εξαγγελίες όρους και περιεχόμενα, που στρέφονται εναντίον της 
ανθρωπίνης υπάρξεως και των συνακολούθων θεσμίσεων αυτής, 

Η Ελληνική Αγορά 
δεν είναι μεταφυσικός 

τόπος, στον οποίο 
ιερουργούν κάποιοι 
αντιπρόσωποι μιας 
εξ αποκαλύψεως – 

εξωφυσικής οντότητας 
ή θρησκείας. Είναι 

δρων τόπος που 
αρμόζει στα ανθρώπινα, 

καθώς χρειάζεται 
απόδειξη, αγώνα, 
διαφορετικότητα, 
φιλότητα, πάθος, 

στοχεύσεις. 
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εάν δεν διατείνεται περί φυλετικής, εθνοτικής, θρησκευτικής 
ή άλλης συναφούς συνθήκης, που οδηγεί στην υιοθέτηση της 
ταυτότητας κάποιου «περιούσιου» λαού / ομάδας, τότε, όχι μόνον 
έχει το δικαίωμα, αλλά και είναι αδήριτη η ανάγκη διατηρήσεως 
της διαφορετικότητάς της, επ’ ωφελεία της επιβίωσης της 
ανθρωπότητας, ως υγιούς φυσικής και νοητικής οντότητας. Αυτή 
είναι κατά την άποψή μου, η τελεολογική αρχή της διατήρησης 
της μορφής του ετέρου πολιτισμικού είδους: περιλαμβάνει την 
ενσυνείδητη και εργώδη προσπάθεια τόσο της διατήρησης της 
τοπικής ιδιομορφίας κάθε ετέρου πολιτισμικού Είναι, όσο και της 
επιβίωσης της ειδολογικής μορφής της ανθρωπότητας ως Ταυτόν.

Αγορά: μία ελληνική δημιουργία

Ωραία. Και σε ποιο μέρος μπορεί κάποιος να ασκηθεί προς 
αυτή την τελεολογική συνθήκη, ενταγμένος ων σε κοινωνία; Στην 
Αγορά. Η Αγορά της αρχαιοελληνικής πόλεως προκύπτει όχι 
ως ουτοπία, αλλά ως τόπος που εμποτίζεται και είναι ενεργός 
εξ αιτίας της συμμετοχής πολιτών. Όλοι οι πολίτες άγονται και 
φέρονται από επιθυμίες, βουλήσεις, πάθη, συμφέροντα που 
σπανίως εναρμονίζονται προς το «καλόν» της πολιτείας, γι’ αυτό 
και η πολιτεία ως υπόσταση οφείλει να ενσωματώνει το «καλόν» 
στην Παιδεία της και να εξασκεί σε αυτό τους πολίτες, με την 
δράση τους στον αγώνα της Αγοράς. Προκειμένου λοιπόν να 
«δουν» (>οίδα) οι πολίτες το βέλτιστον «τέλος», τους εκγυμνάζει 
στην πολιτική συνύπαρξη και στην εναγώνιο εφαρμογή των 
αρχών που την συγκροτούν ως διακριτή ολότητα/υπόσταση. 
Διότι εκεί εμφανίζεται στην πράξη το «αντίπαλον δέος» του 
Θουκυδίδη: αρχή και μεγάλη ανακάλυψη της Ελληνικής πολιτικής/ 
τελεονομικής σκέψης. 

Η Ελληνική Αγορά δεν είναι μεταφυσικός τόπος, στον οποίο 
ιερουργούν κάποιοι αντιπρόσωποι μιας εξ αποκαλύψεως 
– εξωφυσικής οντότητας ή θρησκείας. Είναι δρων τόπος που 
αρμόζει στα ανθρώπινα, καθώς χρειάζεται απόδειξη, αγώνα, 
διαφορετικότητα, φιλότητα, πάθος, στοχεύσεις. 

Αλλά πάνω απ’ όλα χρειάζεται συμμετοχή πολιτών που 
αποφασίζουν να συνδιαμορφώνουν το βέλτιστον τέλος της 

συλλογικής οντότητας, που αρτιώνει την ύπαρξή της εξ αιτίας 
της αδιάλειπτης άσκησης και αμφισβήτησης των αρχών που 
την συγκροτούν. Η πόλις μετασχηματίζεται έτσι, από «εδαφική 
περιοχή με συγκεκριμένα όρια» σε «δρώσα νοητική περιοχή του 
‘είναι’ επειδή (και εκεί όπου) συνεδριάζουν οι πολίτες». 

Ετερότητα και προπολιτικές μορφές θεσμών στον Όμηρο

Προ-πολιτικές μορφές θεσμών, οι 
οποίοι να σχετίζονται με το ζήτημα της 
ετερότητας εμφανίζονται ήδη από 
τα ομηρικά έπη: Η συνέλευση5 

που διαχειρίζεται τα ζητήματα 
δημοσίου συμφέροντος. Το 
αστικό κέντρο με τα δημόσια 
κτίρια, με αναφορές στον 
«δήμιον οίκον» (Ομ. Οδ. υ 264-
265), την «αγορήν» ως τόπο 
συναθροίσεων (Ομ. Οδ. ρ 52-73). 
Η δικαστική αρχή (βλ. Ομ. Ιλ. Λ 
807, Π 384-388, Π 542, Σ 497-508, 
Οδ. γ 244, δ 690-691, η 74, λ 186, λ 
568-571, μ 439-440, τ 109-114) και τα 
δικαστικά αξιώματα. Ο νόμος, εν αντιθέσει προς το 
εθιμικό δίκαιο. Ο πατριωτισμός, με το περίφημο «εις 
οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης» (Ομ. Ιλ. Μ 243, Ζ 446, Ο 
494-497, Π 830 κλπ.). Οι αρετές και το αξιακό σύστημα στο οποίο 
υπακούει ο ομηρικός άνθρωπος6. Σε αυτές τις αρετές7, κυρίαρχο 
λόγο διαδραματίζει η τιμή.

Ο Όμηρος είτε χρησιμοποιεί την «μήνιν Αχιλλέως» είτε τον 
«νόστον του Οδυσσέως» ασχολείται επισταμένως με το πώς οι 
άνθρωποι επιλύουν τις μεταξύ τους διαφορές ή καλύτερα «πώς 
πρέπει να τις επιλύουν». Από τον θεόμορφο ήρωα Αχιλλέα 
έως τον δύσμορφο Θερσίτη και από τον αγαπημένο του ήρωα 
Έκτορα έως τον πολυμήχανο Οδυσσέα, ο Όμηρος δείχνει 
καταστάσεις κατά τις οποίες χρειάζεται σκέψη και δράση για 
να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της διαφορετικότητας. Και γι’ 
αυτό προκρίνει το ζήτημα της ανάδειξης του ρόλου του «κριτή» 

Προμηθέας
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στον οποίο μπαίνει ο Αχιλλέας, κατά την διάρκεια των «Άθλων 
επί Πατρόκλω» που ακολούθησαν τον χαμό του αγαπημένου του  
φίλου. Όταν ο άνθρωπος αναβιβάζεται έστω και προσωρινά και 
επί συμβάσει σε ρόλο κριτή δείχνει την πραγματική του φύση, 
δηλαδή εκείνη που θα ήθελε να εμφανίζει σε κάθε περίσταση. 
Γίνεται πιο έννους και ξυνειδώς, πιο δίκαιος και ανθρώπινος, 
βάζοντας προσωρινά στην άκρη πάθη, μίση, συμφέροντα κλπ. Στην 
προτελευταία ραψωδία της Ιλιάδας, ο Όμηρος παρουσιάζει την 
μορφή του ανθρώπου-ήρωα που αποτελεί υπόδειγμα δράσης για 
κάθε άνθρωπο8.

Ετερότητα και θέσμια ολυμπιακού-ηλειακού δικαίου

Από την άλλη πλευρά, τα θέσμια του ολυμπιακού-ηλειακού 
δικαίου βασίζονται στην αρχή «τα νόμιμα πάντων των ανθρώπων 
[και των πόλεων]» (Παναγιωτόπουλος Δ.Σ., 1991). Το δίκαιο 
της ολυμπιακής εκεχειρίας μπορεί να παραλληλιστεί με εκείνο 
του δικαίου της δελφικής αμφικτιονίας. Ως γνωστόν, μερικοί 
από τους κανόνες του Ολυμπιακού Δικαίου ήταν: Η ελληνική 
ιθαγένεια, η κοινή παιδεία, ο σεβασμός στην εκεχειρία9, οι ρήτρες 
αποκλεισμού από τους Ολυμπιακούς10, η κοινή διαμόρφωση 
συστήματος αγωνιστικού δικαίου11, η σύσταση ειδικών 
θεσμοθετημένων οργάνων, όπως οι Ελλανοδίκες και η Βουλή 
των Ολυμπίων για την πιστή τήρηση των νόμων, κανόνων και 
δικαίου12. Επιπλέον, οι συνθήκες ανάμεσα στις πόλεις – κράτη 
στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσαν πηγές του διαπολιτειακού 
δικαίου. Μέσω των συνθηκών ρυθμίζονταν θέματα διαπολιτειακού 
δικαίου όπως: η παύση των εχθροπραξιών, η ανταλλαγή των 
νεκρών και των αιχμαλώτων, η κήρυξη πολέμου. Ιδρύονταν και 
αναπτύσσονταν θεσμοί όπως: συμμαχίες, αμφικτιονίες13, εορτές, η 
προξενία14, η διαιτησία15, η θεωρία16, οι κήρυκες17, η εκεχειρία18. 
Η απαίτηση της ιδεώδους αρμονίας σε ατομικό, συλλογικό και 
εθνικό επίπεδο παραπέμπει σε έναν ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης 
της ζωής από τους ίδιους τους Έλληνες, σε βαθμό τέτοιον, ώστε 
τα χαρακτηριστικά στοιχεία και τα γνωρίσματα των Ολυμπίων, να 
ισοδυναμούν με τις αρετές και τις αξίες της ίδιας της κοινωνικής 
ζωής εν γένει. Από τοπικοί αγώνες, τα Ολύμπια, γίνονται διεθνείς 
και ταυτόχρονα «σχολείο κοινής παίδευσης των Ελλήνων» 

(Ανδρόνικος Μ., 1982), που καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα 
σύστημα όχι ανταγωνισμού του ενός προς τον άλλο, αλλά όλων 
προς την αρετή (Κεχαγιάς Χ., 2004). Θέτουν έτσι, υψηλά πρότυπα 
και στοχεύσεις για τους πολίτες, τα οποία τίθενται από «βέλτιστα 
παραδείγματα» ανθρώπων που έζησαν, ήταν υπαρκτοί, γιατί 
αγωνίστηκαν να τα πραγματώσουν. Η θεσμοθέτηση των Ολυμπίων 
γίνεται έτσι η πρώτη επίσημη υπερ- και δια-
πολιτειακή προσπάθεια όχι απλώς αποδοχής 
του «άλλου», αλλά κοινής στόχευσης προς 
πραγμάτωσιν αξιών και ιδανικών που «θα 
έπρεπε» ή «θα θέλαμε» να ισχύουν για τον 
κοινωνικό άνθρωπο, διερχόμενες μέσω της 
εργώδους και εν-αγωνίου προσπάθειας και 
της αριστείας. Μέσα από τον ευγενή αγώνα, ο 
άνθρωπος αποκαθαίρεται και ξαναεμφανίζεται 
στην πατρίδα του αναβαπτισμένος.

Ανθρωποποίηση μέσω όντος «άλλης τάξεως» στον 
Προμηθέα Δεσμώτη

Αλλά και η τραγωδία εμφορείται 
διαρκώς από την δύναμη της τελικής καθάρσεως, καθώς 
θέλει να μορφοποιήσει το χάος και να αποκαταστήσει την 
φυσική νομιμότητα (Κακούρη Κ., 1974). Αυτός φαίνεται να 
είναι και ένας εκ των κυριοτέρων αντικειμενικών της στόχων. 
Η ελεγχόμενη διευθέτηση μιας αντίθεσης, το πάθος, το δι’ 
ελέου και φόβου, στοχεύουν στον τελικό αυτοπροσδιορισμό, 
στην επίτευξη του μέτρου σε όλα τα επίπεδα, της αρμονίας. Ο 
Αισχύλος, που (εκτός από ποιητής) ως γνωστόν έλαβε μέρος και 
ως στρατηγός στο Μαραθώνα και αλλού, επιλέγει να θρηνήσει 
για λογαριασμό των Περσών τα χαμένα παλικάρια τους, το 
άνθος των Περσών, καταφέρνοντας να πείσει με λόγο ορθό 
και επιχειρήματα αδιάσειστα τους λόγους, για τους οποίους 
οι Πέρσες παρασύρθηκαν σε έναν πόλεμο άκαιρο και άδικο, 
επειδή υπάκουσαν στις εντολές και έγιναν έρμαιο των επιθυμιών 
ενός ισχυρού ανδρός (Τζάνη Μ., 2004). Δεν τον ενδιαφέρει 
εάν οι Πέρσες είναι εχθροί των Ελλήνων, ούτε εάν και ο ίδιος 
αγωνίστηκε εναντίον τους σε πόλεμο και τους νίκησε. Τον 

τα θέσμια του 
ολυμπιακού-

ηλειακού δικαίου 
βασίζονται στην 
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απασχολεί πώς θα παρουσιάσει την ύβριν του Πέρση ηγεμόνα 
(Seaford 1994: κεφ. 9).

Στον Προμηθέα19, ο Αισχύλος απαντά στο ερώτημα τί είναι 
άνθρωπος με μια μυθική ανθρωπογονία. Παραπέμπει στην 
προέλευσή του κάνοντας μιαν αφήγηση, μέσω του έργου του 
‘Προμηθέας Δεσμώτης’: ο άνθρωπος είναι αυτό που είναι, διότι 
κάποτε έγινε κάτι που υπερβαίνει εμάς τους ανθρώπους και 
την εμπειρία μας. Ένα υπεράνθρωπο ον (Προμηθεύς) εδώρισε20 
στους ανθρώπους αυτά που τους έκαναν πράγματι ανθρώπους 
(ανθρωποποίηση). Ο ίδιος ο Προμηθεύς δεν είναι άνθρωπος, αλλά 
η φύση του είναι τιτανική. Γνωρίζει ότι δεν έπρεπε να δωρίσει 
στους ανθρώπους το πύρ και τα υπόλοιπα, ωστόσο το διαπράττει. 
Για να μας μιλήσει για τον άνθρωπο, ο Αισχύλος, χρησιμοποιεί 
ένα βοηθητικό μέγεθος, κάτι διαφορετικό: έναν τιτάνα. Σύμφωνα 
με το παραδοσιακό μυθικό υπόστρωμα, ο Ζευς ήθελε να 
καταστρέψει τους ανθρώπους. Σαωτήρ/δωρητής ο Προμηθεύς 
που εμφανίστηκε σε αυτούς μόνον για να τους κάνει καλό, να τους 
ευεργετήσει: «ώς σφας νηπίους (ενν. τους βροτούς) όντας το πρίν 
/ έννους έθηκα και φρενών επιβόλους» (στ. 455-6, οι άνθρωποι 
προηγουμένως ήταν νήπιοι, δίχως νου/σκέψη και ο Προμηθέας 
τους κατέστησε έννοες κλπ.). 

 Αλλά ποιά ήταν η προτεραία κατάσταση των ανθρώπων (οι 
οποίοι, αν ήταν έτσι όπως περιγράφει ο Προμηθέας, μάλλον θα 
ανήκαν σε είδος διαφορετικό από εκείνο του sapiens-sapiens); 
Έβλεπαν και δεν έβλεπαν («μάτην»), άκουγαν αλλά δεν άκουγαν21 
οι αισθήσεις λειτουργούσαν, αλλά πρέπει να βρίσκονταν σε μια 
ημι-ζωώδη κατάσταση, σε ένα πεδίο α-λογικότητας της ψυχικής 
και της κοινωνικής μονάδας. Σαν μορφές ονείρων μπέρδευαν τα 
πάντα22, σκόρπια ανακατεμένα…, και δεν εγνώριζαν να χτίζουν 
πλινθόχτιστα προσήλια σπίτια, ούτε την ξυλουργική τέχνη23, αλλά 
ζούσαν υπογείως σε ανήλιαγα σπήλαια, όπως τα μυρμήγκια24. Δεν 
γνώριζαν να ξεχωρίζουν τις εποχές και οι πράξεις τους ήταν στην 
τύχη, όπως τους έρχονταν, δίχως περίσκεψη25.  

Ο ίδιος ο Τιτάνας αναφέρει, ότι εδώρισε στους ανθρώπους 
εκείνα τα στοιχεία που τους μετέτρεψαν σε κάτι άλλο, από αυτή 
την πρώτη ημι-ζωώδη, ημι-ανθρώπινη κατάσταση: τα σημεία 
του ορίζοντα, τις ανατολές και τις δύσεις26 (προφανώς όχι μόνον 

του ήλιου και της σελήνης, αλλά και άλλων ουρανίων σωμάτων, 
αστερισμών κλπ.). Εν συνεχεία, τον αριθμόν, το πρώτο και έξοχο 
μεταξύ των σοφιών/σοφισμάτων, την σύνθεση των γραμμάτων, την 
«μνήμην απάντων, μουσομήτορ’ εργάνην (στ. 471-3). Με αυτά τα 
δεικνύμενα, οι άνθρωποι ουσιαστικά εισάγονται στον χωροχρόνο, 
αφού γνωρίζουν πλέον να προσανατολίζονται στον χώρο και 
τον χρόνο, αποκτούν επίγνωση της ιστορικότητας 
(ιδρύοντας την σχέση τους με το παρελθόν27) τόσο 
του εαυτού τους, όσο και του χώρου στον οποίο 
κατοικούν, ενώ έχουν την δυνατότητα συνθέσεων 
στοιχείων, όχι μόνον γραμμάτων, αλλά και αριθμών 
κλπ. Ως εκ τούτου, αποκτούν για πρώτη φορά 
την ικανότητα να εργάζονται πάνω στο πεδίο της 
τέχνης28, εξαιτίας αυτής της μνήμης απάντων, η 
οποία αναδύεται, ενεργοποιείται και καλλιεργείται 
και προφανώς συνοδεύεται από την εκρηκτική 
εμφάνιση της συμβολικής-φαντασιακής ικανότητας. 
Καθίσταται πρόδηλο λοιπόν, ότι με αυτά τα στοιχεία 
ενεργοποιείται ο μηχανισμός ανθρωποποιήσεως του 
ανθρώπου.

Κι αφού ο Χορός του επισημαίνει ότι δεν πρέπει 
να ωφελεί τους ανθρώπους πέρα από το μέτρο, πέρα 
από τον καιρό, λίγο πριν ολοκληρωθεί το β΄ επεισόδιο 
και εισέλθει η Ιώ, ο Προμηθέας δίνει το επιστέγασμα 
της γνώσης του, φανερώνοντας το συμπαντικό Δίκαιο, 
την Κοσμική Τάξη: Η Μοίρα («Μοίρα…τελεσφόρος», 
στ. 523) στέκεται πάνω από τον βίο, ενώ η Ανάγκη 
ίσταται πάνω από την Τέχνη («τέχνη δ’ ανάγκης 
ασθενεστέρα μακρώι», στ. 526). Ο κυβερνήτης 
(«οιακοστρόφος») της Ανάγκης είναι οι Μοίρες που έχουν 
τρεις μορφές και οι Ερινύες που είναι μνήμονες. Σε αυτή την 
κοσμική Ανάγκη υπόκειται και η δράση των Ελλήνων θεών, που 
στο εν λόγω χωρίο, δηλώνεται με την εξουσία του Διός. Πρόκειται 
περί μιας καταθέσεως υψίστης σημασίας. Οι αναπαραστάσεις που 
ανακαλεί ο αισχυλικός λόγος, ταυτίζονται με μία κοσμική τάξη, 
με βασικά της χαρακτηριστικά την Μνήμη, την Τέχνη, την Ανάγκη, 
τις Μοίρες και τις Ερινύες. Οι νόμοι που εκπορεύονται από αυτές 
τις αρχέγονες δυνάμεις είναι κοινοί για όλα τα όντα και όλα τα 

Σοφοκλής

Όμηρος
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γένη, θεών και ανθρώπων. Η αληθινή θέση των ανθρώπων και των 
θεών, η διαφορετικότητά τους, είναι καθορισμένη και καθορίσιμη, 
καθώς εξαρτάται από την επενέργεια αυτών των νόμων επί αυτών 
των όντων. 

«Άλλος» και «ίσον φρονών» στην Αντιγόνη του Σοφοκλή 

Λίγα χρόνια μετά τον Προμηθέα Δεσμώτη, διδάσκεται στην 
Αθήνα η Αντιγόνη του Σοφοκλή (442 π.Χ.). Σε αυτό το έργο, 
η ανάγκη για παρουσίαση των ανθρωπογονικών μυθικών 
διαδικασιών μετασχηματίζεται σε ανάγκη διαμορφώσεως μιας 
πολιτικής ανθρωπολογίας, την οποία ίσως έχει μεγαλύτερη 
ανάγκη ο αθηναϊκός δήμος και η Δημοκρατία. Ποιά είναι η θέση 
του ανθρώπου στον κόσμο, στο συγκεκριμένο έργο; Διαφέρει κατά 
πολύ από την θεϊκή! Η θνητότητα του ανθρώπου αντιπαραβάλλεται 
προς την θεϊκή αθανασία, διακρίνεται και οδηγεί σε 
διαφορετικούς τρόπους εξέτασης του όντος. Στον εξαιρετικό λόγο 
του Χορού (στ. 334-376), παρουσιάζεται μία συνοπτική αποτίμηση 
της φύσης του ανθρώπου, σαν να εξετάζεται η αισχύλεια 
ανθρωπογονία, αλλά από διαφορετική σκοπιά: ο άνθρωπος περνά 
τον ωκεανό πάνω στα φουσκωμένα κύματα, οργώνει την υπέρτατη 
θεά, τη γη, με το αλέτρι και προσπαθεί να την κάνει να βλαστήσει 
χρόνο με το χρόνο. Έχει πλέον επίγνωση της θνητότητάς του και 
δύναται να επιτύχει τα πάντα, εκτός από ένα: δεν ξεφεύγει από 
τον θάνατο. Όμως, ακόμη κι όταν επιτυγχάνει με την σοφία και την 
τέχνη του πέρα από κάθε ελπίδα, έρπει πότε στο καλό και πότε 
στο κακό: «τέχνας υπέρ ελπίδ’ έχων / τοτέ μεν κακόν, άλλοτ’ επ’ 
εσθλόν έρπει» (στ. 365-6). Ο Χορός του Σοφοκλή δεν ισχυρίζεται 
ότι ο άνθρωπος είναι το καλύτερο πλάσμα επί της γης, ούτε ότι 
είναι μόνον καλός. Διατείνεται ότι γνωρίζει πλέον τον άνθρωπο: 
είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο και μάλιστα 
–προσέξτε το ρήμα- «έρπει» άλλοτε προς την μια κατεύθυνση, 
άλλοτε προς την άλλη. Έρπει, όπως τα ερπετά, πάνω στην χθόνα. 
Αυτή είναι η αληθινή φύση του ανθρώπου για τον Σοφοκλή.

Αλλά, πολύ γρήγορα έρχεται να κατατεθεί και μια υψηλή του 
ιδιαιτερότητα, εν είδει συνθήκης δέοντος: νόμους γεραίρων 
χθονός θεών τ’ ένορκον δίκαν, υψίπολις (στ. 369) Άνθρωπος 
«υψίπολις», δηλαδή όχι απλά άξιος, αλλά επί μιας υψίστης 

πολιτικής συνθήκης, ίσταται εκείνος που κρατά τους νόμους του 
τόπου, συνδυάζοντάς τους όμως με την «θεών ένορκον δίκαν». 
Στον αντίποδα αυτού, ο «άπολις», ο μη-άξιος, ο μη-πολίτης, ο 
εκτός της πολιτικής συνθήκης, ο οποίος αποτολμά το μη-καλόν. 
Αυτόν τον τύπο ανθρώπου, οι υπόλοιποι πολίτες δεν τον θέλουν 
ούτε να μπει στο σπίτι τους, δεν τον θέλουν «παρέστιον», καθώς 
είναι ανεπιθύμητος. Διότι, ο «άπολις» δεν 
είναι «ίσος φρονών» με τους υπολοίπους, 
ίσταται μακράν και εκτός της πόλεως, 
των συμπεφωνημένων, των κοινών 
νόμων και λοιπών θεσμίσεων, επί των 
οποίων δομείται και ζει η πολιτεία, ως 
ούσα πολιτεία. Εκπληκτική διαπίστωση, 
εξαιρετικός πολιτικός λόγος, εκφρασμένος 
από το στόμα του Χορού! Και ποιος δεν 
επιθυμεί να είναι «ίσον φρονών»; Η 
Αντιγόνη και ο Κρέων. Διότι και οι δύο 
αποφασίζουν και ενεργούν υιοθετώντας το 
«μόνος φρονείν», αν και για διαφορετικούς 
λόγους. Η Αντιγόνη, επειδή έχει κατά νου 
το δικό της «χρεών» (εκτιμώ ότι η κ. Τζάνη 
θα σας μιλήσει επ’ αυτού), που ίσταται υπεράνω των προσωρινών 
ανθρωπίνων θεσμίσεων και νόμων της πολιτείας. Ο Κρέων, επειδή 
όταν ανέλαβε την βασιλεία της Θήβας υπεσχέθη να κρατήσει 
το υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό παραδοσιακό πλαίσιο, 
επομένως η εντολή του να μην θαφτεί ο Πολυνείκης, ως εχθρός 
της πόλεως, έπρεπε να εισακουστεί και να εφαρμοστεί από όλους 
τους πολίτες ανεξαιρέτως. Απέναντι στα μάτια του Χορού όμως, 
και οι δύο τελούν εν αφροσύνη, αφού δεν εφαρμόζουν το «ίσον 
φρονών».

Χρειάζεται να συμβουλευτούμε τον Αριστοτέλη (Αθην. Πολ.) 
και τον Θουκυδίδη29 για να δούμε ότι αυτό το «ίσον φρονών» δεν 
είναι τυχαίο, καθώς συνοδεύεται από πληθώρα χαρακτηριστικών 
θεσμών, που λαμβάνουν χώρα στην δημοκρατία: αυτονομία, 
αυτοδικία (να διαθέτει δικά της δικαστήρια για την απονομή 
δικαιοσύνης, τα οποία ήταν στην βάση τους λαϊκά (Αριστ. Αθ. 
Πολ. XLI, 2). Από τους 30.000 αθηναίους πολίτες, υπολογίζεται 
ότι κληρώνονταν ετησίως 6.000 δικαστές και έτσι προτάσσεται 
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η ‘κρίση’ της ‘αρχής’), αυτοτέλεια (αυτοκυβέρνηση), τον θεσμό 
της κληρώσεως (για όλα τα πολιτικά αξιώματα), την ισηγορία (το 
να έχουν όλοι λόγο σύμφωνα με τον νόμο, την ισότητα (μεταξύ 
εκείνων μόνον που διαθέτουν πολιτικά δικαιώματα), την θέσπιση 
της ‘δόξης’ («έδοξε τη βουλή και τω δήμω»), την αυτοθέσμιση 
(όχι ως κατάσταση, αλλά ως διαδικασία μεταβολής των βασικών 
και καταστατικών θεσμών και νόμων της πολιτείας, σύμφωνα με 
τις ανάγκες και την απόφαση του δήμου [πρβλ. Καστοριάδης Κ., 
2004/7).

Έτσι, στην ταυτότητα του Αθηναίου 
οροθετούνται όλα εκείνα τα στοιχεία 
που επιτρέπουν στον πολίτη να μιλά 
ελεύθερα, να άρχει και να άρχεται, 
να λογοδοτεί για τις πράξεις του, 
να επιχειρεί και να πράττει ευ, να 
αναζητά και να απολαμβάνει την επί 
γης ευδαιμονία, τόσο στον ιδιωτικό 
όσο και στον δημόσιο βίο και έτσι 
να γίνεται ο ίδιος υπόδειγμα για 
τους άλλους . Κατά την άποψή μου, 
κυρίως μέσα από αυτό το αυθεντικό 
δημοκρατικό πρίσμα έχει αληθινή 
αξία και νόημα η διερεύνηση της 
διαφορετικότητας.

Εκείνο που διασφαλίζει την συνοχή 
της πόλεως είναι η δυνατότητα 
(μάλλον χρέος) των μελών της να 
αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους 
ως μέλη της, επειδή και καθώς 

μετέχουν του «κοινού λόγου» της πόλεως. Με άλλα λόγια, εκείνο 
που επιζητεί ο Χορός της Αντιγόνης είναι ο πολιτικός διάλογος. 
Ο διάλογος θα προσδιορίσει την οντολογία και την τελεολογία 
της πόλεως και των πολιτών, καθώς η πόλις θα θεμελιωθεί, θα 
εκφραστεί και θα επιβιώσει πάνω στα κατηγορούμενα που θα 
αποδώσει η ίδια στον εαυτό της. Ωστόσο, έχει ανάγκη κάποιο από 
τα μέλη της να της υπενθυμίζει το ‘βέλτιστον’, το ‘χρεών’. Τούτο 
θα πράξει η Αντιγόνη, όταν λίγο πριν τον θάνατό της θα δηλώσει 

ρητά: «ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν». Κάθε μέλος 
είναι «ίσον φρονών», όχι γιατί αυτό το δικαίωμα του έχει δοθεί 
φύσει, αλλά διότι θέσει έχει εντάξει τον εαυτό του στο πλαίσιο 
της πολιτικής ισότητας. Αυτή η θέσις δεν είναι παθητική, αλλά 
ενεργητική, εφ’ όσον «φρονεί» ως ίσος με τους άλλους, εφ’ όσον 
διαθέτει «φρόνησιν» απέναντι στους κοινούς θεσμούς. Εξ αυτού 
του γεγονότος, προκύπτει ένας νέος -και διαφορετικός από τους 
τότε υπάρχοντες- ανθρωπολογικός τύπος: ο τύπος του πολιτικού 
ανθρώπου, με την αμιγή δημοκρατική θεμελίωση που δίνεται για 
πρώτη φορά στην αρχαία Αθήνα ο «πολίτης». 
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αποκρυσταλλωθούν σε έναν κοινό κώδικα - σύστημα αξιών, προτύπων ο οποίος με την σειρά 
του θα αποτελέσει τον πηγαίο κώδικα αυτής της κοσμοθέασης που ονομάζουμε Ελληνική και 
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μέσα από στενωπούς και δυσκολίες υψίστου βαθμού, έως ότου αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται σε 
θέτειν και πράττειν ταυτόχρονα. Διότι, το ομηρικό έπος διδάσκει ότι το θέτειν δεν έχει νόημα εκτός 
των τειχών του κοινωνικο-πολιτικού γίγνεσθαι, αλλά έχει τεράστια αξία όταν υλοποιείται εν μέσω 
της αγοράς, της πολιτικής συνελεύσεως, δηλαδή στον πυρήνα της πόλεως.
9 Μη κήρυξη πολέμου, μη στέρηση προσωπικής ελευθερίας, μη υποδούλωση, μη λήστευση των 
κινουμένων στην Ολυμπία.
10 Π.χ. από την μη έγκαιρη προσέλευση στους αγώνες έως τη μη συμμετοχή αθλητή σε κοινούς 
αγώνες υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των ελληνικών πόλεων.
11 Που τηρούνταν με ιδιαίτερη επιμέλεια από τους διοργανωτές Ηλείους, καθώς η πιστή τήρηση των 
διατάξεων μεγιστοποιούσε το κύρος της γιορτής των Ολυμπίων (για τους παραβάτες άτομα-πόλεις 
[π.χ. περίπτωση δωροδοκίας] υπήρχαν μεγάλα πρόστιμα με τα οποία γίνονταν οι Ζάνες-αγάλματα 
προς αποκατάσταση της τιμής του θεού του ιερού που προσεβλήθη. Στόχος του νομοθέτη ήταν να 
καταστεί η αυστηρότητα αυτή συνείδηση των πανελλήνων και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά τους 
κατά τους αγώνες, αλλά έντεχνα και μετά από αυτούς, αφού δεν ήταν αγώνες χρημάτων αλλά αρετής 
(γι’ αυτό και ως έπαθλο εδίδετο κότινος=στέψη, απόδειξη αληθείας, επιθυμία του προστάτη Δία, 
θεού της δικαιοσύνης, ειρήνης, φιλίας, του ήλιου κλπ.).
12 Περισσότερο με νομοφυλακτική ιδιότητα και λιγότερο με εκείνη του δικαστηρίου που απονέμει 
δικαιοσύνη.
13 Με χαρακτήρα θρησκευτικό – πολιτικό είχαν ως κέντρο κάποιο ιερό θεού (τόπος), που επηρέαζε 
τη σχέση των πόλεων- μελών και προσαύξαινε το κύρος ως εγγυήτρια δύναμη και ως φύλακας των 
ηθών. Τρανό παράδειγμα η Δελφική Αμφικτιονία, μια μεγάλη ομοσπονδία ελληνικών πόλεων, που 
μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο Συμβούλιο της Ευρώπης, που εξέφραζε την κοινή περί δικαίου 
αντίληψη των συμμετεχουσών πόλεων.
14 Σύμφωνα με το ελληνικό εθιμικό δίκαιο, ο πολίτης εξερχόμενος των τειχών της πόλεως θεωρείται 
«ξένος», υπό την έννοια του ασύλου ως θείου δικαιώματος (ξενία-φιλοξενία>Ξένιος Ζεύς).
15 Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την πρώτη περίοδο του ελληνικού δικαίου προς επίλυση 
εσωτερικών διαφορών, με βάση τη ρήτρα της «διαιτησίας», της διαλλαγής, υπό τους «αισυμνήτας-
διαλλακτάς». Στα χρόνια που ακολούθησαν η ρήτρα της διαιτησίας περιείχετο σε πολλές συνθήκες 
υποχρεώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη (πόλεις)  να προσφεύγουν στην κρίση διαιτητικού οργάνου 
(π.χ. Αμφικτυονικό Συνέδριο).
16 Ήταν αντιπροσωπεία πόλεων-κρατών, επίσημες αποστολές σε διάφορες εορτές, τελετές 
και αγώνες με πανελλήνιο χαρακτήρα. Σε επίπεδο διαπολιτειακών σχέσεων, η θεωρία είχε 
περισσότερο διπλωματικό χαρακτήρα.
17 Το διαπολιτειακό δίκαιο της αρχαίας Ελλάδας ανεγνώριζε το δικαίωμα της ελεύθερης 
επικοινωνίας. Ο κήρυξ αναγγέλλει κάποιο κοινό γεγονός, στέλνει επίσημο μήνυμα ή απευθύνει 
πρόσκληση σε πόλη. Το πρόσωπό του εξασφαλίζει την πανηγυρικότητα και δημοσιότητα των 
νόμων του κοινού δικαίου.
18 Συνομολόγηση πράξης (συνθήκης) ειρήνης, ανακωχή εχθροπραξιών στην προοπτική ενός 
σημαντικού και κοινά αποδεκτού γεγονότος. Ανοίγει το δρόμο προς την ειρήνη, με στόχο τη 
διασφάλιση της ουσίας του δικαίου που είναι η αναβολή του πολέμου. Πραγματικός τύπος εκεχειρίας 
είναι εκείνος που καθιερώθηκε για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Πήγαζε αρχικά από μια 
πράξη δικαίου (συνθήκη Σπάρτης-Πίσας και Ήλιδας), κατά το άγραφο και εθιμικό δίκαιο των 
ρητρών και των θεϊκών χρησμών. Η συμφωνία φυλασσόταν στο ιερό του Δία στην Ολυμπία και ήταν 
ύβρις η παραβίαση των ρητρών της, ενώ προβλεπόταν τιμωρία για τους παραβάτες που θεωρούνταν 
ιερόσυλοι. Εν συνεχεία όμως η ολυμπιακή εκεχειρία απέκτησε «διεθνή» χαρακτηριστικά, καθώς 
με τους κανόνες της συμβιβάζονταν τρίτες πόλεις. Έγινε έτσι ένα «Σχολείο Ειρήνης». Η παύση των 
εχθροπραξιών προσέφερε ευκαιρία ειρηνικού ανταγωνισμού των πόλεων σε πανελλήνιο επίπεδο, 
συντελώντας στη δημιουργία διαπολιτειακών σχέσεων, εμφανίζοντας παράλληλα και  -σύγχρονα 
– στοιχεία αμοιβαιότητας, φιλίας και διεθνούς κατανόησης. Με βάση τις επιταγές της συνθήκης 
της εκεχειρίας επίσης οι Ηλείοι κατέστησαν τον ιερό χώρο της Ολυμπίας απαραβίαστο κατά τη 
διάρκεια των Αγώνων.
19 Πρόκειται περί τριλογίας: Προμηθεύς Δεσμώτης, Λυόμενος, Πυρφόρος, στην οποία εντάσσεται 
ο Προμηθεύς Πυρκαεύς. Η μυθική ανθρωπογονία του Αισχύλου και η κοινωνική ανθρωπολογία 
του Σοφοκλή γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τον Καστοριάδη Κ. (1982), στον οποίο 
παραπέμπω, για μια περισσότερο εκτενή ανάλυση και τεκμηρίωση.

20 «καίτοι θεοίσι τοις νέοις τούτοις γέρα/τίς άλλος ή ‘γω παντελώς διώρισεν;» Αισχ. Πρ. Δ. στ. 
451-2.
21 «οι πρώτα μέν βλέποντες έβλεπον μάτην, / κλύοντες ουκ ήκουον», στ. 459-460.
22 «αλλ’ ονειράτων / αλίγκιοι μορφαίσι τον μακρόν βίον / έφυρον εικήι πάντα», στ. 460-2.
23 «κούτε πλινθυφείς / δόμους προσείλους ήισαν, ου ξυλουργίαν», στ. 462-3.
24 «κατώρυχες δ’ έναιον ώστ’ αήσυροι / μύρμηκες άντρων εν μυχοίς ανηλίοις.», στ. 464-5.
25 «ην δ’ ουδέν αυτοίς ούτε χείματος τέκμαρ / ούτ’ ανθεμώδους ήρος ούτε καρπίμου / θέρους 
βέβαιον, αλλ’ άτερ γνώμης το παν / έπρασσον», στ. 466-9.
26 «έστε δη σφιν αντολάς εγώ / άστρων έδειξα τάς τε δυσκρίτους δύσεις», στ. 469-470.
27 Προφανώς, το πρώτο βήμα γι’ αυτή την σχέση είναι η αναγνώριση του βιολογικού θανάτου ως 
άφευκτης συνθήκης (πρβλ. υποκ. Ζ΄9 στο παρόν).
28 Ιατρική (στ. 490-495), μαντική, ερμηνεία των ονείρων, των σημείων και συμβόλων της ζωής, 
οιωνοσκοπία, την σπλαχνοσκοπία και τα «φλογωπά» σήματα του πυρός (στ. 496-511). Τέλος, η 
αναγνώριση και εκμετάλλευση του χαλκού, του σιδήρου, του αργύρου και του χρυσού (στ. 514-5). 
Συνολικά, «βραχεί δε μύθω…πάσαι τέχναι εκ Προμηθέως», όλες οι τέχνες προέρχονται από τον 
τιτάνα-Προμηθέα (στ. 517-8).
29 Ο Περικλής εκφωνεί τον Επιτάφιο κατά τον πρώτο χειμώνα μεταξύ 431-430. Από τον 8ο ως 
τον 5ο π.Χ. αι. η πόλις δημιουργείται, θεσμίζεται και μεταμορφώνεται (στις μισές περίπου 
περιπτώσεις) σε δημοκρατικήν πόλιν. Οι Αθηναίοι «αποτολμούν χωρίς να μετρούν τις δυνάμεις 
τους, διακινδυνεύουν χωρίς να τους σταματούν οι υποδείξεις της λογικής και μέσα στα δεινά 
διατηρούν την ελπίδα» (Θουκυδίδης). Οι Νόμοι του Δράκοντα κατατίθενται το 620 π.Χ., η νομοθεσία 
του Σόλωνος το 592, δηλαδή σε λιγότερο από μία τριακονταετία υπάρχει τόσο έντονη πολιτική 
και νομοθετική δραστηριότητα, ώστε ιστορικά εμφανίζονται δύο μεταβολές. Η μεταρρύθμιση του 
Κλεισθένη (με την ανακατανομή του λαού σε φυλές ανάλογα με τις ανάγκες της πολιτείας) είναι 
γεγονός το 508 π.Χ. (μεταξύ 490-480 π.Χ. οι μηδικοί πόλεμοι πλήττουν συθέμελα την Ελλάδα, και 
μεταξύ 431-401 π.Χ. η Ελλάδα σπαράσσεται υπό το άχθος του Πελοποννησιακού Πολέμου).
30 Πρβλ. Αριστ. Ηθ.Νικομ. Β΄7,1108 α, Γ΄9,1115 α, Γ΄10, 1115 β,40.   Γ΄11,1116 α 27.  Γ΄12, 1117 
α31. Ibid, Z 1, 1138 b18-35. 13, 1144 a 1-8. 13, 1144 a11-b16 Πολιτικά, Ζ 13, 1132 α 3 β-βγ. 
Ηθ.Νικ., Δ, 7 κ’ 8, 1123 β1. Δ, 1124 α20. Δ, 1125 α4.

   

Περικλής Σόλων Κλεισθένης
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Θ
α προσπαθήσομε να εξετάσομε ένα-ένα τα συστατικά 
του γενικού τίτλου της εκδήλωσης: Την Εαυτότητα 
πρώτον – αυτό το σκάνδαλον της Φιλοσοφίας. Κυρίως 

όμως την Ετερότητα – με τις δυνητικά θετικές και τις (δυνητικά 
πάλι) αρνητικές-της συνέπειες για τον Εαυτό μου. Έτσι, θα 
είμαστε πιθανώς σε θέση να διερευνήσομε ό,τι κείται ανάμεσα 
στην Εαυτότητα και την Ετερότητα (τη «Διαφορετικότητα» δηλαδή) 
– και να ελπίσομε στη Γεφύρωση αυτού του φαινομενικού μόνον 
χάσματος.

1. Ο ΕΑΥΤΟΣ

Ο καθένας με τις αντιλήψεις-του, κι η ταπεινότης-μου 
ακολουθεί την άποψη οτι η Αυτοσυνειδησιακότητα δέν δίνεται 
ως προίκα μαζί με τ’ άλλα βιολογικά εισαγόμενα – αλλα δομείται 

και αναφαίνεται σταδιακά (μέσα στον 
βιολογικό εγκέφαλο), μέσω έμμονων 
αλληλοδράσεων του Σώματος με 
τον αντικειμενικό Κόσμο και με τον 
εμβληματικότερο εκπρόσωπο των 
«Άλλων», που είναι η Μητέρα. Για 
την δόμηση του Προσώπου δηλαδή ο 
σύγχρονος στοχασμός, δέν υποστηρίζει 

την αδρομερή πίστη σε έ να «κατ’ αποκοπήν» συστατικό που 

προστίθεται αρχήθεν στα βιολογικά στοιχεία της συλλήψεως, αλλά 
σε μια αγωνιώδη πνευματική προσωπική κατάκτηση – ήδη απ’ τη 
βρεφική ηλικία. Για τις ανάγκες αυτού εδώ του άρθρου λοιπόν, 
συνοψίζω τις σχετικές θέσεις περι της σταδιακότητας και της 
αναδυτικότητας αυτής της συνειδησιακής υπερλειτουργίας που 
ονομάζομε Αυτοσυνειδησιακότητα 
– αυτής δηλαδή που συνιστά την 
αντίληψη μιας Εαυτότητας, ως 
«απόσπασης» απο τον Κόσμο:

α) Με την βαθμιαία ανάπτυξη 
του νευρικού συστήματος, 
αναφαίνονται σταδιακώς και 
οι ποικίλες λειτουργίες της 
Συνείδησης του βρέφους. 
Εύλογο λοιπόν είναι οτι κι 
η οποιαδήποτε συστημική 
υπερλειτουργία της Συνείδησης 
θα αναφαίνεται ακόμα πιο αργά 
και σταδιακότερα. Δέν αναμένεται 
δηλαδή να είναι επιστημονικώς 
καρποφόρα ή υπόθεση μιας 
αυτοσυνειδησιακότητας εξαρχής 
και εφάπαξ «δεδομένης».

β) Εκτός απ’ αυτήν την 
«σταδιακότητα» εμφάνισης 
της Αυτοσυνειδησιακότητας, 
κατανοούμε το εύλογον 
της υποθέσεως ότι αυτή η 
υπερλειτουργία της Συνείδησης 
(μιας και δέν ταυτίζεται με καμμιά απ’ τις επιμέρους λειτουργίες 
της), θα πρέπει πάντως να «αναδύεται» απ’ αυτές. Στον φυσικό 
Κόσμο, αυτή η αναδυτικότητα είναι φαινόμενο συνηθέστατο, ως 
εκδήλωση μιας εντελώς νέας ιδιότητας του Συστήματος, την οποία 
δέν την διέθεταν τα συνιστώντα το Σύστημα μέλη: Παίρνετε λ.χ. 
ενα ψαθυρό σκυρόδεμα, το περισφίγγετε με ένα επίσης ψαθυρό 
ύφασμα ινών άνθρακος, και κάνετε αυτό το «σύστημα ψαθυρών 
μελών» να συμπεριφέρεται κατά τρόπο πλάστιμο! : Όλα είναι θέμα  

Θ.Π. Τάσιος

Ο εαυτός και ο 
άλλος
Δόμηση και κίνδυνοι αποδόμησης Ίχνη Διαφοροποίησης 

απ’ τον Κόσμο, ίχνη 
Εσωτερικότητας, 

χρονικής 
Κεντρικότητας, 

Αιτιότητας, μίμησης 
της Ετερότητας της 
Μητέρας, και τέλος 

ίχνη έντονα απ’ την 
αντίληψη του Ενιαίου 

μιας φαινόμενης 
πολλαπλότητας. Είναι 

δε όλα τούτα: συστατικά 
μιας ΕΥΑΤΟΤΗΤΑΣ…
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αλληλόδρασης των μελών του Συστήματος.

γ) Παρακολουθούμε συστηματικότερα ορισμένες κατηγορίες 
εξωτερικών ερεθισμάτων πάνω στη βιολογική Μηχανή, 
προερχόμενων απ’ τον Κόσμο των αντικειμένων και απ’ τον Κόσμο 
των εμβίων (την Μητέρα). Αλλά και εσωτερικών ερεθισμάτων, 
προερχομένων απ’ το τεράστιο απόθεμα της Μνήμης της Μηχανής 
το οποίο δρά τώρα σαν ένας άλλος «κόσμος», (ο κόσμος των 
συγκινησιακών αναμνήσεων και των πανίσχυρων ονείρων).

Ανάμεσα δηλαδή στο απέραντο εύρος ερεθισμάτων, διακρίνομε 
και ερεθίσματα ειδικής ως προς το αποτέλεσμά-τους κατηγορίας, 
τα οποία αφήνουν στην Συνείδηση έμμονα ίχνη υποδηλωτικά 
(«τροχιοδεικτικά») μιας οιονεί-Εαυτότητας:

– Σε όρους χωρικής συνείδησης:

– Απόσπαση της βιολογικής Μηχανής (του «Σώματος») απ’ τον 
περίγυρο κόσμο (μέσω της αίσθησης της διαφορικής αφής).

– Εσωτερικότητα του «Σώματος» (μέσω της έμμονης αντίληψης 
του χώρου όπου κείνται ο πόνος και η ηδονή).

– Σε όρους κεντρικής χρονικής συνείδησης:

– Αντίληψη ενός παρόντος (έναντι του διπόλου «τα πρίν» / «τα 
μετά»).

– Σε όρους αιτιότητας (συναίσθηση κάποιας Κεντρικότητας):

– Ηθελημένη επανάληψη κίνησης μελών του «Σώματος».

– Ηθελημένη μίμηση της Ετερότητας της Μητέρας (φωνές, 
ολόσωμη μετακίνηση).

– Σε όρους ευεργεσιών απ’ την Μητέρα, οι οποίες εντείνουν την 
συναίσθηση Εσωτερικότητας:

– Πώς οι «μέσα» πόνοι αμβλύνονται χάρις στην Μητέρα, και

– Πώς οι «μέσα» ηδονές προσφέρονται από την Μητέρα.

– Σε όρους συγχρονίας και πανοραμικότητας των αισθήσεων:

– Ο εγκέφαλος μετουσιώνει την εξωτερική πολλαπλότητα 
αντικειμένων και γεγονότων σε ενότητα εσωτερικής αντίληψης.

Επειδή όμως, όπως καλά γνωρίζομε σήμερα, ο εγκέφαλος 

του βρέφους συν-δομείται ενπολλοίς και με τα ερεθίσματα του 
Περιβάλλοντος, εύλογο είναι να περιμένομε ορισμένες ένυλες 
συνέπειες όλων αυτών των ειδικής κατηγορίας ερεθισμάτων τα 
οποία καταγράψαμε. Γι’ αυτό μιλήσαμε για ΙΧΝΗ ενΤυπώσεων 
τα οποία σταδιακώς (μετά από χιλιάδες έμμονες επαναλήψεις) 
χαράσσονται μέσα στον εγκέφαλο: Ίχνη Διαφοροποίησης 
απ’ τον Κόσμο, ίχνη 
Εσωτερικότητας, χρονικής 
Κεντρικότητας, Αιτιότητας, 
μίμησης της Ετερότητας 
της Μητέρας, και τέλος ίχνη 
έντονα απ’ την αντίληψη του 
Ενιαίου μιας φαινόμενης 
πολλαπλότητας. Είναι δε 
όλα τούτα: συστατικά μιας 
ΕΥΑΤΟΤΗΤΑΣ…

Η υπό κατάθεσιν 
υπόθεση εργασίας για την 
δόμηση της Αυτοσυνειδησιακότητας, θεωρεί ότι

(i) Ο εγκέφαλος, αποκρίνεται βαθμιαίως με κάποιον ένυλο 
φυσικοχημικό τρόπο σ’ αυτόν τον καταιγισμό των υπέρ μιας 
Εαυτότητας υποδηλώσεων των εκ του Κόσμου ερεθισμάτων.

(ii) Υπέρ της απόψεως αυτής μπορούσε να επικαλεσθούμε 
μιαν ευρύτερης ισχύος Αρχή ενεργειακής οικονομικότητας, η 
οποία υπόκειται της ικανότητας των Συστημάτων να αυτο-ανα-
οργανώνονται παράγοντας Νέες Ιδιότητες.

(iii) Σε πρακτικότερη γλώσσα, η παρούσα υπόθεση εργασίας 
«αιτείται» ότι ο εγκέφαλος, προκειμένου να επιτύχει εναν 
εξόχως ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό τ ε ρ ο διαχειρισμό της απειρίας των 
πληροφοριών, (και χάρις στην πλαστικότητά-του), περνάει 
σταδιακώς σε μια βολικότερη κατάσταση, ακολουθώντας τις 
χαρακτηριστικές τροχιές τις οποίες χάραξαν μέσα-του οι μύριες 
εν-Τυπώσεις Εαυτότητας που δέχθηκε. Μ’ άλλα λόγια, το Εγώ 
είναι ένα φαντασιακό λειτουργικό μόρφωμα – μια πολύ βολική 
αυτό-οργανωτική κατάσταση του εγκεφάλου.

Εάν αυτή η υπόθεση ευσταθήσει, τότε ο εγκέφαλος δέν θα 
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υποχρεωθεί στο ακατόρθωτο καθήκον «να περιγράψει τον εαυτό-
του», προκειμένου να μάθομε τί είναι η Αυτοσυνειδησιακότητα. 
Όχι: Διότι ο εγκέφαλος δέν δόθηκε εξαρχής αρτιωμένος, ούτε και 
«πακεταρισμένος» με την συναίσθηση ενός Εγώ. Αλλ’ αντιθέτως, 
εδομούνταν κι ο ίδιος σταδιακώς με τα υλικά του διαλόγου που 
είχε ανοίξει προς τα Αντικείμενα, προς τον Άλλον και προς τις έσω 
Μνήμες. Εδομούνταν αλλά και εν συνεχεία, αυτό-οργανούμενος 
μακράν της ισορροπίας, αποκτούσε νέες ιδιότητες – μία των 
οποίων είναι και η φαντασιακή1 αλλά πολύ λειτουργική αντίληψη 
ενος συμπυκνωμένου Κέντρου, οιονεί σημειακού διαχειρισμού 
των πληροφοριών (ερεθισμάτων και αποφάσεων) – ενός Εγώ 
δηλαδή.

Ιδού λοιπόν η δόμηση μιας αναδυόμενης Εαυτότητας, ως 
διαδραστικής συνεργίας (i) του βιολογικού Σώματος, (ii) του 
Κόσμου των αντικειμένων και (iii) του «Άλλου» (της Μητέρας 
ή όποιου παίζει αυτόν τον ρόλο). Ετούτος μάλιστα ο τελευταίος 
Παράγων αναγνωρίζεται ως ο αποφασιστικότερος: Η Ετερότητα 
είναι το σπουδαιότερο δομητικό χαρακτηριστικό της Εαυτότητας! 
Έτσι, ήρθε τώρα η ώρα-του να το αναλύσομε ειδικότερα αυτό το 
«έτερον».

2. Ο ΑΛΛΟΣ

Δέν διαθέτω δυστυχώς την απαιτούμενη αφαιρετική ικανότητα 
ώστε να βοηθηθώ απ’ τα εγελιανού τύπου διανοητικά παίγνια 
περί του «ορισμού» του Εαυτού απ’ το Άλλο: Τολμώ μάλιστα να 
υποθέτω ότι το ελάττωμα ενδέχεται να μήν είναι μόνον δικό μου: 
Οι φιλοσοφικοί συλλογισμοί, όσο λαμπροί κι άν είναι, χρειάζονται 
κατά διαστήματα ένα βάπτισμα σε πραγματολογικά στοιχεία· στο 
κάτω-κάτω, καμμιά Μεταφυσική δέν δικαιούται ν’ αρχίζει πρίν να 
τελειώνει η Φυσική.

Γι’ αυτό, θα υποβάλω στην κρίση-σας απλούστερους 
συλλογισμούς, ως συνέχεια της υπόθεσης εργασίας της §1 για 
την ερμηνεία της Αυτοσυνειδησιακότητας. Και διότι πράγματι, 
σ’ αυτήν την ερμηνεία η Εαυτότητα συν-δομήθηκε κατ’ 

αποφασιστικόν τρόπο απ’ τις φροντίδες του Άλλου – της Μητέρας 
του βρέφους κυρίως. Προτείνω να τον ξαναδούμε από πιό κοντά 
αυτόν τον «μηχανισμό», πρίν και μετά την ενηλικίωση.

2.1. Ο δομητικός ρόλος του Άλλου πάνω στην Εαυτότητα

Όλες οι εσωκεντρικές υποδείξεις, 
τις οποίες υπομνήσαμε στην §1, 
δυναμώνουν αποφασιστικά, μέσα στο 
βρέφος χάρις σε ένα εντελώς ειδικό 
αντικείμενο του Περιβάλλοντος, το 
οποίο (άκουσον, άκουσον): 

– βγάζει ήχους (εν αντιθέσει με άλλα 
αντικείμενα)

– κινείται ολόκληρο (αντί για την 
ακινησία των άλλων)

– κατευνάζει τους πόνους ή και 
προσφέρει ηδονή μέσα στο «Σώμα», το 
οποίο Σώμα μόλις αποσπάσθηκε απ’ το 
Περιβάλλον, χάρις στην αφή του χεριού: 
μονή αίσθηση όταν ακουμπάει τον 
περίγυρο, διπλή αίσθηση όταν ακουμπάει το «Σώμα» – το οποίο 
έτσι οριοθετείται εμπειρικά.

Η Μητέρα βέβαια είναι ένα Άλλο αντικείμενο – δεν είναι 
το «Σώμα». Είναι όμως ένα Αντι-Κείμενο με τις εξαιρετικες 
(μοναδικές ενσχέσει με τα άλλα πράγματα) ιδιότητες που 
περιγράψαμε πρίν από λίγο.

Το βρέφος αρχίζει να μιμείται τον Άλλον (η μίμηση είναι 
καθολική ιδιότητα της έμβιας ύλης – ήδη απ’ τη στάθμη του 
κυττάρου), κι έτσι ενδύεται σιγά-σιγά την «ανάκλαση» αυτού 
του εξαιρετικού Άλλου: Μ’ άλλα λόγια, η Ετερότητα παράγει 
Εαυτότητα – όχι όμως με αφηρημένες (εγελιανές) προτάσεις, αλλά 
μέσω φυσικών περιβαλλοντικών επιρροών πάνω στον εγκέφαλο. 
Άλλωστε, αυτός ο Άλλος (η Μητέρα εν προκειμένω) με έχει 
περαιτέρω προαγάγει προς μιαν αίσθηση «Εσωτερικότητας», 
χάρις στον κατευνασμό του πόνου και την προσφορά ηδονής – η 

Þ Ετερότητα παράγει 
Εαυτότητα – όχι 

όμως με αφηρημένες 
(εγελιανές) 

προτάσεις, αλλÜ 
μέσω φυσικών 

περιβαλλοντικών 
επιρροών πάνω στον 

εγκέφαλο. 

1 Η χρήση του όρου ενδέχεται να ξενίζει τον μέσο αναγνώστη. Άς θυμηθούμε όμως οτι δέν 
διαθέτομε άλλην εικόνα «πραγματικότητας» απ’ αυτήν που παράγει ο εγκέφαλος…
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έδρα των οποίων είναι «εντός» του οριοθετηθέντος διά της αφής 
Σώματος. 

Εάν η προβαλλόμενη υπόθεση εργασίας γι’ αυτήν την 
πολλαχόθεν σταδιακή ανάδυση της Εαυτότητας ελεγχθεί ως 
καταρχήν ευσταθής, τότε (μέσω της Μητέρας) θα έχει αρχήθεν εν-
τυπωθεί μέσα-μου ο Άλλος, ως συνοικοδόμος του Εγώ μου. Και 
τούτο ακριβώς θα είναι η προίκα του Ήθους στον Ενήλικα.

2.2. Ο συνεχιζόμενος εποικοδομητικός ή ανταγωνιστικός ρόλος του 
Άλλου, εντός της κοινωνίας ενηλίκων

Η συνειδησιακή αγκύρωση του Άλλου μέσα-μου θα συνεχισθεί, 
και θα δυναμώσει καί μετά τη βρεφική ηλικία. Καθώς το «Εγώ» 
δέν είναι ένα έξωθεν δοσμένο αντικείμενο, αλλα στοιχειοθετείται 
όπως είδαμε συνεχώς από τα κεντρομόλα ίχνη του διαλόγου 
«Σώματος – Άλλου – και αντικειμενικού Κόσμου», αυτό το 
«Εγώ» έχει ανάγκη και να δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι2 δομημένο. Και όχι 
μόνον: έχει ανάγκη να εκλεπτύνεται και να εμπλουτίζεται – για 
να ευδαιμονεί. Η θεμελιώδης αυτή υποστασιακή3 ανάγκη, θα 
υπηρετηθεί διττώς.

– Αφενός μέν έχω ανάγκη Αυτο-Επιβεβαίωσης – έχω ανάγκη 
να καθρεφτίζομαι στα μάτια του Άλλου για να υπάρχω: Από τον 
«σιωπηρό» αυτόν διάλογο με τον Πλησίον που με κρίνει, μέχρι τις 
ζωογόνες διαπροσωπικές σχέσεις, ο Άλλος γίνεται «αυτός» για να 
θυμηθούμε τον Αριστοτέλη (Η.Ν. 1169b, 7).

– Αφετέρου, έχω ανάγκη Αυτο-Συντηρησίας, στηριγμένης 
κατά το μεγαλύτερο μέρος στις πολλαπλές υπηρεσίες που μου 
προσφέρει ο Άλλος στην άμυνα κατά των κοινών κινδύνων 
(φυσικών, ή οικονομικών) – η Κοινωνική Αλληλεγγύη ως πρακτική 
υπόθεση της φυσικής επιβίωσής μου.

Ιδού λοιπόν η διττή άρδευση της Εαυτότητας απ’ την Ετερότητα, 
καθ’ όλον τον βίον4. 

Παρά ταύτα, κανένα φυσικό, τεχνητό ή κοινωνικό Σύστημα 
δέν είναι απαλλαγμένο από εσωτερικές τριβές. Έτσι κι η 
«Ανθρωπότητα» (στην μικρή ή στην μεγάλη κλίμακα) ανελίσσεται 
μέν μέσω του διπόλου 
Εαυτότητα/Ετερότητα, 
αλλά φθείρεται 
εσωτερικώς κατά 
καιρούς απ’ την 
Διαφορετικότητα – όλα 
έχουν ενα κόστος: Η 
Διαφορετικότητα (ο 
χώρος που κείται μεταξύ 
του Εγώ και του Εσύ) 
γεννά συχνά προβλήματα 
– η υπέρβαση των 
οποίων επιτρέπει 
στην Ανθρωπότητα να 
προοδεύει – εάν και όταν 
προοδεύει.

Η ζητούμενη κατανόηση και η γεφύρωση της Διαφορετικότητας 
αφορούν καί την ευδαιμονία του Εαυτού, καί την πολιτική 
ευόδωση των κοινωνικών πραγμάτων. Σ’ αυτά που ακολουθούν, θα 
γίνει μια προσπάθεια να θιγούν (συνοπτικώς, φεύ) αμφότερα τα 
ζητήματα: 

3. ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΕΣ;

α)Τα τρισεκατομμύρια σπέρματα στο φυτικό και το ζωικό 
βασίλειο, είναι απ’ τη φύση-τους «διαφορετικά» : Η φύση του 
γενετικού υλικού με τους άπειρους συνδυασμούς-του, επιτρέπει 
αυτήν την διαφορετικότητα. Και, πάνω σ’ αυτήν, έρχεται και το 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον να αυξήσει περαιτέρω τις 
διαφορές. Το φυσικό περιβάλλον: με την επιβίωση μόνον των 
«ασκουμένων» συνάψεων των νευρώνων, το δε κοινωνικό (στην 
περίπτωση του ζωικού είδους «άνθρωπος»): με την επιβολή 

2 Είναι, λ.χ. γνωστά τα περιστατικά χαλάρωσης ή και απώλειας του Εγώ στην περίπτωση 
κρατουμένων σε αυστηρή απομόνωση.

3 Κυριολεκτικώς «υποστασιακή», αφού η ύπαρξη νοείται μόνον ενσχέσει με κάτι άλλο (Πλάτων, 
Θεαίτητος 160b).

4 Για λόγους πληρότητας, εδώ πρέπει να υπομνήσομε οτι το ενήλικο Εγώ συνεχίζει να δομείται 
και να εκλεπτύνεται καί προς άλλες δύο Κατευθύνσεις, εκτός απ’ τον «Άλλον» (εκτός δηλαδή 
απ’ τον άξονα της Ηθικής): Αυτο-επιβεβαιώνεται και ως προς το Μέσα Χάος των μειωμένης 
ενσυνειδητότητας γεγονότων που περιδιαβάζουν στον εγκέφαλο (ο άξονας της Αισθητικής).Καί, 
βεβαίως,ως προς τον άξονα της Γνώσεως του αντικειμενικού Κόσμου. Τρισδιάστατη είναι η 
γεωγραφία της Ευδαιμονίας.
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«παραδόσεων» στα παιδιά μας – παραδόσεων που διαφέρουν 
μεγάλως από οικογένεια σε οικογένεια και από τόπο σε τόπον. 
Παραδόσεων, αλλά και ταξικών συμφερόντων των γονέων και 
αντίστοιχης νοοτροπίας.

Το αθροιστικό αποτέλεσμα όλων αυτών των επάλληλων 
επιρροών είναι μια εντονότατη ποικιλότητα: Ο Εαυτός πλέει σε μια 
θάλασσα από «Ετέρους», με τεράστιες ενίοτε Διαφορές. Ευλόγως 
λοιπόν αναμένεται ότι η αρχική δομητική αγκύρωση του Άλλου 
μέσα στο Εγώ-μου, καθώς και οι τάσεις αυτοεπιβεβαίωσης κατά 
τον άξονα της Ηθικής (της αγαπητικής δηλαδή στάσης προς τον 
Διπλανό), ενδέχεται να επηρεάζονται (ευμενώς ή το πιθανότερο 
δυσμενώς) απ’ αυτήν την έντονη Διαφορετικότητα της φύσεως και 
των σκοπών του Άλλου.

β) Οφείλομε λοιπόν να μελετήσομε αυτής της κατηγορίας τις 
Διαφορές και, ει δυνατόν, να προβλέψομε τις συνέπειές τους.

Πρώτα-πρώτα λοιπόν απογράφομε την πολύτιμη για κάθε 
Σύστημα ιδιότητα της Ποικιλότητας των μερών-του να ευνοεί 
την Σταθερότητα. Τούτο παρατηρείται σε κάθε φυσικό και κάθε 
κοινωνικό Σύστημα: Όταν θα εκτεθεί σε δυσμενείς έκτακτες 
συνθήκες, θα καταστραφούν ενδεχομένως τα ευαισθητότερα μέρη 
του Συστήματος, αλλά θα επιβιώσουν τα υπόλοιπα – αφού εξ 
ορισμού το Σύστημα διαθέτει Ποικιλότητα.

Απ’ αυτήν την άποψη, το Άτομο συνειδητοποιεί (ή, τουλάχιστον, 
οφείλει να συνειδητοποιεί) τον αγαθό ρόλο της Διαφορετικότητας 
των Άλλων που το περιβάλλουν…

Αναλόγως, πρέπει να απογράψομε τον καταρχήν αγαθοποιό 
για την Κοινότητα ρόλο της Ανταγωνιστικότητας των μελών της: 
Στον τομέα της παραγωγής, η ανταγωνιστικότητα επιστρατεύει 
να αποδοτικότερα μέλη της Κοινότητας, ενώ παράλληλα 
«εκπαιδεύει» (τρόπον τινά) όλα τα Άτομα προς την κατεύθυνση της 
αποδοτικότητας.

Αυτή η παραγωγική ανταγωνιστικότητα αμείβει το Άτομα σε 
όρους υλικού κέρδους. Μπορούμε όμως να διακρίνομε και μιαν 
ανταγωνιστικότητα που επιζητεί αμοιβή σε όρους κοινωνικής 
αναγνώρισης – μια (νόμιμη) αμοιβή άνυλης αυτοεπιβεβαιωτικής 
φύσεως για το Άτομο.

Ιδού λοιπόν άλλη μια θετική (για τον καθένα μας) συνέπεια 
της Ανταγωνιστικότητας, η οποία μπορεί να θεωρηθεί και ως μια 
περιστασιακώς οξυνόμενη Διαφορετικότητα.

γ) Τώρα όμως οφείλομε να απογράψομε και ορισμένες 
πιο συγκεκριμένες και εντονότερες διαφορετικότητες, για να 
είμαστε σε θέση να τις μελετήσομε. 
Τα κοινωνικά μέλη που είναι 
φορείς έντονης διαφορετικότητας, 
καταλέγονται συνηθέστερον σε 
«μειονότητες»5.

– Μορφωτικές (π.χ. οι 
αναλφάβητοι)

– Εθνικές (π.χ. οι αθίγγανοι, οι 
τουρκόφωνοι)

– Οικονομικές (π.χ. οι άστεγοι «αλήτες»)

– Πολιτκές (π.χ. οι αρχειομαρξιστές)

– Θρησκευτικές (π.χ. Ευαγγελιστές  χριστιανοί)

Οι Μετανάστες είναι συνήθως ένα ανάμιγμα απ’ όλες σχεδόν 
τις προηγούμενες διαφορετικότητες…

Τέλος, έχει ίσως εδώ τη θέση-της και μιά άλλη κατηγορία 
«αντιθετικής Ετερότητας» που είναι ενίοτε οι επόμενες Γενεές: 
Είναι η περίπτωση όπου το συμφέρον του Εαυτού-μου εδώ και 
τώρα, αντιφάσκει με το μελλοντικό συμφέρον του εγγονού-μου 
ως Άλλου, όπως λ.χ. στα περιβαλλοντικά ή τα δημοσιονομικά 
ζητήματα.

Γίνεται τώρα σαφέστερο πως όταν ο Άλλος ανήκει σ’ αυτές 
τις «μειονότητες», τότε οι ευνοϊκοί ρόλοι της Ετερότητας που 
μνημονεύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, ενδέχεται να 
μήν μου είναι πειστικοί – οπότε πλέον γεννάται μια εχθρότητα 
προς αυτήν την κατηγορία Διαφορετικότητας…

Αυτή η Σύγκρουση χρειάζεται, ει δυνατόν, μιαν Υπέρβαση.

ο Άλλος γίνεται 
«αυτός» 

για να θυμηθούμε τον 
Αριστοτέλη

5 Θεωρητικώς, το κάθε Άτομο, λόγω της μοναδικότητάς-του, ειναι μια «μειονότητα». Όπως 
άλλωστε και οι υπερήλικες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια, σεβαστή ίσως, αλλα πρακτικώς 
υποβλεπόμενη μειονότητα. Η διάκριση σε μειονότητα ή πλειονότητα, είναι εν τελευταία αναλύσει 
θέμα κλίμακας.
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4. Η ΓΕΦΥΡΩΣΗ

«Πατρίδα μέν τήν οικουμένην προσέταξεν 
ηγήσθαι πάντας, συγγενείς δέ τούς 
αγαθούς - αλλοφύλους δέ τούς πονηρούς»

Πλούταρχος, «Περι της Αλεξάνδρου τύχης», λογ. α’, b (329 E-F)

α) Είμαστε πλησίστιοι μέσα στον ωκεανό του ηθικού 
ενεργήματος και του πλήθους των διλημμάτων τα οποία καλείται 
να ξεπεράσει. Το άρθρο αυτό όμως δέν μπορεί να εκταθεί 
επαρκώς προς τη φιλοσοφία του Ήθους ενγένει. Οφείλει να 
θεωρήσει γνωστές τις σχετικές ιδέες και να τις χρησιμοποιήσει, 
προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι Γεφύρωσης της 
Διαφορετικότητας «Εαυτού/Άλλου», όταν η οξύτητά-της γεννά 
αντιπαλότητα επικίνδυνη. Επικίνδυνη για όλους – διότι αρκεί 
να αντιστρέψομε το δίπολο (Άλλος/Εαυτός) για να καταλάβομε 
ότι μέσα σε μια μεσοπρόθεσμη χρονική περίοδο και σ’ ένα 
μέσο πλήθος Ατόμων, ΟΛΟΙ χάνομε απ’ αυτές τις αγεφύρωτες 
αντιπαλότητες. Ετούτο βέβαια το διανοητικό σχήμα δέν είναι λύση 
– αφού πάντα θα υπάρχουν οι αδηφάγοι που ελπίζουν καί στο 
τωρινό κέρδος του κλέφτη, καί στο αυριανό συλλογικό κέρδος της 
Ομάδας. Κάπως αλλιώς λοιπόν φαίνεται να λειτουργεί το ηθικό 
ενέργημα, κι όχι με λογικά σχήματα. Και κατά την ταπεινότητά-
μου, μόνον η μύηση στο γλυκό υποστασιακό κρασί της άπλωσης 
στον Άλλον θα έλυνε το πρόβλημα: Συναισθηματική άπλωση 
του Εαυτού στον Άλλον, συμμετοχή στις λύπες και τις χαρές του 
– όχι ως εξωτερική εντολή «καθήκοντος», αλλ’ ως υποστασιακή 
Ανάγκη-μου, ως προσμονή αντίστοιχης ηδονής, εδώ-και-τώρα.

Ηδονής απί τί; Διότι (i) συναισθάνομαι τον αρχικό δομητικόν 
ρόλο του Άλλου στην Αυτοσυνειδησιακότητά-μου (άρα νοιώθω 
καταρχήν ευγνωμοσύνη για τον Άλλον), (ii) διευρύνω το Είναι-μου 
μετέχοντας στον Άλλον (άρα εκτείνω το υποστασιακό-μου στίγμα, 
υπάρχω εντονότερα, ζώ διπλά), και (iii) καλλιεργώ την ελπίδα 
της προόδου καί της Κοινότητας (άρα, κι άλλη μιά ευχαρίστηση). 
Αυτές όμως οι (συγκινησιακής6 όντως κατηγορίας) διαθέσεις του 
Εαυτού, δέν ερμηνεύουν τη λειτουργία του ηθικού ενεργήματος 
παρά μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχω μυηθεί7 στις ηδονές που 
οι διαθέσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν, διά βίου μάλιστα. Άν 

όχι, τότε απλώς θα χτυπάω κατά διαστήματα το κεφάλι-μου στο 
έξωθεν επιβαλλόμενο Δίκαιον της Κοινότητας, αφενός, και στις 
αντιφατικές εσωτερικές-μου φωνές («άρπαξέ-το τώρα» – «μήπως 
βρε παιδί μου είναι κρίμα να του το στερήσεις») – οι οποίες δέν 
συμβάλλουν για πολύ στην ευδαιμονία μου…

Κοντολογίς, δέν διαθέτω μιαν ηθική θεωρία καθολικού δήθεν 
κύρους, υποπτεύομαι όμως 
βασίμως τους μηχανισμούς με 
τους οποίους το Είναι προβαίνει 
στην Πράξη.

β) Υπο το πρίσμα αυτό, 
άς αποπειραθούμε τώρα να 
σχολιάσουμε συνοπτικά τους 
τρόπους, τους οποίους διαθέτομε 
για να γεφυρώσουμε όσες 
Διαφορετικότητες δέν έχουν 
τα θετικά αποτελέσματα των 
§§2 και 3β, αλλ’ αντιθέτως 
θεωρούνται ότι υπονομεύουν 
δυνητικώς τον Εαυτό-μου και 
την Κοινότητα ίσως (όπως το 
υποδηλώσαμε στην §3γ). Άς 
επιτραπεί δε να χρησιμοποιούμε 
(καταχρηστικώς έστω) τον όρο 
«μειονοτικός» για να εκφράζομε 
όχι μόνον τα μέλη των κατά 
κυριολεξίαν μειονοτήτων (§3γ), 
αλλά και κάθε Άλλον του οποίου κάποια ιδιοτυπία8 εκλαμβάνεται 
ως οχληρή. Λοιπόν, τί κάνουμε; Ακολουθεί εδώ μια σειρά 
ενεργειών που μπορεί ν’ αποδειχθούν πρακτικώς πολύ χρήσιμες 
– παρά το γεγονός οτι φαίνονται μάλλον κοινότοπες. Άλλωστε, 

6 Ενημερώνομε τον ακατάδεχτο λογοκρατούμενο συνομιλητή, ότι η Επιστήμη σήμερα δέν 
αναγνωρίζει διαφορετικόν τρόπο διαβίβασης ενος «συγκινησιακού» ή ενος «λογικού» ηλεκτρικού 
μηνύματος διαμέσου των νευρώνων…

7 Αφού δεν πρόκειται για γνωσιακής κατηγορίας ενέργημα, η σχετική μάθηση δέν γίνεται με 
μετακένωση γνώσεων, αλλά μέσω Μαθητείας.

8 Σ’ αυτήν την κατηγορία μπορεί κανείς να περιλάβει και αθωότερες περιπτώσεις όπως λ.χ. 
ιδιότυπο ντύσιμο, φωνακλάδικη συμπεριφορά και κάθε «αγένεια» κατά τον τρέχοντα κώδικα 
συμπεριφοράς.
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ο φιλοσοφικός λόγος οφείλει κάποτε να μετουσιώνεται και σε 
πράξη.

– Άς διευκρινίσομε πρώτα ότι, προφανώς, σ’ αυτήν εδώ τη 
συζήτηση δέν αναφερόμαστε σε αστυνομικά ή δικονομικά μέσα 
αντιμετώπισης τέτοιας κατηγορίας ζητημάτων.

– Δεύτερον, είναι πάντα χρήσιμο να ξεκινάμε με μια σύντομη 
υπόμνηση των αγαθών τα οποία μου προσφέρει η Ετερότητα (§2). 
Μήν υποτιμάτε αυτήν την εναρκτήρια συγκίνηση.

– Τρίτον, μακρά πείρα διαχειρισμού διαπροσωπικών σχέσεων 
δείχνει ότι πρίν από οποιαδήποτε απόφαση στάσης ή πράξης 
έναντι ενός μειονοτικού Άλλου, είναι χρησιμότατο να δοκιμάζει 
κανεις μιαν «άπλωση» στον Άλλον (να έρθεις στη θέση-του, που 
λέμε). Η ηθολογική αυτή τεχνική παρέχει κάποιες δυνατότητες 
κατανόησης, η οποία καθαρίζει το τοπίον: Μετράς καί τα όσα μας 
προσφέρει με την παρουσία-του και με τη δράση-του αλλα και τί 
περιμένει από μας ως άνθρωπος. 

– Όταν νοιώσει κανείς ότι εξάντλησε ολόκληρο το κατανοητικό 
και αγαπητικό-του δυναμικό, τότε ασκεί ψύχραιμη κρίση στο θέμα 
«πόσο και πού» (ακριβώς – κι όχι με ασαφείς εντυπώσεις) η 
συμπεριφορά του μειονοτικού απειλεί εσένα ή την Κοινότητα.

– Ύστερα, συζητάτε το πρόβλημα μ’ εκείνον ή με τους 
εκπροσώπους του. Πάμπολλα μπορούν να κερδηθούν σ’ αυτή τη 
φάση: Η Διαφορετικότητα μπορεί να κρατήσει όλα τα θετικά-
της στοιχεία και να περιστείλει τα αρνητικά. Σημειωτέον πάντως 
οτι αυτή η τροποποίηση της Διαφορετικότητας ενδέχεται να 
επιτευχθεί με προσαρμογές εκατέρωθεν.

– Εάν μέχρι αυτή τη στιγμή έχεις ενεργήσει για το ζήτημα 
μόνον ως άτομο, διαθέτεις τώρα τη δυνατότητα να δράσεις ως 
Κοινότητα: Συζήτησε το θέμα με τους ομοίους-σου και ενεργείστε 
επίκοινα. Καί σ’ αυτή τη φάση, ενδέχεται ν’ αλλάξεις απόψεις 
καθως θα επηρεάζεσαι από ενδεχομένως ευστοχότερες απόψεις 
των ομοίων σου.

– Πολλές φορές, υπάρχουν ευρύτερες ρυθμίσεις, οι οποίες 
μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις δυσμενείς συνέπειες της 
Διαφορετικότητας αναιρώντας τις ενοχλητικές-της πλευρές. Σ’ 
αυτήν την κατηγορία υπάγονται οικονομικά, μορφωτικά ή και 

χωροταξικά μέτρα, σε ατομικό ή κοινοτικό επίπεδο.

– Ένα είναι βέβαιον πάντως: Κανένας «Εαυτός» και κανένας 
«Άλλος» δέν δικαιούνται να επικαλεσθούν την εκ προοιμίου 
Αλήθεια (τάχα) της δικής-των ιδιοτυπίας. Τέτοιες μεταφυσικές 
θέσεις (έχουν στοιχίσει ποταμούς αιμάτων στην Ανθρωπότητα) 
δεν τις στηρίζει ο σύγχρονος 
φιλοσοφικός στοχασμός.

– Τέλος, θα ήταν 
φαρισαϊκό να υποστηρίξει 
κανείς ότι, άν όλα τούτα 
αποτύχουν, οι συντεταγμένες 
κοινωνίες οφείλουν να 
παραιτηθούν απ’ το δικαίωμα 
της αυτοσυντήρησής τους. 
Φτάνει βεβαίως 

(i) Να έχουν εξαντλήσει 
τις προηγούμενες 
συνεννοήσεις.

(ii) Να έχουν εντοπίσει τα 
κύρια αδιέξοδα.

(iii) Πάντως δε, να 
σέβονται τις διεθνείς 
Συνθήκες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα9 – συνθήκες που 
είναι καρπός μακροχρόνιων 
αντιπροσωπευτικών εμπειρικών διαδικασιών και οι οποίες θα 
έπρεπε εκ προοιμίου να είναι σεβαστές γι’ αμφότερους του 
διαλεγομένους.

Διότι αλλιώτικα δέν υπάρχει κοινό έδαφος την δέ ευθύνη 
του αδιεξόδου θα την έχει όποιος ξεκινάει με την απόρριψη 
των Συνθηκών αυτών. Θέλω δηλαδή να ’πω ότι, εάν τυχόν οι 
πολιτικές ή οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ενός μειονοτικού 

9 Και ναί μέν λέγεται οτι οι Συνθήκες αυτές είναι «δυτικής» εμπνεύσεως – άρα δέν έχουν 
καθολικήν ισχύ – έχουν όμως υπογραφεί απ’ τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του ΟΗΕ.

10 Ο νεολογισμός αυτός αφορά την ανάγκη άνυλης («ηθικής» καταχρηστικώς λεγομένης) 
κοινωνικής αναγνώρισης χωρίς άλλης κατηγορίας όφελος.

... συναισθάνομαι τον 
αρχικό δομητικόν 

ρόλο του Άλλου στην 
Αυτοσυνειδησιακότητά-

μου (άρα νοιώθω καταρχήν 
ευγνωμοσύνη για τον 

Άλλον), διευρύνω το Είναι-
μου μετέχοντας στον 

Άλλον (άρα εκτείνω το 
υποστασιακό-μου στίγμα, 

υπάρχω εντονότερα, ζώ 
διπλά) ...
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(η «πλειονοτικού») αρνούνται αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τότε δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: Μιας τέτοιας 
φύσεως «Διαφορετικότητα» δέν αφήνει πολλά περιθώρια 
για κατανόηση και διαπραγμάτευση – διότι τραυματίζει τις 
ίδιες τις φιλοσοφικές βάσεις δομήσεως του Εγώ, τις οποίες 
θελήσαμε να χρησιμοποιήσομε ως βάθρα για τη Γεφύρωση της 
Διαφορετικότητας.

γ) Δύο λόγια ακόμη μόνον για τα προβλήματα που γεννώνται 
από την Υπερ-ανταγωνιστικότητα την οποία παρατηρούμε 
σε πολλές ανεπτυγμένες κοινωνίες – ιδίως στον κόσμο 
των Επιχειρήσεων. Όπως επισημαίναμε και στην §3β, η 
Ανταγωνιστικότητα δέν ξεκινάει μέν από Διαφορετικότητα, 
μπορεί όμως να προκαλέσει «περιστασιακή διαφορετικότητα» 
μέσω της οικονομικής ή και αναγνωρισιακής10 αντιπαλότητας την 
οποίαν συνεπάγεται. Αντιπαλότητας με βαρύτατες πολλές φορές 
συνέπειες (ψυχολογικές ή οικονομικές) για τον Άλλον.

Υποστηρίζω ότι και εδώ το σκεπτικό και οι δράσεις των 
προηγουμένων παραγράφων, μπορούν να αποτρέψουν τον 
αήθη (όπως τον λένε) ανταγωνισμό. Δέν είναι ίσως τυχαίο ότι 
πολλές αμερικανικές Επιχειρήσεις «αγοράζουν» τις υπηρεσίες 
ειδικευμένων Γραφείων «Μαθημάτων Φιλοσοφίας για στελέχη»…

Και διüτι «ευδαίμονα λέγειν [...], 
μή τον τυχόντα χρόνον αλλά 
τέλειον βίον», (Η.Ν. 1101α, 15). 
Το καίριο ζήτημα είναι το τί μας 
ωφελεί μακροπρόθεσμα.  n

Αριστοτέλης

åßíáé 
êáé 

ãßãíåóèáé

åßíáé 
êáé 

ãßãíåóèáé
Τα κείμενα της 9ης ανοικτής εκδηλώσεως είχαν τυπωθεί σε 

ανεξάρτητο τεύχος. Η σύνταξη του “Πυθαγόρα” τα παραθέτει 
για να γίνουν κτήμα όλων των νεωτέρων μελών.
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Åßíáé êáé ãßãíåóèáé
ΣΑΒΒΑΣ Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 
Αμ. Επίκ. Καθηγητής της Ιατρικής Πρόεδρος του Τεκτονικού Ιδρύματος

Μ
ε το θέμα « Είναι και Γίγνεσθαι» που επέλεξε το 
Τεκτονικό Ίδρυμα για την 9η Ανοικτή Εκδήλωσή 
του, επιθυμούμε να αποχαιρετίσουμε πανηγυρικά τον 

200 αιώνα και να υποδεχθούμε την 3η μ.Χ χιλιετία. Ανεξαρτήτως 
της συμβατικής σκοπιμότητας που ενέχει η χρονολόγηση της χωής 
μας, πρέπει να τονισθεί, ότι ο απερχόμενος αιώνας υπήρξε όντως 
ο πλέον εντυπωσιακός και μεστός επιτευγμάτων. Η ιλιγγιώδης 
ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, ιδίως κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, μετέβαλε ουσιωδώς τον τρόπο της ζωής μας 
και επαύξησε σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις μας, υποβοηθώντας, 
έτσι, και τη δημιουργική σκέψη μας. Ίσως, ποτέ άλλοτε, στην 
ανθρώπινη ιστορία, δεν έγιναν τόσα πολλά, δυστυχώς όχι 
μόνον καλά, σε τόσα λίγα χρόνια. Ίσως, ακόμη, το λυκόφως 
του 20ου αιώνα να σηματοδοτεί την, μέχρι στιγμής, υψηλότερη 
θέση της ανθρώπινης διάνοιας στην υπ’ αυτής καταβαλλόμενη 
προσπάθεια, από χιλιάδων ετών, προς κατανόηση του «Είναι και 
Γίγνεσθαι». 

Και τούτο, επειδή, από την πρωτόγονη μοιρολατρία μέχρι τον 
υπερφίαλο και ανόητο δογματισμό, ως και από το μετριόφρον 
και συνετό “Ουδέν οίδα” μέχρι τον απόλυτο ντετερμινισμό 
και “η ζωή δεν είναι παρά μια μαθηματική εξίσωση”, υπάρχει 
μεγάλη απόσταση, που πρέπει να την καλύψουμε με περισσότερη 
πνευματική ανάπτυξη και έτι περåôáßρω γνώση. Όπως εξ άλλου 
υπάρχει πολύς χώρος και για μαθηματικούς υπολογισμούς και 
προβλέψεις, αλλά συνάμα, και για απρόβλεπτες εκφάνσεις 

του εκάστοτε «Είναι» και του 
συνεχιζόμενου «Γίγνεσθαι». Και 
αυτομάτως, τίθεται το ερώτημα: του 
διηνεκούς, άραγε, γίγνεσθαι; 

Η Επιστήμη μόνο πιθανολογικές 
σοβαρές απαντήσεις μπορεί να 
δώσει. Εμείς, οι μη ειδικοί και, 
εν πολλοίς, αδαείς άνθρωποι, 
κατανοώντας την έκλαμπρη 
ασημαντότητά μας, συνάμα δε 
αναγνωρίζοντας το υπέροχο μεγαλείο 
του Συμπαντικού «Είναι», μπορούμε 
απλά και ταπεινά να ευχηθούμε αλλά 
και να συμβάλλουμε ενεργά και κατά 
δύναμη, για ένα πιο αρμονικό και προ παντός, πιο φιλεύσπλαχνο 
«Γίγνεσθαι»: ατομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. 

Οι σημαίνοντες και φίλτατοι ïμιλητές διαπραγματεύονται 
με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσωπική ευθύνη τα επί μέρους 
θέματα του όλου ζητήματος. 

Τους εκφράζω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου για την 
καλοσύνη που είχαν να συντρέξουν πρόθυμα, έγκυρα και 
υπεύθυνα την Ανοικτή Εκδήλωσή μας, την οποία το Τεκτονικό 
Ίδρυμα έκρινε επωφελές να δημοσιεύσει, ώστε να λάβουν γνώση 
και όσοι δεν την παρακολούθησαν ως Ακροατές στο αμφιθέατρο 
του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών.  n
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Εισαγωγική 
προσφώνηση 
του Προέδρου του Τεκτονικού Ιδρύματος  
κ. Σάββα Βαφειάδη

Μ
ία από τις πρώτες πνευματικές λειτουργίες του 
έμφρονος Ανθρώπου Sapiens υπήρξε η τάση να 
παρατηρεί το φυσικό περιβάλλον του, να πρoσπαθεί 

να επιλύει απορίες του σχετικές με αυτό και να διαμορφώνει 
απόψεις περί του Σύμπαντος 
και της σχέσεώς του προς αυτό. 
Προφανώς, μόνος ο άνθρωπος έχει 
συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα, ότι 
υπάρχει και άλλος κόσμος εκτός 
από το γήινο ενδιαίτημα όλων των 
γνωστών εμβίων όντων. Γεγονός, 
το οποίο του δημιούργησε την 
ψευδαίσθηση της υπεροχής του, 
αλλά συνάμα και την επιθυμία 
από το πνευματικό του λυκαυγές, 
ο άνθρωπος ν’ αναζητεί να 
προσδιορίσει τον σύμπαντα κόσμο 
που τον περιέβαλε. Κατά καιρούς, 
μάλιστα, διατύπωσε δογματικές και 
εν πολλοίς αυθαίρετες απόψεις, οι 
οποίες με την πάροδο του χρόνου 

απερρίπτοντο ή ετροποποιούντο, σύμφωνα με τα νέα γνωστικά 
δεδομένα. 

Ο ‘Όυράνιος Νείλος” π.χ. που κυλούσε μέσα από τη χώρα 
των νεκρών την οποία κυβερνούσε ο θεός Όσιρις των αρχαίων 
Αιγυπτίων και ο “ποταμός γάλακτος ή γαλακτική οδός” των 
αρχαίων Ελλήνων, που βλέπομε στον ουρανό, σαν αμυδρή λευκή 
λωρίδα τις καλοκαιρινές νύκτες, δεν είναι άλλο τι, από ένας 
φακοειδής δίσκος που 
παρατηρούμε από τα πλάγια 
και που αποτελείται από 
δισεκατομμύρια απλανείς 
αστέρες, οι οποίοι βρίσκονται 
ο ένας κοντά στον άλλον, 
ώστε το γυμνό μάτι μας να 
μη μπορεί να τους διακρίνει. 
Σήμερα, έχει αποδειχθεί, 
ότι υπάρχουν πολλά 
δισεκατομμύρια τέτοιων 
τεραστίων συγκεντρώσεων 
αστέρων, με τα αντίστοιχα 
πλανητικά τους συστήματα. 
Αυτές οι συγκεντρώσεις 
αποτελούν τους γαλαξίες 
οι οποίοι απέχουν μεταξύ 
τους από 10 έως 20 πεντάκις 
εκατομμύρια χιλιόμετρα! 

Και να σκεφθεί κανείς, ότι, 
δεν πέρασαν πολλοί αιώνες, 
αφότου εγωκεντρικές και 
προ παντός αδαείς κοινωνίες 
εξακολουθούσαν να θέτουν 
τον άνθρωπο στον κέντρο του 
κόσμου και να φαντάζονται 
ως κύρια και πρωταρχική 
τη δημιουργία της Γης, του 
Ήλιου, και της Σελήνης μέσα 
στο δυσθεώρητο υπόλοιπο 
Σύμπαν. Το Σύμπαν, το οποίο, 
κατά τους σύγχρονους επιστημονικούς υπολογισμούς γεννήθηκε 
μαζί με τον χώρο και τον χρόνο, εξ αιτίας, πιθανότατα μιας 

Ο ‘Όυράνιος Νείλος” που 
κυλούσε μέσα από τη χώρα 

των νεκρών την οποία 
κυβερνούσε ο θεός Όσιρις 

των Αρχαίων Αιγυπτίων 
και ο “ποταμός γάλακτος 

ή γαλακτική οδός” των 
αρχαίων Ελλήνων, που 

βλέπομε στον ουρανό, σαν 
αμυδρή λευκή λωρίδα 

τις καλοκαιρινές νύκτες, 
δεν είναι άλλο τι, από 

ένας φακοειδής δίσκος 
που παρατηρούμε από τα 

πλάγια και που αποτελείται 
από δισεκατομμύρια 
απλανείς αστέρες ...
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γιγαντιαίας έκρηξης, πριν από 10 έως 15 δισεκατομμύρια χρόνια, 
ενώ η Γη μας έχει ηλικία μόλις 4,5 δισεκατομμύρια έτη. Είχε 
όμως αυτή την τύχη να περιφέρεται σε ευνοϊκή απόσταση γύρω 
από τον Ήλιο, ο οποίος παρουσιάζει σταθερή ακτινοβολία επί της 
Γης, που είναι πρωταρχικό γεγονός για το μεγαλειώδες φαινόμενο 
της ζωής, μαζί με το άφθονο νερό και τον άνθρακα που συνέπεσε 
να διαθέτει ο πλανήτης μας. 

Έχει υπολογισθεί, εξ άλλου, ότι πριν από 2,5 δισεκατομμύρια 
χρόνια υπήρξαν στη Γη βακτήρια ως πρώτη μορφή ζωής ενώ 
η εμφάνιση ασπονδύλων ζώων τοποθετείται πριν από 600 
εκατομμύρια χρόνια περίπου. Από τότε, μια εντυπωσιακή 
ανάπτυξη του ζωϊκού και φυτικού βασιλείου έλαβε χώρα με 
πολλές δημιουργίες, εξελίξεις, μεταλλάξεις, μετακινήσεις, 
προσαρμογές και εξαφανίσεις πολυαρίθμων ειδών. Μέχρις 
ότου, πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια και πλέον, αναπτύχθηκε 
το ζωϊκό γένος Homo, που προέκυψε μετά από γενετικές 
διαφοροποιήσεις, από φυσική επιλογή και από προσαρμογή στις 
μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Έκτοτε, υπήρξε μια 
θεαματική εξελικτική πορεία για τον άνθρωπο, τόσο στη δομή 
του σώματος, όσο και κυρίως στο κρανίο και τον εγκέφαλό του, 
με επακόλουθη την προοδευτική αλλαγή της συμπεριφοράς, την 
εμφάνιση κατασκευαστικής ικανότητας, αλλά και την ανάπτυξη 
φωνητικής επικοινωνίας, που διαμόρφωσαν, πριν από 100 έως 
200 χιλιάδες χρόνια. το ανθρώπινο είδος Homo Sapiens. Το είδος 
αυτό θεωρείται ότι αποτελεί τον βασικό πρόγονο του σύγχρονου 
ανθρώπου, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο τελευταίος κρίκος του 
γένους Homo, δηλαδή το εξελιγμένο υποείδος του έμφρονος 
Homo Sapiens. 

Βεβαίως η προοδευτική κοινωνική, φιλοσοφική, πολιτική και 
πολιτιστική ανάπτυξη του έμφρονος ανθρώπου Sapiens αριθμεί, 
λίγες χιλιάδες χρόνια, ενώ ακόμη πιο πρόσφατη, συνάμα δε και 
λίαν εντυπωσιακή είναι η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη 
του σύγχρονου ανθρώπου σε πολλούς τομείς της ζωής του. 

Δεδομένου δε ότι η εν γένει πνευματική ανάπτυξή του είναι 
όντως πολύ σημαντική έως καταπληκτική κατά τον λήγοντα ιδίως 
αιώνα μας, αν και όχι ισότιμη σε όλες τις εκφάνσεις της, κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα ποιο θα είναι, στο μέλλον, 

το Γίγνεσθαι της ανθρώπινης διάνοιας, καθώς και τα εξ’ αυτής 
απορρέοντα επιτεύγματα και συνέπειες, τόσον για τον ίδιο τον 
άνθρωπο όσο και για το γενικότερο περιβαλλοντικό Γίγνεσθαι. 

Με τη συνοπτική και πολύ απλουστευμένη αυτή αναφορά 
μου στην έννοια του τρομακτικού σε διαστάσεις και ασύλληπτης 
ηλικίας Σύμπαντος κόσμου, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία 
ζωής επί της Γης και στις 
απειράριθμες, μακραίωνες και 
πολυεξελικτικές έμβιες μορφές που 
την κατοικούν, ιδιαίτερα δε στη γένεση 
του ανθρώπου και στη μετεξέλιξή του 
σε έμφρον και σκεπτόμενον ον, δεν 
φιλοδοξώ, βέβαια, να προσεγγίσω σε 
βάθος το ενδιαφέρον όλο θέμα, για 
το οποίο έχουν γραφεί εκατοντάδες 
χιλιάδες συγγράμματα. Πρόθεσή μου 
απλά, είναι να σηματοδοτήσω όσο το 
δυνατόν με μεγαλύτερη έμφαση αυτήν 
καθ’ εαυτήν τη Δημιουργία, να τονίσω 
το μεγαλειώδες γεγονός της Υπάρξεως και να επισημάνω το ορατό 
και αόρατο αλλ’ αναμφισβήτητο και αδιαφιλονίκητο Συμπαντικό 
Είναι, το οποίο δεν παραμένει στατικό, ούτε οπισθοδρομεί, αλλ’ 
εμπεριέχει τη θαυμαστή και συνεχή δυναμική του Γίγνεσθαι. 

Του Γίγνεσθαι, το οποίον εκφράζεται με μεταβολές αλλά 
και με αλληλουχίες σε όλα τα επίπεδα, τόσον του γαλαξιακού 
μακροκόσμου, όσον και του πλανητικού μικροκόσμου μας. 
Για όλες αυτές τις μεταβολές και αλληλουχίες διαπιστώνομε, 
συνήθως εκ των υστέρων, ότι ακολουθούν μεν σταθερούς 
φυσικούς νόμους, χωρίς όμως να είναι πάντα ευεξήγητες ούτε 
προβλέψιμες από την ανθρώπινη διάνοια. Αναπάντεχα γεγονότα 
π.χ. επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ηλιακού μας συστήματος και 
υποδηλούν βάσιμα ότι τέτοιες επιδράσεις δυνατό να συμβαίνουν 
και στα δισεκατομμύρια άλλα πλανητικά συστήματα χωρίς όμως 
να λαμβάνουν χώρα πάντα, κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο ή 
περιοδικότητα. 

Η πολυπλοκότητα αυτών των φαινομένων δεν επιτρέπει, μέχρι 

Και ήδη τίθεται το 
εύλογο ερώτημα: 

Ποια είναι η θέση της 
ανθρώπινης διάνοιας 

σ’ αυτή τη συνεχή και 
θαυμαστή αλληλουχία 

του Είναι και του 
Γίγνεσθαι; 
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στιγμής τουλάχιστον στην ανθρώπινη διάνοια, αλλ’ ακόμη και 
στους πολύπλοκους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να συνθέσουν με 
βεβαιότητα ένα οριστικό σχέδιο, που να αφορά όλον τον Κόσμο. 
Ούτε και να δώσουν μια σίγουρη και κατανοητή εικόνα του αενάου 
Γίγνεσθαι, παρά μόνο μια πιθανολογική περιγραφή της Φύσης και 
του μέλλοντός της. 

Κατ’ επέκταση, και στο σχετικά μικροσκοπικό γήινο περιβάλλον 
μας, παρεμβάλλονται συχνά απρόβλεπτοι και ποικίλοι παράγοντες, 
οι οποίοι μεταβάλλουν κατά το μάλλον ή ήττον τα συμβαίνοντα, 
τα οποία λαμβάνουν μεν χώρα σύμφωνα με τους υφισταμένους 
σταθερούς φυσικούς νόμους, πλην όμως κατά τρόπο ενίοτε 
παράδοξο και πολλές φορές μη κατανοητό για τις δυνατότητες 
του ανθρώπινου εγκεφαλικού Είναι. Πολλές, μη αναμενόμενες 
και πολύπλοκες είναι οι γενετικές μεταλλάξεις, οι αυτόματες 
γονιδιακές μεταβολές αλλά και οι εσκεμμένες, σύγχρονες 
επιστημονικές μας παρεμβάσεις που καθιστούν ασταθές το Είναι 
και απρόβλεπτο το Γίγνεσθαι. Όλοι παριστάμεθα μάρτυρες νέων 
ανθρωπίνων επιτευγμάτων, όπως π.χ. μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες να καθίστανται ικανές να γεννήσουν, άνδρες να μπορούν 
μετά το θάνατό τους να γονιμοποιήσουν τις χήρες γυναίκες 
τους, θηλαστικά να αναπαράγονται με κλωνοποίηση, αλλά και 
ποικίλων βιαίων παρεμβάσεων των ανθρώπων, που επιφέρουν 
ανεξέλεγκτες οικολογικές επιπτώσεις και σοβαρούς κινδύνους 
τόσο στο υπό τη στενότερη έννοια οικοσύστημά μας όσο και στον 
ευρύτερο Εξωγήινο διαστημικό χώρο. 

Εξ άλλου, και οι απόψεις των βιολόγων αναθεωρούνται σήμερα 
εν σχέσει με εκείνες των αρχών του 20ου αιώνα αναφορικά 
με την βεβαιότητα π.χ. ισορροπίας μεταξύ της πληροφορίας 
των μεταλλασσομένων γονιδίων και του μεταβαλλομένου 
περιβάλλοντος, ως παράγοντος προσδιορισμού του φαινοτύπου 
των διαφόρων εμβίων όντων και των ομοιοστατικών μηχανισμών 
των, αλλά και ως παράγοντος δημιουργίας νέων ειδών. Επίσης, 
εκδηλώνεται σκεπτικισμός και ως προς την αισιοδοξία που 
υπήρχε παλαιότερα για τη δυνατότητα της πλήρους κατανοήσεως 
των φυσικών νόμων. Οι νόμοι της Φύσεως δεν αναφέρονται πια 
σε βεβαιότητες και θέσφατα, όπως άλλοτε, αλλά σε δυνατότητες 
εκ των οποίων ένιες θα καθορίσουν το Γίγνεσθαι, χωρίς να 
είναι υποχρεωτικώς οι ίδιες που καθορίζουν το Είναι. Οι νόμοι 

περιγράφουν ένα Κόσμο ακανονίστων χαοτικών κινήσεων που 
θυμίζουν περισσότερο την θεωρία των ατόμων του Δημόκριτου 
παρά τον κόσμο των τροχιών του Νεύτωνος. Με δυο λόγια, 
όπως αναφέρει ο μεγάλος Ρωσοβέλγος επιστήμων Ilya Pri-
gogine, Νομπελίστας της Χημείας το 1977, “ζούμε το τέλος της 
βεβαιότητας”. Πορευόμαστε, όπως 
υποστηρίζει, σε μια στενή δίοδο, μεταξύ 
του ντετερμινιστικού, στερεότυπου 
και προβλέψιμου Κόσμου αφενός και 
της άναρχης τυχαιοκρατίας αφετέρου, 
παρακολουθώντας τις πιθανοκρατικές 
διαδικασίες της Φύσης, οι οποίες 
προσδιόρισαν μέχρι τώρα το Είναι και θα 
επηρεάζουν το Γίγνεσθαι του Κόσμου. 

Και ήδη τίθεται το εύλογο ερώτημα: 
Ποια είναι η θέση της ανθρώπινης 
διάνοιας σ’ αυτή τη συνεχή και 
θαυμαστή αλληλουχία του Είναι και του 
Γίγνεσθαι; 

Από πολύ παληά, η ανθρώπινη σκέψη πέρασε από τον φόβο και 
την απορία στη Μυθολογία, από τη Θρησκεία στη Φιλοσοφία, από 
την παρατήρηση στην Επιστήμη και από αυτήν στην Τεχνολογία 
χωρίς, όμως, να μπορέσει να δώσει απόλυτα αξιόπιστες 
απαντήσεις στα εναγώνια οντολογικά και κοσμολογικά ερωτήματά 
μας, από τις οποίες απαντήσεις εξαρτώνται θεμελιωδώς και οι 
μεταξύ μας σχέσεις, αλλά και η προς το περιβάλλον συμπεριφορά 
μας. Η ανθρώπινη διάνοια, πάντως, συνεχίζει να αναζητεί, 
να κρίνει, να αποφαίνεται, με μια λέξη να είναι και εύλογα να 
υποβάλλεται στη διαχρονική διεργασία του γίγνεσθαι. Αγνοούμε, 
βέβαια, από πότε ακριβώς άρχισε να αναπτύσσεται και δεν 
γνωρίζομε, ακόμη περισσότερο, μέχρι πότε και υπό ποια μορφή 
θα εξελίσσεται η διάνοιά μας. Έχομε, πάντως, μέχρι τώρα άπειρα 
παραδείγματα θεώρησης και αναθεώρησης θέσεων και απόψεων 
για όλα τα βασικά προβλήματα που απασχόλησαν και απασχολούν 
την Ανθρωπότητα. Άραγε, η ανθρώπινη διάνοια θα φτάσει κάποτε 
στην οριστική επίλυσή τους ή θα γεννώνται συνεχώς και νέα 
προβλήματα εξ αιτίας του γεγονότος ότι στο «Είναι» της διάνοιάς 

Άραγε, η ανθρώπινη 
διάνοια θα φτάσει 

κάποτε στην 
οριστική επίλυσή 

τους ή θα γεννώνται 
συνεχώς και νέα 

προβλήματα. 
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μας δεν προβλέπεται η κατάκτηση της απόλυτης Αλήθειας, 
ίσως για να μπορεί έτσι να έχει η διάνοιά μας το προνόμιο του 
διηνεκούς «Γίγνεσθαι». 

Φοβάμαι, όμως, ότι παρασύρθηκα και σας παρέσυρα σε 
καίριους προβληματισμούς που άλλοτε θεωρούνται ως “ταμπού” 

και άλλοτε πάλι ως αποκλειστικού 
ενδιαφέροντος των σοφών. Επειδή, 
εν τούτοις, οι τέκτονες αφενός 
πιστεύομε βαθειά στην ελευθερία 
της σκέψης, και αφετέρου ότι 
η Σοφία δεν αποτελεί προνόμιο 
των ολίγων, αρκεί να θέλουμε 
πραγματικά να την προσεγγίσουμε, 
επιλέξαμε ως γενικό θέμα της 
αποψινής εκδήλωσής μας το 
ακανθώδες αλλά συνάμα και 
σαγηνευτικό “Είναι και Γίγνεσθαι”. 

Στην επιλογή αυτή μας βοήθησε 
η στενή φιλία που μας συνδέει με 
τους εκλεκτούς ομιλητές, οι οποίοι 
είναι ευρύτατα γνωστοί επιστήμονες 

και βαθύτατα σκεπτόμενοι άνθρωποι. Πρόκειται για το σεβαστό 
μου καθηγητή του Ε.Μ.Π. και ευρυμαθέστατο κ. Θεοδόσιο Τάσιο, 
ο οποίος θα έχει τον συντονισμό του αποψινού panel ως και για 
τους λαμπρούς ειδικούς στη Βιολογία μεν κ. Ελευθέριο Σιδέρη, 
Διευθυντή Ερευνών Ινστιτούτου Βιολογίας του Εθνικού Κέντρoυ 
Ερευνών ο “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” και στη Φυσική, επισκέπτη Καθηγητή 
κ. Ιωάννη Αντωνίου, Αναπληρωτή Διευθυντή των Ινστιτούτων 
Φυσικής και Χημείας «SOLVEY» των Βρυξελλών. Τόσον η ευρεία 
μόρφωση όσον και η γενικώτερη παιδεία των ομιλητών εγγυώνται 
για την επιτυχία και της σημερινής εκδήλωσής μας και γι’ αυτό 
τους ευχαριστώ θερμά, καλωσορίζοντας συνάμα εγκαρδίως όλους, 
οι οποίοι αποτελούν το εκλεκτό ακροατήριο.   n

Οι ôέκτονες αφενός 
πιστεύομε βαθειά στην 
ελευθερία της σκέψης, 
και αφετέρου ότι η 
Σοφία δεν αποτελεί 
προνόμιο των ολίγων, 
αρκεί να θέλουμε 
πραγματικά να την 
προσεγγίσουμε.

Χρόνος, 
πολυπλοκότητα 

και πιθανολογική 
περιγραφή της 

φύσης
Ιωάννης Ε. Αντωνίου

”Αιών παις εστί παίζων 
πεσσεύων. 
Παιδός η Βασιλήιη” 
Ηράκλειτος 
Ο Χρόνος είναι σαν ένα 
μικρό παιδί που παίζει ζάρια. 
Η Βασιλεία (του κόσμου) 
ανήκει στο παιδί. 

Α
πό τον μύθο στον λόγο και στην άχρονη βεβαιότητα 
της αιτιοκρατίας. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει όρεξη 
για μάθηση, διαπιστώνει ο 

Αριστοτέλης αρχίζοντας τα “Μετά τα 
Φυσικά”. Αυτή λοιπόν η όρεξη, μας 
ωθεί σε ερευνητικές περιπέτειες και 
εκδηλώσεις όπως η σημερινή για 
ανταλλαγή απόΨεων. 

Πριν από τον Πυθαγόρα η εμπειρία 
είχε κωδικοποιηθεί συμβολικά με 
την μορφή μύθων και ιστοριών όπου 
περιγράφονται οι Δυνάμεις της φύσεως και ψηλαφούνται οι 
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απόδειξης των κατά Λόγον σχέσεων, που ονομάστηκαν θεωρήματα 
(θεόν ορώ ή ορώ την θέαν). Το Πυθαγόρειο θεώρημα απεδείχθη 
για κάθε ορθογώνιο τρίγωνο. Οι 
Αιγύπτιοι το γνώριζαν εμπειρικά, για 
μερικά συγκεκριμένα τρίγωνα, μόνο. 

Αναπτύσσονται στην Ελλάδα 
η Αριθμητική, η Γεωμετρία, η 
Μηχανική και αρχίζει η προσθήκη 
λίθων στο οικοδόμημα της 
επιστήμης, ένα εγχείρημα που 
συνεχίστηκε από τότε και σήμερα 
αποτελεί πολύτιμο πολιτισμικό 
στοιχείο της ανθρωπότητας. 

Είναι άγνωστο γιατί το 
οικοδόμημα των Μαθηματικών 
περιγράφει τα Φυσικά Φαινόμενα. 

Ο Ε. Wigner εξέφρασε αυτή την 
απορία στο άρθρο του “The unrea-
sonable effectiveness of Math-
ematics ίn Physics”. Είναι επίσης 
άγνωστο εάν οι Μαθηματικές έννοιες 
«υπάρχουν» και τις ανακαλύπτουμε 
ή είναι δημιουργήματα της 
ανθρώπινης διάνοιας. Ο Prigogine 
παρομοίασε τις μαθηματικές έννοιες 
με τις χημικές ενώσεις. Πολλά 
μόρια υπάρχουν στη Φύση και όπου 
και τα ανακαλύπτουμε, όμως εμείς 
δημιουργούμε και μόρια που δεν 
υπάρχουν στη Φύση, όπως π.χ. τα 
Fullerens. 

Στους χρόνους της κλασσικής 
Ελληνικής Αρχαιότητας, αλλά και 
στήν εποχή του Μ. Αλεξάνδρου και 
την μετέπειτα Ελληνιστική περίοδο, 
η εφαρμοσμένη Μαθηματική σκέψη 
δημιουργεί λαμπρά επιτεύγματα στήν 

δυνατότητες του ανθρώπου, σε σχέση με το κοσμικό γίγνεσθαι. Θα 
προσπεράσω γρήγορα τις όμορφες αλληγορίες και αναλύσεις των 

ελληνικών και άλλων μύθων, 
παρ’ ότι πιστεύω ότι ακόμα 
δεν τους έχουμε κατανοήσει 
και αξιοποιήσει αρκετά, αν και 
διατηρούν ακόμη και σήμερα 
την πνευματική και παιδευτική 
αξία τους. 

Ο Φερεκύδης, ο δάσκαλος 
του Πυθαγόρα αναζήτησε 
τις κατά Λόγον σχέσεις των 
όντων. Αν υπάρχουν, πώς 
θα τις μάθουμε, πώς θα τις 
περιγράψουμε και πώς θα 
τις αξιοποιήσουμε για την 
βελτίωση της ζωής μας; 

Το ερώτημα τέθηκε και από 
άλλους στοχαστές στην Ινδία και 
την Κίνα αλλά όλοι εντόπισαν 
αμέσως τους φαύλους κύκλους 
που ανακύπτουν, μόλις 
αναπτύσσονται οι συλλογισμοί. 

Ο Πυθαγόρας και δι’ 
αυτού μέσω των μαθητών 
του η Ελλάδα και η 
Ανθρωπότητα, έκανε αυτό 
που οι επιστημολόγοι σήμερα 
ονομάζουν «βαθειά τομή». 
Εσπασε τους φαύλους κύκλους. 
Για να βρούμε τις κατά Λόγον 
σχέσεις χρειαζόμαστε Αρχικές 
Εννοιες και Αξιώματα. 

Αυτή η επισήμανση γέννησε 
τα Μαθηματικά, δηλαδή αυτά 
που μπορούμε να μάθουμε. Ο 
νούς γίνεται όργανο όρασης και 
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Αρχιτεκτονική, την Πολεοδομία, την Χαρτογραφία, την Μηχανική 
κ.α. 

Ο μεσαίωνας και η αναγέννηση του 
λόγου. Ç γοητεία της διαχρïνικής 
βεβαιότητας της αιτιοκρατίας.

Οι Ρωμαϊκές λεγεώνες σκοτώνοντας 
τον Αρχιμήδη, εγκαινιάζουν μία εποχή 
“χειμερίας νάρκης” της εξέλιξης των 
Μαθηματικών. Στούς Βυζαντινούς 
χρόνους μετά τον βίαιο θάνατο της 
Υπατίας, το κλείσιμο των Μαθηματικών 
και Φιλοσοφικών εργαστηρίων και 
το ολοκαύτωμα της βιβλιοθήκης 
της Αλεξανδρείας, εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων (Λέων ο Γ’ ο Σοφός, 
Ηράκλειος), η μαθηματική σκέψη, 
καθεύδει.

Μετά την άλωση της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, χάρις στους Άραβες και 
μετά μέσω των Σταυροφοριών και τούς 
Ναΐτες Ιππότες, η μαθηματική παράδοση 
φτάνει στην Ευρώπη της Αναγέννησης. 
Η Ευρώπη ανακαλύπτει τα μαθηματικά 
και διαφωτίζεται. Οι νόμοι του Newton 
προσφέρουν μία πνευματική γαλήνη στους 
νέους στοχαστές. Εάν γνωρίζουμε τις 
θέσεις και τις ταχύτητες των σωμάτων, 
μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον 
και να ανασκευάσουμε το παρελθόν. Οι 
επιστημονικές επιτυχίες ξεπερνούν κάθε 
προσδοκία. Ο κριτικός λόγος εκδιώκει την 
αμάθεια του Μεσαίωνα. 

Η ανακάλυψη του πλανήτη Ποσειδώνα 
είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα. Οι 
ανωμαλίες που παρατηρήθηκαν στην 

τροχιά του Ουρανού προκάλεσαν σοβαρή κρίση τον περασμένο 
αιώνα, διότι ήταν σε αντίφαση με τις προβλέψεις της Μηχανικής, 
του Newton. Συνεπώς εάν δεν 
απαρνηθούμε τον ορθό Λόγο, 
είμαστε υποχρεωμένοι να 
απαρνηθούμε την Μηχανική του 
Newton, είτε να προσπαθήσουμε 
να ερμηνεύσουμε αυτές τις 
ανωμαλίες μέσω της Μηχανικής 
του Newton, θεωρώντας ότι 
οφείλονται στην βαρυτική έλξη 
κάποιου μη ορατού ουρανίου 
σώματος. Ο Γάλλος αστρονόμος 
Le Vemer υπολόγισε την θέση 
του σώματος αυτού, με βάση τις 
παρατηρήσεις και τους νόμους του 
Newton. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 
1846 ο GalIe στο αστεροσκοπείο 
του Βερολίνου είδε τον Ποσειδώνα 
με διαφορά μίας μοίρας από τους 
υπολογισμούς. Η ανακάλυψη αυτή 
σήμανε τον θρίαμβο του ορθού 
λόγου και της Μηχανικής του 
Newton. Εκ των υστέρων βεβαίως 
οι Αστρολόγοι «βρήκαν» τα 
αστρολογικά χαρακτηριστικά του 
Ποσειδώνα. Όμως το «πνεύμα» 
του Ποσειδώνα αποκαλύφθηκε 
στους αστρονόμους, που 
θριαμβολογούσαν θεωρώντας το 
σύμπαν ως ένα μηχανικό ρολόι, 
όπου η διάκριση παρελθόντος 
- μέλλοντος στερείται νοήματος, 
όπου όλα είναι προκαθορισμένα 
κι εμείς απλά τα βρίσκουμε με τον 
ορθό λόγο. 

Αυτή η αιτιοκρατία 
τροφοδότησε πλούσια, υλιστές 
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και ιδεαλιστές. Οι μεν διετείνοντο ότι εφ’ όσον απεκαλύφθη ο 
μηχανισμός, δεν χρειαζόμαστε το Θεό, οι δε είδαν το Θεό, όντας 

έξω από την ύλη, να επεμβαίνει για 
να διορθώνει τις συνέπειες από τις 
«ατέλειες» του μηχανισμού. 

Ο νόμος της εντροπίας

Μέσα σ’ αυτή την 
(προκαθορισμένη) ευφορία του 
προκαθορισμού, είκοσι χρόνια μετά 
την ανακάλυψη του Ποσειδώνα σκάει 
η βόμβα του νόμου της Εντροπίας 
από τους Carnot, Clausius και 
Kelvίn. Οι διεργασίες που λαμβάνουν 
χώρα στην Φύση “αυθόρμητα” 
χαρακτηρίζονται από αύξηση της 
Εντροπίας. Η Εντροπία εκφράζει την 
έλλειψη οργάνωσης, (ως Ενδογενής 
Τροπή). [Εικ.1] [Εικ.2] 

Σύμφωνα με το νόμο της 
Εντροπίας το μέλλον χαρακτηρίζεται 
από τάση ομοιογένειας, όπου 
εξαλείφονται οι λεπτομέρειες 
οργάνωσης, αυξανόμενης της 
Εντροπίας, αντιθέτως το παρελθόν 
χαρακτηρίζεται από περισσότερη 
ποικιλομορφία και μικρότερη 
Εντροπία. 

Ο Νόμος της Εντροπίας έχει 
παγκόσμιο χαρακτήρα και είναι 
ο πρώτος νόμος που εισάγει το 
βέλος το Χρόνο: «Η Εντροπία 
αυξάνει στο Μελλον». Δηλαδή διά 
της Εντροπίας προσδιορίζεται η 
μοναδική κατεύθυνση του χρόνου, 
γεγονός που αντιφάσκει με το χρόνο 

του μηχανικού ρολογιού όπου η διάκριση παρελθόντος μέλλοντος, 
στερείται νοήματος. 

Έτσι έγιναν αμέσως αντιληπτές 
οι δύο μεγάλες αντιφάσεις που 
προκύπτουν από τον νόμο της 
Εντροπίας: 

(1) Η αντίφαση με την ζωή, 

Δηλαδή πώς συνάδει η αύξηση 
της Εντροπίας με την βιολογική 
εξέλιξη; 

Το 1859 ο Darwίn δημοσιεύει 
«την Προέλευση των Ειδών» και 
δέκα χρόνια αργότερα ο Spen-
cer περιγράφει την εξέλιξη ως 
«διεργασία ολοκλήρωσης της 
ύλης», ως πέρασμα από μία 
ακαθόριστη ασύμφωνη ομογένεια, 
σε μία καθορισμένη σύμφωνη 
ετερογένεια, δηλαδή ως πέρασμα 
σε χαμηλή Εντροπία. 

(2) Η αντίφαση με την δυναμική 

Δηλαδή πώς συνάδει η αύξηση 
της Εντροπίας με το γεγονός ότι 
τα άτομα που συνιστούν την ύλη 
ακολουθούν προκαθορισμένες 
τροχιές, συνεπώς στο 
μικροκοσμικό επίπεδο η Εντροπία, 
παραμένει σταθερά; 

Πώς αναδύεται το βέλος του 
χρόνου από την Αναστρέψιμη 
Μικροκοσμική Δυναμική; 

Οι προσπάθειες για την άρση 
αυτών των δύο αντιφάσεων που 
ανέκυψαν με την εισαγωγή του 
χρόνου μέσω του νόμου της 
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Εντροπίας οδήγησαν στην Φυσική Μακράν της Ισορροπίας και 
συνακόλουθα στην νέα επιστήμη της πολυπλοκότητας. 

Η ισορροπία εκφράζει εδώ την 
στάσιμη τελική ευσταθή κατάσταση 
όπου παρατηρούνται μικρές 
μεταβολές, που απορροφώνται λόγω 
της ευσταθείας. 

Χρόνος, πιθανότητα, 
πολυπλοκότητα

Ας δούμε που οδήγησαν οι 
έρευνες για την άρση των δύο 
παραδόξων που ενέσκηψαν από το 
νόμο της Εντροπίας. 

Η αντίφαση αύξησης Εντροπίας/
ζωής οδήγησε κατ’ αρχήν σε 
σκέψεις ότι η ζωή δεν εμπίπτει 
στο “περιορισμένο” πλαίσιο της 
Φυσικής, ότι υπάρχουν “ζωικές 
δυνάμεις” πέρα από την μηχανιστική 
περιγραφή. 

Ο Schroedinger στο βιβλίο του 
“Τι είναι ζωή;” διαπίστωσε στην 
δεκαετία του 1930 ότι οι Ζωντανοί 
Οργανισμοί είναι ανοικτά συστήματα 
μακράν της ισορροπίας, συνεπώς 
χρειάζεται να γενικευθεί ο νόμος 
της Εντροπίας, για να συζητήσουμε 
τη ζωή σε σχέση με το νόμο της 
Εντροπίας. 

Ο Ρrigοgίne και οι συνεργάτες του 
δείχνουν ότι μακράν της ισορροπίας 
εμφανίζονται αστάθειες, ότι παύει 
η ισχύς των καθολικών νόμων που 
αναδεικνύονται στην ισορροπία και 

ότι οι αστάθειες μπορεί να οδηγήσουν σε μορφές οργάνωσης με 
μικρή Εντροπία. [Εικ. 3] 

Οι προβλέψεις αυτές 
επαληθεύονται πειραματικά 
στην δεκαετία του 60 και 
οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι η Ζωή δεν αντιφάσκει με 
την Φυσική, δεν επετεύχθη 
ερμηνεία της ζωής, απλώς 
εντοπίστηκε το φυσικοχημικό 
πλαίσιο περιγραφής των 
φαινομένων της ζωής. 

Ο μηχανισμός ποιοτικής 
αλλαγής της οργάνωσης 
μακράν της ισορροπίας 
είναι οι διακλαδώσεις, 
που περιγράφουν τα 
δυνατά «σενάρια» τα οποία 
διαφαίνονται, καθώς το 
σύστημα εμπίπτει στο κρίσιμο 
σημείο. [Εικ. 4, 5 ] Εκεί 
γίνεται επιλογή ενός «κλάδου-
σεναρίου» και η εξέλιξη 
ακολουθεί την «πεπατημένη» 
προκαθορισμένη πορεία, 
μέχρι το σύστημα να πέσει 
σε άλλη διακλάδωση κ.ο.κ. 
Βλέπουμε δηλαδή ότι ο 
ντετερμινισμός είναι μια 
παρέκταση (extrapolation) 
της εμπειρίας μεταξύ δυο 
κρίσιμων σημείων. 

Αρχίζει έτσι η 
συστηματική μαθηματική 
μελέτη - ταξινόμηση των 
διακλαδώσεων αλλά και η 
συνεργασία με πειραματικούς 
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επιστήμονες για επαλήθευση των συμπερασμάτων. 

Ο Ρrigοgίne διαπιστώνει ότι παρ’ ότι 
μεταξύ δύο διακλαδώσεων, η εξέλιξη 
είναι προκαθορισμένη, η επιλογή ενός 
από τους δυνατούς κλάδους-πορείες 
έχει καθαρά πιθανολογικό χαρακτήρα. 
Στο κρίσιμο σημείο το σύστημα αποκτά 
νέα οργάνωση, μακράς εμβελείας, όπου 
δημιουργούνται πυρήνες των δυνατών 
σεναρίων εξόδου. Απ’ αυτούς ένας θα 
ενισχυθεί και θα οδηγήσει σε μια νέα 
οργάνωση. Ποιος κλάδος όμως; Αυτό 
προσδιορίζεται από την πιθανολογική 
ανάλυση των διακυμάνσεων (ενδογενών 
ή εξωγενών). [Εικ. 3 - Διακυμάνσεις] 

Ο Prigogine θεώρησε την “τάξη 
μέσω των διακυμάνσεων” ως 
γενικό μηχανισμό αυτοοργάνωσης, 
της ύλης, μακράν της ισορροπίας. 
Οι διακλαδώσεις συχνά οδηγούν 
σε Ολκούς ή Απώστες που είναι, 
περιοδικοί ή χαώδεις. Οι ολκοί είναι 
περιοχές του χώρου είτε λειτουργικά 
σχήματα που «ελκύουν» την εξέλιξη, η 
οποία τελικά παγιδεύεται - εντοπίζεται 
στον ολκό, ενώ οι απώστες «απωθούν» 
την εξέλιξη προς άλλες περιοχές ή 
λειτουργικά σχήματα. Οι περιοδικοί 
ολκοί δημιουργούν τις προυποθέσεις 
για σταθεροποιητικούς μηχανισμούς 
(αρνητική ανάδραση, ομοιόσταση) [Εικ. 
6 ] Οι χαώδεις ολκοί χαρακτηρίζονται 
από άτακτη διάχυση προς ποικίλες 
κατευθύνσεις. [Εικ. 7 - 11 ] 

Λοιπόν η άρση της αντίφασης 
Εντροπίας/ζωής οδήγησε στη Φυσική 
μακράν της ισορροπίας, [Εικ. 12], 

που περιγράφει την ανάδειξη πολυπλόκων μορφών σε ανοικτά 
συστήματα, κάθε είδους, φυσικά, [Εικ. 13 - 16] χημικά, [ Εικ. 17 
-18 ] βιολογικά, [Εικ. 19 - 23 ] κοινωνικά 
[Εικ. 19 - 24]. Τα Μαθηματικά του Χάους 
έχουν χρησιμοποιηθεί στην μουσική και 
στις εικαστικές τέχνες. [Εικ. 25 -26] 

Τα συμπεράσματα της φuσικής μακράν 
της Ισορροπίας ο Prigogine συνόψισε με 
τρείς λέξεις - κλειδιά 

Α) ΑΣΤΑθΕΙΑ: Οι διακλαδώσεις 
επάγουν δομική αστάθεια (δηλαδή αλλαγή 
οργάνωσης) ενώ το Χάος επάγει δυναμική 
αστάθεια, δηλαδή αποκλίνουσες τροχιές. 

Β) ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ: Η 
εξελικτική πορεία από διακλάδωση σε 
διακλάδωση μέσω επιλογών των δυνατών 
κλάδων, δεν αναστρέφεται χρονικά, όπως 
μπορούμε να διατρέξουμε αντίστροφα τις 
τροχιές της μηχανικής. 

Γ) ΠΙθΑΝΟΤΗΤΑ: Η επιλογή των κλάδων 
στα κρίσιμα σημεία, διέπεται από εγγενείς 
πιθανολογικούς νόμους. Η πιθανότητα 
εδώ δεν υποκαθιστά την άγνοιά μας αλλά 
αποτελεί αντικειμενική ιδιότητα της φύσης, 
ιδιότητα που υποδηλεί ελευθερία και 
καινοτομία. 

Ο ενθουσιασμός που επεκράτησε 
στους φιλοσόφους, κοινωνιολόγους, 
ψυχολόγους και βιολόγους, ήταν 
μεγαλύτερος από τον αρχικό ενθουσιασμό 
των χημικών και φυσικών. Ήταν η πρώτη 
φορά που διαφαίνεται κάποια ενότητα 
της ανθρώπινης εμπειρίας ανέφικτη 
στο πλαίσιο της φuσικής πλησίον της 
Ισορροπίας. Οι ακόλουθες λέξεις - 
κλειδιά κατ’ αντιδιαστολή με τα τρία 
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χαρακτηριστικά της φuσικής μακράν της ισορροπίας, που 
περιγράφουν τις περιορισμένες αντιλήψεις της φuσικής της 

ισορροπίας: 

Α) ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ: Η ισορροπία 
προς την οποία το παν τείνει 
είναι η κατάσταση μεγίστης 
ευσταθείας. 

Β) ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ: 
Η διαφορά παρελθόντος 
- μέλλοντος είναι μία 
σύμβαση ανθρωπομορφική 
δεδομένου ότι η δυναμική είναι 
αναστρέψιμη. 

Γ) ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ: 
γνωρίζοντας - ελέγχοντας 
το παρόν προβλέπουμε το 
μέλλον και ανασκευάζουμε το 
παρελθόν. 

(1) Το παράδοξο της μη 
αναστρεψιμότητας το φέρνει 
στο προσκήνιο ο Boltzmann 
στην δεκαετία του 1870. 
Προσθέτει στην μηχανική 
του Newton την υπόθεση 
ότι μετά τις συγκρούσεις 
τα μόρια αποκτούν τυχαίες 
ταχύτητες. Ετσι χάνεται 
δυναμική πληροφορία με 
αποτέλεσμα αύξηση της 
Εντροπίας. Η ίδια αυτή πρόταση 
αποτελεί επανέκδοση της 
«παρέγκλισης» που εισήγαγε 
ο Επίκουρος στις τροχιές 
των Ατόμων του Δημόκριτο” 
για να ερμηνεύσει την 
δημιουργικότητα της Φύσης. 
Όπως η παρ έγκλιση έτσι 

και η μοριακή τυχαιότητα δεν έπεισαν διότι ήταν αυθαίρετες, 
εξω-δυναμικές ανθρωπογενείς υποθέσεις. Το πρόβλημα της μη 
αναστρεψιμότητας δεν λύθηκε ούτε με την σχετικότητα ούτε με 
την Κβαντική Θεωρία. 

Η Σχετικότητα έδειξε ότι ο χώρος και ο χρόνος 
αλληλοσυνδέονται σε μία 
τετραδιάστατη γεωμετρία. Αυτή 
η σύνδεση, που γίνεται αντιληπτή 
σε πολύ μεγάλες ταχύτητες και 
πολύ μεγάλες αποστάσεις, δεν έχει 
χρονική κατεύθυνση. Το παρελθόν 
και το μέλλον είναι απλές 
συμβάσεις των παρατηρητών 
των γεγονότων. Η Κβαντική 
θεωρία έδειξε ότι σε πολύ 
μικρές (ατομικές) αποστάσεις, 
η ύλη συμπεριφέρεται ως κύμα 
και το φως (που ειναι κύμα 
στα μακροσκοπικά φαινόμενα) 
συμπεριφέρεται ως σωμάτιο. Η 
αβεβαιότητα που εισάγει η αρχή 
της απροσδιοριστίας του Heisen-
berg, αφορά μετρήσεις ασύμβατων 
ιδιοτήτων. Όσο καλύτερα 
εντοπίζουμε τα σωματίδια, τόσο 
αγνοούμε την ταχύτητά τους και αντίστροφα. Όμως η εξέλιξη των 
Κυμάτων της κβαντικής θεωρίας περιγράφεται με αναστρέψιμο 
και προκαθορισμένο τρόπο όπως οι τροχιές στην μηχανική του 
Newton. Από πού λοιπόν απορρέει το βέλος του χρόνου; 

Τόσο στην μικροκοσμική, όσο και στην μακροκοσμική κλίμακα 
δεν διαφαίνεται ερμηνεία. Προτάθηκαν διάφορες λύσεις που όλες 
θεωρούσαν ότι στην πραγματικότητα, δεν υφίσταται το βέλος του 
χρόνου, λόγω της άχρονης δυναμικής εξέλιξης. Σύμφωνα με αυτή 
τη λύση αντιλαμβανόμαστε ένα μέρος μόνο αυτής της άχρονης 
πορείας, επειδή χάνουμε πληροφορία με διάφορους τρόπους 
(άγνοια, προσεγγίσεις κάθε είδους, απώλειες στο περιβάλλον). 
Έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση του βέλους του χρόνου στο 
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περιορισμένων δυνατοτήτων νευρωνικό δίκτυο του εγκεφάλου 
μας. 

Όμως μέχρι πρόσφατα δεν είχε επιτευχθεί άρση του 
παραδόξου της μη αναστρεψιμότητας, αλλά αποδοχή μίας 
δυαδικής περιγραφής της φύσης. Ο άνθρωπος είναι δημιουργός 
και θύμα του χρόνου. (Στην Ελληνική Μυθολογία ο Χρόνος = 
Κρόνος πού έτρωγε τα παιδιά του, τον οποίο φόνευσε ο Ζευς = 
Σκέψης, Σοφία).

Όμως τα επιτεύγματα της Φυσικής μακράν της Ισορροπίας, που 
περιγράφηκαν πριν, δεν αφήνουν αμφιβολία για τον αντικειμενικό 
και δημιουργικό ρόλο του χρόνου. Η μη αναστρέψιμη διαδοχή 
κρίσιμων σημείων, στην εξελικτική πορεία των μορφών, δεν 
εξαρτάται από τον παρατηρούντα εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος απλά 
παρακολουθεί/καταγράφει τη μη αναστρέψιμη πορεία των 
γεγονότων γιατί και ο ίδιος ο εγκέφαλος είναι μη αναστρέψιμος 
(δεν λησμονούμε αναστρέφοντας την γνωστική πορεία). 

Συνεπώς εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε 
έναν δυϊσμό στη φύση, πρέπει να αναζητήσουμε 

την ενότητα σε μία επέκταση της δυναμικής 
περιγραφής. Αυτό ήταν το αίτημα ενιαίας 

περιγραφής των φυσικών διεργασιών, 
όπως το διατύπωσε ο Prigogine. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
πρόβλημα του χρόνου τίθεται 
ως μαθηματικό ερώτημα. 
Δηλαδή υπάρχουν επεκτάσεις 

της δυναμικής που αίρουν τη 
χρονική συμμετρία μεταξύ 
παρελθόντος και μέλλοντος; 

Εάν ναι, για ποια δυναμικά 
συστήματα; 

Η απάντηση είναι απλή, αλλά 
μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε και 
διατυπώθηκε με σαφή μαθηματικό 

τρόπο. Πράγματι υπάρχουν επεκτάσεις 
της δυναμικής για ασταθή δυναμικά 

συστήματα που αίρουν τη χρονική 

συμμετρία. Οι επεκτάσεις αυτές αίρουν επίσης τον προκαθορισμό, 
διότι η εξέλιξη δεν περιγράφεται μέσω τροχιών ή υλικών κυμάτων 
αλλά μέσω των πιθανοτήτων και των συσχετίσεων μεταξύ 
τροχιών ή μεταξύ υλικών κυμάτων. Δηλαδή εκτός από εγγενή μη 
αναστρέψιμη έχουμε και εγγενώς πιθανολογική περιγραφή. 

Η νέα επέκταση της Δυναμικής ενσωματώνει τις τρεις λέξεις 
- κλειδιά της φυσικής μακράν της ισορροπίας, αστάθεια, Μη 
αναστρεπτότητα, πιθανότητα και προσφέρει νέες στατιστικές 
λύσεις στα πολύπλοκα συστήματα που δίνουν δυνατότητες 
αξιόπιστης προσπέλασης. [Εικ. 7] 

Αυτή η προσπέλαση απαιτεί μια υπέρβαση από την αιτιοκρατία 
προς έναν πιθανολογικό τρόπο σκέψης που επιτρέπει την 
αξιολόγηση της αβεβαιότητας με πιθανότητες. 

Η πιθανολογική θεώρηση

Η άρση των αντιφάσεων που ανέκυψαν από τον νόμο της 
Εντροπίας οδήγησε στην νέα διακλαδική ολιστική επιστήμη της 
πολυπλοκότητα ς και σε μία υπέρβαση των αντιλήψεών μας. Η 
πιθανότητα, η αβεβαιότητα και ο χρόνος ενυπάρχουν στην φύση 
ως χαρακτηριστικά του γίγνεσθαι που εμπεριέχεται στο Είναι 
όπως τόνισε ο κος Σ. Βαφειάδης. Ο πιθανός λόγος δεν είναι λόγος 
άγνοιας είτε αδυναμίας, αλλά λόγος ελευθερίας και δυνατότητας 
καινοτομίας στην φύση αλλά και στον άνθρωπο. 

Στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας το 1997 ο 
Ι. Prigogine τόνισε οτι ο “Χρόνος προηγείται της υπάρξεως”. 
Το γεγονός οτι ο υποκειμενικός χρόνος συνάδει με τον 
ηλεκτρομαγνητικό, τον ατομικό, και τον κοσμικό χρόνο αποτελεί 
εκδήλωση της ενότητας της φύσεως. Δηλαδή εαν αυτοί οι 
διαφορετικοί χρόνοι δεν είσαν αμοιβαία συμβατοί, δεν θα υπήρχε 
επικοινωνία ή αλληλοσύνδεση των γεγονότων. 

Αυτή η ενότητα στην ποικιλομορφία αίρει τις αντιθέσεις μεταξύ 
φυσικών και κοινωνικών επιστημών και δημιουργεί προϋποθέσεις 
για την άρση της κατάτμησης της ανθρώπινης εμπειρίας. Η 
άχρονη πραγματικότητα είναι μια απο της πλάνες του εγκεφάλου 
που παρατηρεί τα φαινόμενα χωρίς να τον αποδεσμέυει απο 
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ευσεβείς πόθους είτε ατομικούς είτε κοινωνικούς. 

Διαπιστώνοντας οτι τα φαινόμενα και οι μερφές εκδηλώνονται 
σε καθορισμένες χρονικές κλίμακες (χρόνος ζωής ασταθών 
σωματίων [κ-μεσόνια] 10-8 δευτερόλεπτα, ηλικία Σύμπαντος 
1010 έτη), ο εγκέφαλος εκστατικά εμβρόντητος, αδύναμος 
να ενσωματώσει το άπειρον της Φύσης δημιουργεί την πλάνη 
της άχρονης πραγματικότητας. Όμως βλέπει τα παράδοξα που 
οδηγούν οι πλάνες του, αξιοποιεί τα ερεθίσματα της εμπειρίας και 
οδηγείται σε άρση των παραδόξων και σε νέες θεωρήσεις. 

Η ζωή στην καθημερινή της έκφανση είναι η πλέον 
ενδιαφέρουσα έκφραση της πολυπλοκότητας ως δυναμική 
ισορροπία ανάμεσα στον ανελεύθερο προκαθορισμό και την 
άσκοπη τυχαιότητα. Δεν είμαστε εξαρτήματα στο κοσμικό 
άχρονο μηχάνημα, ούτε τυχαίοι μοριακοί σχηματισμοί. Έχουμε 
την δυνατότητα να πάρουμε στα χέρια μας την ελευθερία της 
δημιουργίας και συμμετοχής στο κοσμικό γίγνεσθαι, στον βαθμό 
που μπορούμε να αναλάβουμε το βάρος της ανάλογης ευθύνης. 

Η επιστήμη της πολυπλοκότητας παρ’ ότι προσφέρει 
νέες τεχνολογικές δυνατότητες, που ήδη έχουν αρχίσει να 
αξιοποιούνται δεν αποτελεί πανάκεια. Είναι απλά ένα νέο βάθρο 
στο οικοδόμημα της επιστήμης που μας επιτρέπει, απαλλαγμένοι 
από κάποιες προκαταλήψεις και εξοπλισμένοι με νέα μαθηματικά 
και υπολογιστικά εργαλεία να δούμε το Σύμπαν σε όλες τις 
κλίμακες ως “αέναη δόμηση στην οποία μετέχουμε” όπως μας 
λεει ο Prigogine. 

Είναι γεγονός ότι ο χρόνος - όπως είπε ο Α. Eddinston 
καταλαμβάνει την θέση - κλειδί σε κάθε προσπάθεια μας να 
γεφυρώσουμε τις εμπειρίες που ανήκουν στίς πνευματικές και 
στίς φυσικές πλευρές [Εικ. 29]. 

Ο χρόνος ήταν ο πρωτογενής Θεός των Ορφικών και 
απεικονίζεται απο τον Αρχέλαο στην «Αποθέωση του Ομήρου» 
[Εικ. 30].   n

Δ
ισεκατομμύρια έτη εξελίξεως πάνω στη Γη οδήγησαν 
από το πρώτο ατελές μονοκύτταρο υδρόβιο έμβιο ον 
στην κορωνίδα της εξελικτικής πορείας το είδος έμβιων 

όντων Άνθρωπος ο έμφρων. Στη σύντομη 
αυτή ομιλία θα γίνει μια προσπάθεια 
αναλυτικής προσπελάσεως του είδους 
Άνθρωπος ο έμφρων από μια κατεύθυνση 
που έχει δημιουργήσει τεράστια 
ερωτηματικά στους στοχαζόμενους 
ανθρώπους του τέλους του 20ου αιώνος. 
Το θέμα μας είναι ο συσχετισμός του 
κληρονομικού, του γενετικού, του υλικού 
υποβάθρου, της ζωής του ανθρώπου και 
των εκδηλώσεων της πνευματικής ζωής 
του ανθρώπου. Η σύντομη αυτή ομιλία 
δεν πρόκειται, ούτε φιλοδοξεί να δώσει 
απαντήσεις στα αγωνιώδη υπαρξιακά 
ερωτηματικά που προκύπτουν από τον 
συσχετισμό αυτό. Θα ήμουνα ευτυχής αν έκανα την ομιλία αυτή 
στις αρχές του αιώνα. Οι ελάχιστες γνώσεις της εποχής εκείνης 

Το φαινόμενο 
Άνθρωπος 

Από την βεβαιότητα του είναι του 1900 
στην αβεβαιότητα του γίγνεσθαι του 2000. 

Ε.Γ. Σιδέρη
Δ/ντού Ερευνών του Ινστιτούτου Βιολογίας 

του Εθνικού Κiντρoυ Ερευνών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. 

Μέχρι ποιü 
βαθμό η δομή 

και λειτουργία 
του εγκεφάλου 

προδιαθέτει, όχι 
πλέον προσδιορίζει, 

την πνευματική 
μας ζωή; 
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επέτρεπαν σε κάθε στοχαζόμενο άνθρωπο από τον νευρολόγο 
Sigmud Freud ως τον παλαιοντολόγο, φιλόσοφο και ιερωμένο 
Pierre Teilhard de Chardin να δίνει τις προσωπικές του ερμηνείες 
στα φαινόμενα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Τώρα που 
οι γνώσεις είναι τόσο πολλές κάθε προσπάθεια προσπελάσεως 
του θέματος αντί να οδηγεί σε ερμηνείες καταλήγει σε αγωνιώδη 
αναπάντητα ερωτήματα. 

Τότε, στις αρχές του 20ου αιώνα μια προσπάθεια αναλυτικής 
προσπελάσεως της ονομαζόμενης πνευματικής ζωής του 
ανθρώπου μπορούσε εύκολα να παρακάμπτει το υλικό υπόβαθρο 
για το οποίο οι γνώσεις της εποχής περιοριζόντουσαν σε μια 
στατική περιγραφή ενός σταθερού είναι. Το διαρκές γίγνεσθαι του 
είναι του ανθρώπου, όπως και κάθε άλλου έμβιου όντος δεν είχε 
ακόμη υπεισέλθει ως η ουσιώδης παράμετρος της περιγραφής 
των βιολογικών φαινομένων. 

Ας δούμε από πιο κοντά το βιολογικό υπόβαθρο του ανθρώπου. 
Το σώμα κάθε ανθρώπου, όπως και των όλων των υπολοίπων 
εμβίων όντων, αποτελείται από εκατομμύρια μικροσκοπικές 
δομικές μονάδες τα κύτταρα. Η δομή και λειτουργία κάθε 
κυττάρου του ανθρώπου, όπως και ολοκλήρου του ανθρωπίνου 
σώματος προσδιορίζεται, όπως λέγαμε στις αρχές του αιώνα, από 
πληροφορίες, που βρίσκονται κωδικευμένες στο γενετικό υλικό 
κάθε κυττάρου. Στο τέλος του αιώνα προτιμούμε την έκφραση: 
η δομή και λειτουργία κάθε κυττάρου, όπως και ολοκλήρου του 
ανθρώπου κωδικεύεται από πληροφορίες, που βρίσκονται στο 
γενετικό υλικό των κυττάρων, το DNA. Και τούτο γιατί γνωρίζουμε 
ότι η τελική διαμόρφωση κάθε χαρακτηριστικού του ανθρώπου 
προσδιορίζεται από την αδιάλειπτη και συνεχή αλληλοεπίδραση, 
ένα διαρκές γίγνεσθαι μεταξύ της κωδικευμένης πληροφορίας 
και του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται και ζει κάθε 
άνθρωπος. Η τελική διαμόρφωση κάθε χαρακτηριστικού του 
ανθρώπου προσδιορίζεται από ένα συνεχές γίγνεσθαι. Από 
τον αφόρητο, για κάθε φιλελεύθερο πνεύμα, αλλά σαφή και 
μονοσήμαντο ντετερμινισμό του 1900 έχουμε καταλήξει το 2000 
στην αμφίσημη σχέση ενός διαρκούς γίγνεσθαι. 

Ας δούμε αυτά τα σημεία από ακόμα πιο κοντά. Κάθε 
ανθρώπινο όν υλοποιείται ως ένα σύνολο από δομικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως η συγκέντρωση της μελανίνης 
στο δέρμα του, ή η συγκέντρωση της αδρεναλίνης στο αίμα 
του. Κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά κωδικεύται από 
μία ή περισσότερες περιοχές του DNA κάθε μια των οποίων 
ονομάζεται γονίδιο. Έχει υπολογισθεί ότι το DNA κάθε κυττάρου 
του ανθρώπου φέρει περίπου ογδόντα χιλιάδες γονίδια και 
ότι αυτά είναι τα ίδια σε όλα τα κύτταρα ενός συγκεκριμένου 
ανθρώπου. Είναι τα γονίδια που 
βρέθηκαν στο αρχικό κύτταρο του 
από τον συνδυασμό των γονιδίων 
του ωαρίου της μητέρας του και 
του σπερματοζωαρίου του πατέρα 
του. Από διπλασιασμό του αρχικού 
τους αυτού κυττάρου προήλθαν 
δύο κύτταρα και με διαδοχικούς 
αναδιπλασιασμούς, τέσσερα, οκτώ 
δεκαέξι κ.ο.κ. τα εκατομμύρια 
κύτταρα που απαρτίζουν το σώμα 
ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. 
Και σε κάθε αναδιπλασιασμό 
κυττάρων αναδιπλασιαζόντουσαν 
και τα γονίδια των έτσι ώστε σε 
κάθε κύτταρο να υπάρχει ο ίδιος 
αρχικός συνδυασμός των γονιδίων 
του αρχικού κυττάρου από όπου 
προέκυψε το συγκεκριμένο 
ανθρώπινο ον. 

Οι κωδικευμένες πληροφορίες 
των γονιδίων, όπως π.χ. αυτών 
για τη μελανίνη ή την αδρεναλίνη 
υλοποιούνται με έναν θαυμαστό ενδοκυτταρικό μηχανισμό 
που ονομάζεται πρωτεϊνοσύνθεση. Με τον μηχανισμό της 
πρωτεϊνοσυνθέσεως, και με βάση τις κωδικευμένες πληροφορίες 
των αντιστοίχων γονιδίων, δημιουργούνται μέσα στα κύτταρα, 
κυρίως, ειδικές πρωτείνες που ονομάζονται ένζυμα. Τα ένζυμα 
συνθέτουν τις χημικές ουσίες που είναι αναγκαίες για τη ζωή 
κάθε κυττάρου αλλά και ολοκλήρου του ανθρώπου. Και μάλιστα 
κάθε είδος ενζύμου οδηγεί στη σύνθεση μιας συγκεκριμένης 

Η δομή και λειτουργία 
κάθε κυττάρου του 

ανθρώπου, όπως 
και ολοκλήρου του 

ανθρωπίνου σώματος 
προσδιορίζεται, 

όπως λέγαμε στις 
αρχές του αιώνα, 

από πληροφορίες, 
που βρίσκονται 

κωδικευμένες στο 
γενετικό υλικό κάθε 

κυττάρου. 
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χημικής ουσίας. Στην περίπτωση των παραδειγμάτων μας τα 
αντίστοιχα ένζυμα θα συνθέσουν μελανίνη για να προστατευθεί 
το δέρμα μας απ’ την ηλιακή ακτινοβολία ή αδρεναλίνη για να 
αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση συναγερμού. 

Και στα δυο αυτά παραδείγματα, όπως και στην συντριπτική 
πλειονότητα των χαρακτηριστικών του ανθρώπου, και φυσικά 
και των υπολοίπων εμβίων όντων, η ένταση υλοποιήσεως της 
κωδικευμένης στα αντίστοιχα συγκεκριμένα γονίδια πληροφορίας 
για το κάθε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξαρτάται και από 
την κωδικευμένη πληροφορία αλλά και από την επίδραση του 
περιβάλλοντος. Αν το δέρμα ενός λευκού ανθρώπου δεν εκτεθεί 
στη ηλιακή ακτινοβολία μόνο ελάχιστη ποσότητα μελανίνης θα 
δημιουργηθεί, αν θα δημιουργηθεί, στα κύτταρα του δέρματος 
του. Και φυσικά η συγκέντρωση της αδρεναλίνης στο αίμα του 
προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το αν αντιμετωπίζει ή όχι 
μια κατάσταση στρες. Και στις δυο περιπτώσεις τα αντίστοιχα 
γονίδια προ της ενεργοποιήσεως των υπάρχουν μαζί με τα άλλα 
γονίδια / κωδικευμένες πληροφορίες που φέρει το DNA του 
ατόμου και που βρίσκονται σε μη ενεργή κατάσταση. Η υλοποίηση 
ή όχι της κωδικευμένης πληροφορίας των είναι συνάρτηση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών είτε εξωτερικών είτε εσωτερικών ως 
προς το σώμα του εμβίου όντος. 

Ένας σαφής, λοιπόν, συναρτησιακός σχετικισμός υφίσταται 
μεταξύ γονιδίων / κωδικευμένης πληροφορίας και περιβάλλοντος 
για την δημιουργία μελανίνης ή η αδρεναλίνης. Η συναρτησιακή 
αυτή σχέση υφίσταται για όλα τα γονίδια είτε αφορούν δομικά 
είτε λειτουργικά χαρακτηριστικά που εντάσσονται στα καλούμενα 
σωματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. 

Στον σχετικισμό της υλοποιήσεως της πληροφορίας που 
βρίσκεται κωδικευμένη στα γονίδια που κληρονομήσαμε από τους 
γονείς μας θα πρέπει να προστεθεί και το άγνωστο στην αρχή του 
αιώνα μας φαινόμενο της μεταλλαξιγενέσεως. Το φαινόμενο αυτό 
οδηγεί συνήθως σε καθολική αλλαγή της δομής ή λειτουργίας του 
κωδικευόμενου χαρακτηριστικού. Μεταλλαξιγένεση σε ένα από 
τα γονίδια που κωδικεύουν την παραγωγή μελανίνης είναι δυνατό 
να οδηγήσει στην εμφάνιση αλφεικών ατόμων, δηλαδή ατόμων με 
ολοκληρωτική έλλειψη μελανίνης στα κύτταρα του σώματος των. 

Μεγαλύτερης εκτάσεως είναι η περιβαλλοντική εξάρτηση της 
εκδηλώσεως χαρακτηριστικών που εντάσσονται στα καλούμενα 
πνευματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Χωρίς αμφιβολία 
ορισμένοι τύποι σχιζοφρένειας ή ο καλούμενος δείκτης ευφυίας 
(IQ) κωδικεύονται, τουλάχιστον 
μερικώς, από το DNA και 
εντάσσονται στα κληρονομήσιμα 
φαινόμενα. Εν τούτοις στις 
περιπτώσεις αυτές, όπως και στο 
σύνολο σχεδόν των καλουμένων 
πνευματικών χαρακτηριστικών 
η περιβαλλοντική συνιστώσα 
είναι εξαιρετικώς ισχυρή. Είναι 
γνωστό ότι η εκδήλωση ή όχι της 
σχιζοφρένειας ή της ευφυίας 
ενός ανθρώπου εξαρτάται από 
το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
θα ανατραφεί. Στις περιπτώσεις 
αυτές δεν χρησιμοποιείται πλέον ο 
όρος κληρονομικό χαρακτηριστικό 
αλλά κληρονομική προδιάθεση. 

Στις αρχές του αιώνα μας ένας 
σημαντικός αριθμός μυστών 
της νεόκοπης τότε επιστήμης 
της γενετικής δίδασκαν έναν 
συντριπτικό ντετερμινισμό του 
είναι των χαρακτηριστικών κάθε 
ανθρώπου. Τα χαρακτηριστικά 
του προσδιορίζονταν από 
τον συνδυασμό διαχρονικώς 
αναλλοίωτων γονιδίων τα οποία 
καθένας κληρονομούσε από τους 
γονείς του. Οι διδασκαλίες αυτές οδήγησαν στην διαμόρφωση 
επιστημονικώς τάχα θεμελιωμένων ρατσιστικών ιδεών περί 
υπάρξεως καθαρών, αρείων, χαρισματικών φυλών. Παραλλήλως 
οδήγησαν στη θεσμοθέτηση απάνθρωπων ευγονιστικών 
νόμων προς απαλοιφή από το κοινωνικό σύνολο των φορέων 
ανθρώπων των θεωρουμένων κακών γονιδίων. Σήμερα, βεβαίως 

Στις αρχές του αιώνα μας 
ένας σημαντικός αριθμός 

μυστών της νεόκοπης 
τότε επιστήμης της 
γενετικής δίδασκαν 

έναν συντριπτικό 
ντετερμινισμό του είναι 

των χαρακτηριστικών 
κάθε ανθρώπου. Τα 

χαρακτηριστικά του 
προσδιορίζονταν από τον 
συνδυασμό διαχρονικώς 
αναλλοίωτων γονιδίων 

τα οποία καθένας 
κληρονομούσε από τους 

γονείς του.
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παρόμοιες ιδέες ενός άκρατου γενετικού ντετερμινισμού των 
χαρακτηριστικών του ανθρώπου, πολύ περισσότερο δε η ιδέα 
υπάρξεως γενετικώς καθαρών, αρείων, χαρισματικών φυλών 
μόνον ειρωνικά σχόλια προκαλεί σε κάθε ειδήμονα και ιδιαιτέρως 

σε κάθε σύγχρονο γενετιστή. 

Αν όμως, στο τέλος του 20ου αιώνα, 
έχουμε προσπεράσει το βάραθρο του 
άκρατου γενετικού ντετερμινισμού της 
πνευματικής ζωής του ανθρώπου αυτό δε 
σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει τελείως 
και τα αγωνιώδη ερωτηματικά που 
θέτει η αναντίρρητη πλέον διασύνδεση 
μεταξύ της πνευματικής μας ζωής και 
του υλικού φορέα της, του εγκεφάλου. 
Μέχρι ποιο βαθμό η δομή και λειτουργία 
του εγκεφάλου προδιαθέτει, όχι πλέον 
προσδιορίζει, αλλά προδιαθέτει, την 
πνευματική μας ζωή; 

Και το ερώτημα αυτό μας φέρνει 
στο δεύτερο και τελευταίο τμήμα του 
σύντομου αυτού πονήματος: το θέμα της 
σχέσεως μεταξύ δομής και λειτουργίας 

του εγκεφάλου και των εκδηλώσεων της πνευματικής μας ζωής. 
Και πάλι πόσο πιο εύκολα θα ήταν αν ήμασταν στις αρχές του 
αιώνα. Τότε θα αναφερόμουνα περισσότερο για τη δομή και 
λιγότερο, ίσως και καθόλου για τη λειτουργία του εγκεφάλου. 
Ήταν η εποχή της στατικής, διαμερισματικής περιγραφής του είναι 
του εγκεφάλου. Η ικανότητα έναρθρου λόγου είχε μονοσήμαντα 
διασυνδεθεί με ένα τμήμα του εγκεφάλου που ονομάζεται 
έλικα του Broca και η ικανότητα αναγνώρισης της έννοιας 
των λέξεων με ένα άλλο τμήμα του, την έλικα του Wernicke. 
Σήμερα είναι η εποχή της ολιστικής, δυναμικής περιγραφής του 
εγκεφάλου ως ενός οργάνου σ’ ένα διαρκές γίγνεσθαι από της 
πρωτοσυγκροτήσεως του στο κυοφορούμενο έμβρυο μέχρι και του 
τερματισμού του βιολογικού κύκλου κάθε ανθρώπου. 

Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τις στοιχειώδεις 
σύγχρονες περί εγκεφάλου γνώσεις που πιο άμεσα διασυνδέονται 

με την πνευματική μας ζωή. Ο εγκέφαλος, το Κεντρικό Νευρικό 
Σύστημα, του ανθρώπου, όπως και των υπολοίπων ζώων, 
περιέχει τα άκρως εξειδικευμένα στη μετάδοση μηνυμάτων 
νευρικά κύτταρα. Κάθε νευρικό κύτταρο, που ονομάζεται 
νευρώνας, αποτελείται από το κεντρικό σώμα του κυττάρου, από 
τον νευράξονα και από 
τους δενδρίτες. Στο 
άκρο του νευράξονα 
υφίσταται μια εκπληκτική 
κατασκευή: η σύναψη. 
Μέσω των συνάψεων 
επικοινωνούν μεταξύ 
τους τα νευρικά κύτταρα. 
Όταν ένα μήνυμα που 
έχει δημιουργηθεί 
σ’ ένα νευρικό 
κύτταρο πρόκειται 
να μεταβιβασθεί 
στο επόμενο τότε 
το πρώτο κύτταρο 
εκλύει εξειδικευμένες 
χημικές ουσίες, που 
ονομάζονται νευροδιαβιβαστές. Οι εκλυόμενοι νευροδιαβιβαστές 
προσλαμβάνονται από ειδικώς διαμορφωμένες περιοχές, τους 
υποδοχείς, της κυτταρικής μεμβράνης του επόμενου κυττάρου 
που συμμετέχει στην συγκεκριμένη σύναψη. 

Ο εγκέφαλος κάθε ενήλικου ατόμου αποτελείται από 
δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα και πολλαπλό αριθμό συνάψεων. 
Και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα νεογνά γεννώνται με 
περίπου εικοσαπλάσιο αριθμό συνάψεων από τις συνάψεις των 
ενηλίκων ατόμων. Από τις συνάψεις του νεογνού παραμένουν 
εν λειτουργία μόνον εκείνες που χρησιμοποιούνται εντόνως 
κατά τα πρώτα έτη της ζωής του ατόμου ενώ οι υπόλοιπες 
αδρανοποιούνται. Αδρανοποίηση των συνάψεων συνεπιφέρει και 
αχρήστευση των αντιστοίχων νευρώνων. Η διαδικασία αυτή οδηγεί 
σε βαθμιαία προσαρμογή της λειτουργικότητας του εγκεφάλου 
προς συγκεκριμένες περιοχές πνευματικών δραστηριοτήτων. 
Παραλλήλως κακή λειτουργία των συνάψεων με υπερέκκριση του 

 Το θέμα μας είναι 
ο συσχετισμός του 
κληρονομικού, 
του γενετικού, του 
υλικού υποβάθρου, 
της ζωής του 
ανθρώπου και των 
εκδηλώσεων της 
πνευματικής ζωής 
του ανθρώπου. 
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νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη έχει παρατηρηθεί στην περίπτωση 
της σχιζοφρένειας για ορισμένους τύπους της οποίας φαίνεται ότι 
υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. 

Ας δούμε από πιο κοντά τις περιοχές του εγκεφάλου με τις 
οποίες διασυνδέονται ιδιαιτέρως εξειδικευμένες πνευματικές 
δραστηριότητες χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η 
εκδήλωση κάθε τέτοιας δραστηριότητας φαίνεται ότι επηρεάζεται 
από μεγάλο αριθμό τμημάτων του εγκεφάλου. Θα αναφερθούμε 
μόνον σε περιοχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος οι οποίες 
σχετίζονται με την σημερινή ομιλία. 

Ο εγκεφαλικός φλοιός αποτελεί το τμήμα εκείνο του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος του ανθρώπου προς το οποίο κυρίως 
διασυνδέεται η εκδήλωση των συνήθως καλουμένων ανωτέρων 
πνευματικών λειτουργιών του. Ο εγκεφαλικός φλοιός κάθε 
ημισφαιρίου διακρίνεται σε τέσσερις λοβούς. Ακολουθούν 
παραδείγματα πνευματικών δραστηριοτήτων που διασυνδέονται 
προς τους λοβούς. Πρόσθιοι λοβοί: λήψη αποφάσεων. Ινιακοί 
λοβοί: αίσθηση οράσεως. Βρεγματικοί λοβοί: σωματικές 
αισθήσεις. Κροταφικοί λοβοί: αίσθηση ακοής και μνήμης. 
Σήμερα έχουν αναπτυχθεί τεχνικές όπως η Τομογραφία 
Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography, ΡΕΤ) ή 
η Εικονοποίηση Μαγνητικής Αντηχήσεως (Magnetic Resonance 
Imaging, MRI) που επιτρέπουν την παρακολούθηση πνευματικών 
δραστηριοτήτων εντός του εγκεφάλου του ανθρώπου χωρίς 
ανάγκη εσωτερικών επεμβάσεων. Με τις μεθόδους αυτές είναι 
δυνατή, για παράδειγμα, η παρακολούθηση της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας ενός παίκτη σκακιού την ώρα που σκέπτεται αλλά 
και αισθήσεως από την κίνηση δακτύλων του. 

Το άλλο τμήμα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος που 
παρουσιάζει εντυπωσιακή δραστηριότητα είναι το καλούμενο 
Μεταιχμιακό Σύστημα (Limbic System). Το Μεταιχμιακό Σύστημα 
αποτελείται μεταξύ άλλων και από τρείς σπουδαίες περιοχές του 
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος: Τον Ιππόκαμπο, τον Υποθάλαμο 
και την Αμυγδαλή. Προς το Μεταιχμιακό Σύστημα κυρίως 
διασυνδέεται η εκδήλωση μη ελλόγων αλλά συναισθηματικών 
δραστηριοτήτων όπως η αγάπη ή το μίσος αλλά και εκδηλώσεις 
συνδεόμενες προς την αναπαραγωγή και την πείνα. 

Τέλος, το Στέλεχος είναι ένα τμήμα του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος που διασυνδέεται με την εκδήλωση 
αυτοματοποποιημένων υποσυνειδήτων μη-ελλόγων 
αντανακλαστικών αντιδράσεων τύπου ενστίκτου. 

Τα τρία αυτά τμήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τρία 
διαφορετικά στάδια της εξελίξεως 
του των οποίων η εμφάνιση 
εκτείνεται σε δισεκατομμύρια 
έτη εξελίξεως. Εν τούτοις τα 
τρία αυτά τμήματα του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος, μεταξύ 
των οποίων υφίστανται και 
δομικές ή λειτουργικές διαφορές 
συνεργάζονται μεταξύ των προς μια 
καθολική ολιστική λειτουργικότητα 
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 

Ας παρακολουθήσουμε για 
παράδειγμα την ακολουθία των 
γεγονότων εντός του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος όταν οι 
οφθαλμοί ενός ατόμου βλέπουν 
ένα αντικείμενο να κινείται 
ταχύτατα προς αυτούς. Αρχικώς 
δημιουργούνται χημικές αλλοιώσεις 
στον αμφιβληστροειδή χιτώνα των 
οφθαλμών αντίστοιχες προς αυτές 
που δημιουργούνται στο φιλμ μια φωτογραφικής μηχανής. Οι 
αλλοιώσεις αυτές μεταβιβάζονται υπό μορφή ηλεκτροχημικών 
αλλοιώσεων μέσω των νευρώνων και των συνάψεων προς 
το ινιακό λοβό του εγκεφαλικού φλοιού όπου εδράζονται 
εξειδικευμένες περιοχές απεικονήσεως των προσλαμβανομένων 
ηλεκτροχημικών αλλοιώσεων. Ακολούθως, μέσω πάλι νευρώνων 
η πληροφορία προωθείται προς τους πρόσθιους λοβούς προς 
κατανόηση του συμβάντος και λήψη αποφάσεων. Παραλλήλως 
όμως το μήνυμα διακινείται μέσω του Στελέχους προς αυτόματη 
αντανακλαστική κίνηση προφυλάξεως των οφθαλμών με 

Ο εγκεφαλικός φλοιός 
αποτελεί το τμήμα 

εκείνο του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος 

του ανθρώπου προς 
το οποίο κυρίως 

διασυνδέεται η 
εκδήλωση των 

συνήθως καλουμένων 
ανωτέρων 

πνευματικών 
λειτουργιών του. 
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κλείσιμο των βλεφάρων. Πλευρικό μήνυμα προωθείται και 
προς το Μεταιχμιακό Σύστημα που διασυνδέονται προς τις 
συναισθηματικές αντιδράσεις όπως για παράδειγμα το αίσθημα 
του φόβου. Ενας αριθμός νευρώνων φέρει την πληροφορία στον 
υποθάλαμο, ο οποίος διασυνδέεται απευθείας προς τον αδένα της 
υποφύσεως, ο οποίος εκκρίνει ένα μεγάλο αριθμό ορμονών που 
ρυθμίζουν τη λειτουργία των υπολοίπων αδένων του σώματος και 
προετοιμάζουν το σώμα του ανθρώπου για φυγή ή μάχη. 

Επανειλημμένες όμοιες δραστηριότητες φαίνεται 
ότι δημιουργούν μόνιμες αλλοιώσεις στις συνάψεις των 
χρησιμοποιουμένων εκάστοτε νευρώνων με αποτέλεσμα οι 
νευρώνες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος να αποκτούν 
ένα είδος εμπειρίας προς αντιμετώπιση ομοίων καταστάσεων. 
Παρόμοια πορεία μονίμων αλλοιώσεων φαίνεται ότι ακολουθείται 
κατά την εκμάθηση π.χ. της ομιλίας. 

Σήμερα, λοιπόν, στο τέλος του 20ου αιώνος οι απόψεις για 
την λειτουργηκότητα του εγκεφάλου διαφέρουν ριζικώς από 
εκείνες των αρχών του αιώνος μας. Από την στατική, ανατομική, 
διαμερισματική θεώρηση του εγκεφάλου περάσαμε σε μια 
ολιστική δυναμική θεώρηση των λειτουργιών του. Από το είναι 
περάσαμε στο γίγνεσθαι. 

Θα ρωτήσει κανείς: Μέσα σ’ αυτό τον καταιγισμό των 
πληροφοριών για τη δομή και λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος που τοποθετείται η Συνείδηση; 

Σε ποιά Συνείδηση όμως θα αναφερθούμε; Στα Ελληνικά 
χρησιμοιποιούμε την ίδια αυτή λέξη για να καλύψουμε το 
περιεχόμενο δυο διακριτών στις αγγλοσαξωνικές, τουλάχιστον, 
γλώσσες εννοιών. Με τη λέξη Συνείδηση αποδίδουμε τις λέξεις 
Conscience και Gewissen που αναφέρονται στην ιδιότητα μας 
να διακρίνουμε το καλό από κακό που συνοδεύεται από μια 
παρότρυνση να πράξουμε το καλό. Και δεν θα κάνω το λάθος να 
πραγματευθώ τώρα το θέμα του “τι είναι καλό και τι είναι κακό” 
και πώς το γνωρίζουμε. Ποιός, αλήθεια, γνωρίζει με βεβαιότητα 
αυτά τα θέματα; Παραλλήλως, με την ίδια λέξη αποδίδουμε 
τις λέξεις Consciousness και Bewulsstsein που αναφέρονται 
στην άλλη σπουδαία ιδιότητα μας: της ανά πάσα στιγμή, που 
βρισκόμαστε εν εγρηγόρσει, αντιλήψεως, επιγνώσεως, της 

ταυτότητας του εαυτού μας και του περιβάλλοντος του. Αυτή τη 
στιγμή αντιλαμβάνομαι, έχω επίγνωση, αισθάνομαι ότι είμαι ο 
Λευτέρης, μια διακριτή οντότητα από τον Γιάννη, τον Θεοδόση ή 
τον Σάββα και βρίσκομαι μέσα στη συγκεκριμένη αυτή αίθουσα 
με το συγκεκριμένο αυτό ακροατήριο. Για την απόδοση αυτής της 
δεύτερης εννοίας της Συνειδήσεως έχει δημιουργηθεί από τους 
ειδικούς η λέξη Συνειδητότητα, η οποία 
και θα χρησιμοποιηθεί στο κείμενο 
αυτό. 

Πώς δημιουργείται αυτή η αντίληψη, 
η επίγνωση, η αίσθηση; Αυτό που 
ονομάσαμε Συνειδητότητα; Δεν 
γνωρίζουμε τίποτα με βεβαιότητα 
για το θέμα αυτό αν θελήσουμε να το 
εξετάσουμε από απόψεως βιολογίας ή 
νευροφυσιολογίας. Γνωρίζω, φυσικά, 
ότι διακεκριμένοι στοχαστές, ιδίως 
εκτός του χώρου των καλουμένων 
θετικών επιστημών, όπως ο Daniel 
Dennet (Consciousness Explained, 
1993) θεωρούν ότι τα ερωτήματα 
σχετικώς με την Συνειδητότητα έχουν 
ήδη απαντηθεί. Άλλοι όμως και ιδίως 
εκείνοι που κινούνται εντός ή πέριξ 
του χώρου των θετικών επιστημών είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί 
όσον αφορά στη γνώση του τι είναι Συνειδητότητα. Να αναφέρω 
χαρακτηριστικά: John Eccles (Eνolution of the Brain, 1993). 
Walter Freeman (Societies of Brains, 1995). John Searle (Mind, 
Language and Society, 1999). 

Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα με την έρευνα γύρω από το 
φαινόμενο της Συνειδητότητας. Η ολιστική υποκειμενικότητα 
της, κάτι που δεν υπάρχει στα περισσότερα άλλα φαινόμενα 
των εμβίων όντων. Ασφαλώς και το άκουσμα μιας σπουδής του 
Σοπέν ή ενός κοντσέρτου του Μότσαρτ από ένα συγκεκριμένο 
πρόσωπο ενέχει κάποια υποκειμενικότητα που προκύπτει από 
την ευαισθησία του ακουστικού του οργάνου σε ορισμένες, για 
παράδειγμα συχνότητες. Όμως η συχνότητα και τα υπόλοιπα 

Θα ρωτήσει κανείς: 
Μέσα σ’ αυτό τον 

καταιγισμό των 
πληροφοριών 

για τη δομή και 
λειτουργία του 

Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος που 

τοποθετείται η 
Συνείδηση; 
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χαρακτηριστικά κάθε νότας μπορούν να καταγραφούν, να 
παρατηρηθούν, να μελετηθούν αντικειμενικά μέσω καταλλήλων 
οπτικοακουστικών διατάξεων. Έστω και αν δεν είναι δυνατό να 
δούμε τα χημικά μόρια, που αποτελούν τον αέρα να πάλλονται, 
είναι τουλάχιστο δυνατό να τα δούμε με τα μάτια της φαντασίας 
μας να πάλλονται με βάση τις πληροφορίες που παίρνουμε 

από καταγραφικά όργανα. Και 
μάλιστα, από τις καταγραφείσες 
πληροφορίες είναι δυνατόν να 
αναπλάσουμε και να ακούσουμε 
τις αντίστοιχες παρτιτούρες χωρίς 
να έχουμε ακούσει την αρχική 
εκτέλεση. 

Στην περίπτωση αυτή, όπως 
και στα περισσότερα φαινόμενα 
που αφορούν στα έμβια όντα, ο 
παρατηρητής είναι διακριτός από 
το παρατηρούμενο φαινόμενο. 
Όχι όμως στην περίπτωση 

της Συνειδητότητας. Εδώ ο παρατηρητής ταυτίζεται με το 
παρατηρούμενο. Η αισθητήρια αντίληψη ταυτίζεται με την 
παρατηρούμενη ενσυνείδητη κατάσταση. Η Συνειδητότητα είναι 
υποκειμενικό φαινόμενο και ακριβώς αυτή η υποκειμενικότητα 
της την κάνει αθέατη σε κάθε άλλο πρόσωπο. Αν ο Θεοδόσης 
μου κτυπήσει τώρα το χέρι μόνο εγώ θα αισθανθώ αυτό τον 
συγκεκριμένο πόνο ή και θυμό. Δεν είναι δυνατό να γίνει 
αισθητός ο συγκεκριμένος αυτός πόνος ή θυμός από κάποιον 
άλλο. Είναι δυνατό να μεταβιβάσουμε, να μεταμοσχεύσουμε τον 
νεφρό ή την καρδιά ενός ανθρώπου σε έναν άλλο αλλά δεν είναι 
δυνατό να μεταβιβάσουμε ένα πόνο ή θυμό από έναν άνθρωπο 
σε έναν άλλο. Κάθε φαινόμενο Συνειδητότητας εμφανίζεται σε 
κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Είναι φαινόμενο Συνειδητότητας 
κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. Αυτή η υποκειμενικότητα 
των φαινομένων αυτών έχει οδηγήσει διακεκριμένους στοχαστές 
όπως ο John Searle και ο Walter Freeman, που ανέφερα 
προηγουμένως, να αρνούνται ακόμη και την δυνατότητα σπουδής 
των φαινομένων της Συνειδητότητας μέσω της μεθοδολογίας της 
αντικειμενικής παρατηρήσεως που χρησιμοποιείται σήμερα στις 

θετικές επιστήμες. 

Θα κλείσω το πόνημα αυτό με ερωτήματα: μήπως η 
διαμόρφωση στην Ελληνική γλώσσα μιας κοινής λέξεως, της 
Συνειδήσεως, για τις δυο διακριτές στις αγγλοσαξονικές γλώσσες 
έννοιες αντανακλά κάποια διορατική γνώση για εννοιολογική 
ταυτότητα των δυο αυτών φαινομένων που παρατηρούνται στον 
άνθρωπο; Φαινόμενα για τα οποία τόσο λίγα γνωρίζουμε λόγω των 
αντικειμενικών δυσκολιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Μήπως 
είναι λάθος η χρήση δύο διαφορετικών λέξεων και η συναρτώμενη 
προς αυτή αντίληψη περί δύο διαφορετικών φαινομένων; Πόσο 
ανεξάρτητη είναι η διάκριση του καλού από το κακό, δηλαδή η 
Συνείδηση, από την αντίληψη, την επίγνωση της ταυτότητας του 
εαυτού μας μέσα στο εκάστοτε περιβάλλον που βρισκόμαστε, 
δηλαδή την Συνειδητότητα; Απαντήσεις στον κόσμο του γίγνεσθαι 
του 2000 έρχονται πολύ πιο δύσκολα από ότι στο κόσμο του είναι 
του 1900.   n 
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Η Συνειδητότητα 
είναι υποκειμενικό 
φαινόμενο και 
ακριβώς αυτή η 
υποκειμενικότητα της 
την κάνει αθέατη σε 
κάθε άλλο πρόσωπο.
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“Τί το όν; 
Αεί ζητούμενον και αεί 
απορούμενον” 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

1. Νομιμοποίηση ηις φιλοσοφίας 

Τώρα που οι Επιστήμες έγιναν διεισδυτικότερες (και λιγότερο 
φανατικές): 

- τώρα που η Νευροφυσιολογία έφθασε στα κράσπεδα 
ερμηνείας της συνειδητότητας, 

- τώρα που η α - προσδιορισμική Φυσική 
κατέδειξε την οιονεί-πνευματικότητα της Ύλης 
με τις αμύθητες αυτοοργανωτικές ικανότητές της 
(όταν βρίσκεται μακράν της ισορροπίας) 

- τώρα που η Βιολογία εφώτισε την περιπέτεια 
των εμβίων όντων μέσα στα εκατομμύρια 
των ετών (αναγνωρίζοντας τον δυνητικό μόνο 
χαρακτήρα των γενετικών εγγραφών), 

ΤΩΡΑ, τί απομένει στην φιλοσοφία να ψελλίση περί του Είναι; 

Δέν πρόκειται δε εδώ για εναν απλό επιστημονισμό: Σκέφτομαι 
καμμιά φορά τις αφέλειες που έχουν γραφεί από ορισμένους 

διανοητές του παρελθόντος. Τί μένει απ’ όλα αυτά σήμερα; 

Μένει, βέβαια, πρώτον ο σεβασμός προς την αγωνία του 
Ανθρώπου μέσα στους αιώνες. (Ετούτο όμως καθόλου δεν 
δικαιολογεί την σπουδαιοφανή επίκληση των απόψεων εκείνων, 
ελπίζοντας να αποδείξουμε πως τάχα όλα έχουν ειπωθή στο 
παρελθόν ...) 

Παρά ταύτα, μένει πράγματι ένας λόγος 
καίριος να αρθρωθή απ’αυτόν τον κλάδο 
που ονομάζουμε ακόμη “φιλοσοφία” (έστω 
κι αν η δραστηριότητα αυτή οσμώνεται 
σήμερα εν πολλοίς προς την επιστημολογία 
και την κοσμολογία - της επιστήμης τέκνα 
κι ετούτες): Μένει η κριτική θεώρηση 
των “Πρό” της επιστήμης, κq:θώς κι η 
(σεναριακή έστω) παρουσίαση των “Μετά” 
την επιστήμη. Θέλω να ‘πώ δηλαδή ότι 
α) μένει ο έλεγχος της αξιωματικής 
θεμελιώσεως των επιστημών και της 
νομιμότητας των μεθοδολογιών τους, 
ενώ β) μένει επίσης η αναζήτηση των 
πιθανολογούμενων συνεπειών/προεκτάσεων 
των πρόσφατων επιστημονικών θέσεων 
πάνω στον Άνθρωπο (παρ’όλο που το θέμα τούτο είναι ολισθηρό 
- η μοίρα της Φιλοσοφίας). 

Με αυτό το πνεύμα, για το θέμα περί του ανθρώπινου Είναι και 
Γίγνεσθαι ειδικότερα, θα μπορούσε κανείς να καταθέση τα σχόλια 
που ακολουθούν. Τα βάφτισα “φιλοσοφικά”, αλλά προφανώς δεν 
είναι ξεκομμένα απ’ τις Επιστήμες. 

2. Επιλεκτική αναφορά σε οντολογικές απόψεις μέσα στην ιστορία της 
Φιλοσοφίας 

2.1. Αυτό που ακολουθεί εδώ είναι μία εμφανώς ατελής και 
αυθαίρετη επιλογή απόψεων για το Είναι, όπως έχουν διατυπωθή 
από μερικούς διανοητές του παρελθόντος. Κι επειδή είναι 
σχεδόν προφανής η αδυναμία να ‘Όρίση” κανεις τον εαυτό -του, 
δέν εκπλησσόμαστε απ’ την ανάγκη που ένοιωσε ο Husserl να 

Είναι και γίγνεσθαι 
(και η φιλοσοφία;) 
Θ. Π. Τάσιος Ενα άλλο θέμα το 

οποίο απασχόλησε 
εμμόνως τη 

φιλοσοφία κατÜ 
το παρελθόν, 

αναφέρεται 
στο ερώτημα 

“άραγε, το Είναι 
προηγείται ή η 

Ουσία;” 
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εισαγάγη δύο συστατικά του Είναι: Το υποκείμενο ως περιεχόμενο 
της συνειδήσεώς - του (“ενύπαρκτο” Εγώ) και το υποκείμενο 
ως “καθαρή πηγή φωτίζουσα” (“υπερ-βατολογικό” Εγώ, δηλαδή 
κάτι που βρίσκεται a priori έξω και υπεράνω της εμπειρίας). 
Αυτή η αντίληψη του Είναι ως αρχικής εστίας φωτός (δηλ. μιας 
ακτίνας που φωτίζει τα “πράγματα”, τους προσδίδει σημασία και 
αποθηκεύει την ανάμνησή -τους), δέν πρέπει να συγχέεται με την 
θρησκευτική περί ψυχής αντίληψη: Ετούτο το υπερβατολογικό 
μόρφωμα είναι μια κατ’ αρχήν άψυχη, χωρίς ειδολογικό 
περιεχόμενο μηχανή η οποία (όπως και ο ανθρώπινος εγκέφαλος) 
διαθέτει τη λειτουργική δυνατότητα α) να εκπέμπη “ακτίνες” και 

β) να σημασιολογή ό,τι επιστρέφει ανακλώμενο. Μάλιστα, 
ανάμεσα σ’ αυτές τις ανακλάσεις των “πραγμάτων”, ο Husserl 
αναγνωρίζει καίριον οντολογικό ρόλο στην συν-ανθρωπότητα 
(πρβλ. και §4 παρακάτω). 

2.1.  Ενα άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε εμμόνως τη 
φιλοσοφία κατά το παρελθόν, αναφέρεται στο ερώτημα “άραγε, το 
Είναι προηγείται ή η Ουσία;” 

Και μου φαίνεται ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης έδωσε την 
απλούστερη (στην απλοϊκότητά -της) απάντηση: “Ούτε το Είναι 
προκαλεί Ουσία, ούτε η Ουσία προκαλεί το Είναι των (σύνθετων) 
υποστάσεων.” 

Δέν μπορώ, πάντως, να κρύψω το πολύ μικρό ενδιαφέρον 
που μου προξενούν αυτής της κατηγορίας οι προβληματισμοί εν 
απουσία του βιολογικού υποβάθρου του Ανθρώπου. Και προτιμώ 
να πάω κατευθείαν στον Sartre: “Πρώτα ο άνθρωπος υπάρχει 
(αναδύεται(α) μέσα στον κόσμο), κι ύστερα ορίζεται”. Και δέν το 
προτιμώ επειδή μοιάζει να δέχεται ότι η ύπαρξη προηγείται της 
ουσίας, αλλ’επειδή σε έναν αναπόφευκτα ανθρωπογενή στοχασμό, 
μου φαίνεται α-νόητον να βιάζωμε τις έννοιες με ακροβατικούς 
συλλογισμούς “ως εάν δεν υπήρχαμε”. 
 

(α) Βλ. §3.2 

3. Η ανάδειξη του Είναι πάνω απ’ την ανυπαρξία 

Για τις ανάγκες αυτής εδώ της παρουσιάσεως, δέν θα υποπέσω 
στο εύκολο αμάρτημα ενός χονδροειδούς δυϊσμού (“ο Θεός μας 
φυτεύει μια ψυχή μόλις γεννιόμαστε’ αυτή συνιστά το Είναι μας, 
αυτή και το Γίγνεσθαι”). Ο ορθόδοξος χριστιανός φιλόσοφος 
Μπερντιάιεφ μας απέτρεπε απ’ τα ταπεινωτικά για τη θεότητα 
κατηγορήματα ... 

Αντίθετα, θα πορευθώ στον ανθρώπινο 
αναβαθμό όσο αντέχει’ κι όταν αυτός 
εξαντληθή, εκεί (και μόνον εκεί) στα ασαφή 
όρια του λόγου, θα επιτρέψω στον εαυτό 
μου να υποψιασθή την Υπέρβαση, στην πιό 
εκλεπτυσμένη δυνατή μορφή της όμως. Για να 
είναι όντως υπέρ-βαση κι όχι υποβί-βαση του 
Ανθρώπου. 

3.1. Το Είναι ως βιολογική” μηχανή” 

Ο Άνθρωπος, όπως άλλωστε και όλα τα 
έμβια όντα, διαθέτει έναν οργανισμό με τις 
εξής ουσιαστικά λειτουργίες: 

α) Εισάγοντας απ’ το Περιβάλλον: (πρώτον) θανατικά 
προϊόντα, φυτικά και ζωικά, (δεύτερον) στοιχειακές ύλες (απ’ 
τον αέρα και το νερό), καθώς και (τρίτον) άμεση ενέργεια απ’ 
τη γύρω θερμότητα, α ν α λ ώ ν ε ι όλα τούτα τα εισαγόμενα, και 
εξασφαλίζει τη διατήρηση της “Μηχανής” του. 

β) Δέχεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει ερεθίσματα/
εντυπώσεις απ’ το Περιβάλλον μέσω των αισθήσεών του. (Τον 
κύριο ρόλο εδώ τον παίζει το νευρικό σύστημα της “Μηχανής”, 
ιδίως δε ο εγκέφαλός της). Αυτή η δεύτερη λειτουργία δίνει 
τη δυνατότητα στον οργανισμό να α ν τ ι δ ρ ά έναντι του 
Περιβάλλοντος, κι έτσι να συντάσση την άμυνά του (ανεύρεση 
τροφής, στέγης κλπ., καθώς και προφύλαξη έναντι των εχθρών). 
Σκοπός, και πάλι, είναι η διατήρηση του οργανισμού. 

Μ’ αυτές τις λειτουργίες, ο Άνθρωπος, όπως άλλωστε και 
τ’ άλλα έμβια όντα, υπάρχει και διατηρείται. Τούτο συνιστά την 
πρώτη προϋπόθεση του Είναι. 

Ο ορθόδοξος 
χριστιανός 
φιλόσοφος 

Μπερντιάιεφ 
μας απέτρεπε απ’ 

τα ταπεινωτικά 
για τη θεότητα 

κατηγορήματα ... 
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3.2. Πώς υποθέτουμε üôé δομούνται τα θεμέλια του Εγώ 

Πέραν τούτων όμως, μια ειδικότερη δραστηριότητα της 
δεύτερης πιο πάνω λειτουργίας, επιτρέπει στον οργανισμό να 
αυτοσυνειδητοποιείται ως οντότητα χ ω ρ ι σ τ ή απ’ το Περιβάλλον 
-παρ’ όλον που οι συνθήκες των φυσικοχημικών διεργασιών που 
διασφαλίζουν αυτήν τη συνειδητότητα δέν είναι επαρκώς γνωστές 
(βλ. §5.2). 

Μ’αυτήν την συνειδητότητα, ο Άνθρωπος μπαίνει 
ουσιαστικότερα στο Είναι. Δεν υπάρχει απλώς - το ξέρει κιόλας. 

Πρόκειται για την πιό λεπτή και ασαφούς μηχανισμού 
λειτουργία του Οργανισμού, αλλά για την πιό συγκλονιστική: Χάρις 
σ’ αυτήν, ο Άνθρωπος βγάζει κεφάλι πάνω απ’ τον περιβάλλοντα 
κόσμο, γίνεται θεαστής του κόσμου καί του εαυτού του. Και, το πιό 
σκανδαλώδες, έχει ενίοτε την εμπειρική αίσθηση της ε λ ε υ θ ε ρ 
ί α ς , πάνω απ’ τα προσδιορισμικά δεδομένα του κόσμου. 

Κι όλα τούτα επειδή οικοδόμησε ένα Εγώ. Πώς όμως το 
πέτυχε(β) τούτο το κατόρθωμα; 

Ας ακούσουμε λοιπόν μια πρώτη (χονδροειδή μάλλον) 
περιγραφή “παραγωγής” του μηχανισμού της συνειδητότητας του 
Εγώ, κατα την βρεφική και τη νηπιακή ηλικία κυρίως: 

α) Στην αρχή, το βρέφος “κολυμπάει” μέσα στον κόσμο - η 
διαφοροποίησή του απ’ τον κόσμο είναι ακόμη ανύπαρκτη: Όλα 
τα γύρω τα αγγίζει, όλα τα οσμίζεται, όλα τα ακούει, όλα τα 
γεύεται, όλα τα βλέπει έστω και θολά (περιλαμβανομένων και 
των πλησιεστέρων “αντικειμένων” που είναι τα μέλη εκείνου του 
σώματος το οποίο αργότερα θα το βαφτίση σώμα “του”). 

β) Σιγά-σιγά όμως καταγράφεται ο πόνος και η ηδονή που 
εντοπίζονται σε ορισμένες “περιοχές” του κόσμου : Στην “κοιλιά” 
κυρίως αλλά και σ’ άλλα μέλη εκείνου που αργότερα θα ονομάσω 
σώμα “μου”. Έτσι, αυτές οι περιοχές του κόσμου κατατάσσονται 
σε μια κατ’ αρχήν διαφοροποιημένη κατηγορία-κι ίσως 

πρωτογεννιέται κάποια υποψία του “ξεχωριστού”. 

γ) Αργότερα, αρχίζουν και αποτυπώνονται τα όρια ενός 
σώματος που το νοιώθω διττώς όταν το πιάνω: Το νοιώθω καί 
στο χέρι (ενεργητική αίσθηση), το νοιώθω καί στο αγγιζόμενο 
μέλος (παθητική αίσθηση) -πράγμα που δέν συμβαίνει με άλλες 
περιοχές του κόσμου. Έτσι πιθανώς 
δυναμώνει η υποψία ενός ΕΙΔΙΚΟΥ 
χώρου “του σώματος”, χωριστού από 
τα άλλα. 

δ) Ύστερα, ίσως, καταγράφεται 
και η κινητότητα αυτών των ειδικών 
περιοχών, εν συγκρίσει με την 
ακινησία των γύρω σωμάτων. Κι η 
αίσθηση αυτή, στεριώνει κι άλλο 
την (πολλαπλή πλέον) ΙΔΙΟΤΥΠΙΑ 
αυτών των ειδικών περιοχών του 
περιβάλλοντος. 

ε) Κατά τη διάρκεια όμως αυτής 
της σταδιακής απ’ τον περίγυρο απο-
κόλλησης του “ειδικού σώματος” (ας 
το ονομάσομε έτσι), αποτυπώνεται 
κατα διαστήματα στο αισθησιακό 
πεδίο του βρέφους κι ένα άλλο 
διαφορετικό σώμα, με σπουδαιότερες 
ιδιότητες: 

- Είναι κινητό (δεύτερη εξαίρεση 
μές στον κόσμο) 

- Συμβάλλει στη γένεση ηδονής τού “ειδικού σώματος” (ή και 
άμβλυνση του πόνου -του) 

- Εκπέμπει οσμές και σφυγμούς που έχουν ήδη καταγραφηθή 
απο τα πρίν και παράγουν ευχαρίστηση. 

Το διαφορετικό αυτό σώμα (για τη Μητέρα πρόκειται, βέβαια) 
ενθαρρύνει εξ αντιδιαστολής και κατά μίμηση την αντίληψη για το 
χ ω ρ ι σ τ ό σώμα, το οποίο είναι η έδρα του πόνου και της ηδονής 
και του οποίου τα όρια είναι τώρα αρκετά καλώς καταγεγραμμένα. 

Μ’αυτήν την 
συνειδητότητα, ο 

Άνθρωπος μπαίνει 
ουσιαστικότερα στο 
Είναι. Δεν υπάρχει 

απλώς - το ξέρει 
κιόλας. Πρόκειται 

για την πιό λεπτή και 
ασαφούς μηχανισμού 

λειτουργία του 
Οργανισμού, 

αλλά για την πιό 
συγκλονιστική.

(β) Πρέπει όμως αμέσως να πούμε στι δέν είναι βέβαιο το ri πέτυχε ο καθένας μας” Χάος χωρι1;ει 
την “ευστοχία του Είναι” (την “υποστασιακή σαφήνεια”) ανάμεσα στον Μεγάλο Βασίλειο και σ’ένα 
δυστυχές αυτιστικό άτομο, ή ανάμεσα στον Οπεγχάϊμερ και σ’εναν τσιχλάκια δεκανέα. ΚJ αυτές οι 
διαφορές, ασχέτως της αιτιολογίας τους (γενετική καταβολή, επίδραση κοινωνικού περιβάλλοντος, 
μόχθος προσωπικός, αξιολογική ιεράρχηση), έχουν μεγάλη σημασία για την κατανόηση του 
θέματος που μας απασχολεί. 
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στ) Έτσι αχνογεννιέται σταδιακά το Εγώ, σε αντιδιαστολή με το 
Αυτό (τα γύρω σώματα) και το Εσύ (τη Μητέρα). 

Πρόκειται για μια πρώτη επαναστατική υποστασιακή 
ανακάλυψη. 

Η ευχάριστη όμως (κι επώδυνη συγχρόνως) αυτή ιστορία 
μόλις έχει αρχίσει. Η αποφασιστική ανάπτυξη της εγωστασίας 
και της συνειδητότητας θα επιτευχθή χάρις στην ίδια τη Μητέρα: 
Εμπειρικά (απ’ τις συμπτώσεις και την πολλή επανάληψη), 
διαπιστώνω κάποτε ότι υπάρχει τρόπος να μεγαλώσω την ηδονή 
μου (όχι απλώς περιμένοντας παθητικά την αγαθοποιό επέμβαση 
εκείνου του “κινητού, ευχάριστου Σώματος” της Μητέρας, αλλά) 
προκαλώντας ε ν ε ρ γ η τ ι κ ά την επέμβαση της Μητέρας (με το 
κλάμα, με τη χειρονομία). Ετούτη είναι η δεύτερη επαναστατική 
ανακάλυψη: Τώρα πια, δέν αισθάνομαι τον κόσμο απλώς, αλλά 
ΔΙΑ-λέγομαι μαζί του! Τώρα είναι που ισχυροποιείται μέσα μου η 
συμφέρουσα ενεργός αποκόλληση απ’ τον κόσμο, και δυναμώνει 
το βίωμα του Εγώ. 

ζ) Ας σημειώσουμε εδώ κι έναν άλλο σπουδαίο μηχανισμό 
ενδυναμώσεως του Εγώ: Σκεφθείτε το πράγματι ιδιάζον εκείνο 
Όν που είναι η Μητέρα (κι όλοι όσοι έχουν ανάλογες μ’εκείνην 
ιδιότητες). Γρήγορα λοιπόν προσ-αρμόζομαι σ’ αυτό: 

- ευχαριστούμαι απ’ την παρουσία του, 

- το αποζητώ, 

- δυσαρεστούμαι όταν δεν ανταποκρίνεται. 

Κοντολογής είναι για μένα ένα οντολογικό πρότυπο: Υπάρχει, 
υπάρχω. Μ’άλλα λόγια, καθώς το Σύ καθρεφτίζεται επάνω - μου, 
το μιμούμαι κι ενδυναμώνει όσες τάσεις αναπτύσσονται μέσα 
-μου για να στήσω ένα Εγώ. Αργότερα, στην ευρύτερη κοινωνία 
της Ετερότητας (§ η, παρακάτω) η μιμητική ανάληψη ενός ρ ό 
λ ο υ (επιλογή (γ)) θα εν ισχύση κι άλλο τους μηχανισμούς της 
Ταυτότητας. 

η) Κι ο διάλογος με τον Κόσμο διευρύνεται: Ό,τι πέτυχα με τη 
Μητέρα, αποπειρώμαι να το κάνω και μ’ άλλα “σώματα”. Διακρίνω 
κι άλλα κινητά σώματα, (“ζώα”, “άλλα ζώα σαν τη Μητέρα”), 
επιλέγω χρώματα, επιλέγω αφές, μπήκα στο δρόμο για την 

πολλαπλή επιβεβαίωση του Είναι, την ύπαρξη του οποίου μόλις 
υποπτεύθηκα. Νέες κατηγορίες ηδονών με περιμένουν. Κι έτσι, 
μετά τη θεμελίωση του Είναι, μπαίνω στο Γίγνεσθαι. 

θ) Στον βαθμό όπου ευσταθούν οι προηγηθείσες περιγραφές, 
θα μπορούσε κανείς να ‘πή ότι ο Καρτέσιος είχε άδικο 
υποστηρίζοντας: 

“cogito, ergo sum”. 

Όπως κι ο Ουναμούνο φαίνεται να 
είχε άδικο αντιστρέφοντας: 

“sum, ergo cogito”. 

Αντίθετα, μοιάζει ότι μόνον η 
αδιάπτωτη διαλεκτική του νευρικού 
-μου υποβάθρου με το περιβάλλον, 
απ’ την εμβρυακή ηλικία και πέρα, 
στοιχειοθετεί το Είναι σταδιακά. 
Άρα, ένα κυκλοτερές ρητόν θα ήταν 
συνεπέστερο προς τις σύγχρονες 
αντιλήψεις: 

Έτσι, τα ρητά των δύο φιλοσόφων -μας φαίνονται να είναι 
μια αποσπασματική μόνον εικόνα της πραγματικότητας. Τώρα, 
μάλιστα, καταλαβαίνουμε καλύτερα γιατί το Είναι μοιάζει 
αξεχώριστο απ’το Γίγνεσθαι. 

Ακριβώς γι’αυτό, προκειμένου να μπάσωμε στο ρητό και τη 
διάσταση του Χρόνου (“εξέλιξη”), θα ταίριαζε να αναπτύξουμε 
καλύτερα την εικόνα -μας σε ένα ελικοειδές ρητό: 

Κάθε κυκλική τομή αυτής της έλικας, κάθετα στον άξονά -της, 
θα είναι μόνο ένα στιγμιότυπο στην ανέλιξη του Είναι. Το Γίγνεσθαι 
όμως θα είναι ολόκληρη η έλικα εν Χρόνω. 

Αλλ’ ας δούμε τώρα απο πιό κοντά τις άλλες τρείς διαστάσεις 
αυτού του Γίγνεσθαι. 

... καθώς το Σύ 
καθρεφτίζεται επάνω 

μου, το μιμούμαι κι 
ενδυναμώνει όσες 

τάσεις αναπτύσσονται 
μέσα μου για να 
στήσω Ýνα Εγώ.

(γ) Γνωρίζομε βέβαια τις παγίδες της προέκτασης των δαρβινικών ιδεών μέσα στον κοινωνικό 
χώρο. Στο ειδικό όμως θέμα που μας απασχολεί (στενό, αΛλά θεμελιώδες), διαθέτομε δεδομένα τα 
οποία επιτρέπουν μιαν εμπειρική στήριξη της εξελικτικής σημασίας της μίμησης. 
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4. Το Γίγνεσθαι 

Απλή παρατήρηση πείθει ότι καί μετά τη βρεφική ηλικία, 
όλες οι δράσεις και οι στάσεις του Ανθρώπου συνεχίζουν να 
αναφέρωνται στις δύο ξεχωριστές επιφάνειες του Υποστασιακού 
κέρματος: Αυτοσυντηρησία/ Αυτοεπιβεβαίωση. Χωρίς την πρώτη, 
δέν υπάρχω. Χωρίς τη δεύτερη, η έννοια του Είναι δέν νοείται. 
Όποιαν απ’ τις δυό κι αν “παραλείψετε”, στην Ανυπαρξία θα 
περιπέσετε. Εχει λοιπόν μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ετούτο 
το διάπλοκο στημόνι και υφάδι της υποστάσεως. Υφίσταμαι (ως 
ύφασμα) χάρις σε τούτες τις δυό ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ζωτικές τάσεις. 

Έτσι, το νεοπαγές (και μισοχτισμένο ακόμα) Εγώ, ορμάει(δ) τώρα 
προς την εν βίω ολοκλήρωσή του: Την ονομάσαμε “γίγνεσθαι”, 
και είναι συνώνυμη με την Πλήρωση (το γέμισμα) που χρειάζεται 
συνεχώς ετούτο το χαλαρό Είναι. Η υπαρξιακή αυτή διεργασία 
είναι η Αυτοεπιβεβαίωση ανά πάσαν στιγμήν (στον ξύπνιο ή στον 
ύπνο). 

4.1.  Και αχνοφάνηκαν ήδη στα προηγούμενα οι τρείς 
κατευθύνσεις κατά τις οποίες δομείται η Αυτοεπιβεβαίωση , απ’ 
την βρεφική ηλικία κιόλας: 

Η Γνωστική κατεύθυνση κατανοεί τον κόσμο χάρις στον Νού, 
μέσα στο φώς που ρίχνει η Λογική - ένα εκπληκτικό όργανο, που 
διαθέτει καθαρούς νόμους και διευκολύνει τον έλεγχο μέσω 
της επαναληψιμότητας και της επικοινωνιακότητας τις οποίες 
εξασφαλίζει. 

Το ότι η Γνώση συμβάλλει (πρώτα) στην αυτοσυντηρησία, 
δέν μειώνει τη σημασία της ως Προβολέα για να κατανοώ τον 
αντικειμενικό κόσμο, να τοποθετώ εαυτόν εν κόσμω και να 
υπάρχω σε σχέση με αυτόν: 

Με την Αισθητική κατεύθυνση, η Υπόσταση αποπειράται 
να φέρη το έσω-χάος έξω στο επίπεδο των αισθήσεων - για 
να θεασθή εαυτήν κι έτσι να υπάρξη όντως. Μηρυκάζει υλικά 
παλαιότερα (α-σαφή και ά-μορφα) που κλωθογυρίζουν μέσα στο 
περισυνείδητο. 

Μέχρι (ώ, της ολβιότητος) να αισθητοποιηθούν ευ-μόρφως. 
Να γίνουν δηλαδή ενσυνείδητα αντικείμενα των αισθήσεων (με 
δικιά-μου έμπνευση ή χάρις σε κάποιο καλότυχο συναπάντημα με 
εκφραστικές φόρμες, φυσικές ή καλλι-τεχνικές) 

Όλη ετούτη η πλημμύρα του 
αισθητικού καναλιού είναι το αίμα 
της Υποστάσεως. Χάρις σ’ αυτήν, 
πετυχαίνω μια ολιστική αντίληψη 
του Είναι, με μηχανισμούς συν-
βολιστικούς κι όχι συν-λογιστικούς. 
Έτσι, η Τέχνη συμβάλλει καίρια στην 
Επιβεβαίωση της υποστάσεως, στην 
πιό πλατειά και την πιό βαθειά έννοια 
της αυτογνωσίας μου δηλαδή. 

Η Ηθική κατεύθυνση είναι ο 
μεγαλύτερος μοχλός για το όλβιον 
γίγνεσθαι. Πρόκειται για την 
αξιολογική δράση που υπόκειται 
της συμπεριφοράς μου στις 
διαπροσωπικές και τις ευρύτερες 
κοινωνικές σχέσεις μου. Το τυπικό 
ερώτημα “τί πρέπει να πράξω” 
δέν απαντιέται μόνο με λογικές 
κατασκευές. 

Το γεφύοωμα ανάμεσα σ’ αυτό που 
υπάρχει και σ’ αυτό που “πρέπει” 
να υπάρξη, συντελείται μέσα στο 
ανθρώπινο Εγώ. 

- υπο την επίδραση παρορμήσεων, αλλά και 

- με τη βοήθεια “αξιών” που τις έχει προγενέστερα στήσει 
αυτό το ίδιο το Εγώ, με μια προσωπική εμπειρική μακρόχρονη 
διεργασία (περιλαμβανομένης και της πληροφορίας περί των 
αξιών του παρελθόντος). 

Το Εγώ -μου μεγιστοποιεί με δύο τρόπους την ολβιότητα 
που λαβαίνω: α) απ’ τα βραχυπρόθεσμα οφέλη του “Εγώ-εδώ-
και-τώρα” και β) απ’ το ριζιμιό υπαρξιακό όφελος “να υπάρχω 

(δ) ‘Ύπάρχω σημαίνει μεταβάλλoμαι. MεταβάJλoμαι σημαίνει ωριμάζω. Ωριμάζω σημαίνει 
δημιουργώ εαυτόν επ’ άπειρον’’... {Η. Bergson}. Ετούτη η φράση εκφράζει εύγλωττα τις σημερινές 
αντιλήψεις για το Είναι. 

Με την Αισθητική 
κατεύθυνση, 
η Υπόσταση 

αποπειράται να 
φέρη το έσω-χάος 

έξω στο επίπεδο των 
αισθήσεων - για να 

θεασθή εαυτήν κι έτσι 
να υπάρξη όντως. 
Μηρυκάζει υλικά 

παλαιότερα (α-σαφή 
και ά-μορφα) που 

κλωθογυρίζουν μέσα 
στο περισυνείδητο. 
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καθρεφτιζόμενος στα μάτια του Άλλου”. 

Και γίνεται ενίοτε ετούτο το απίστευτο: 

Ο Άνθρωπος νοιώθει (σπάνια, έστω) μια π α ρ ά λ ο γ η γλύκα 
να χάνη ψωμί, να χάνη ασφάλεια (να χάνη και τη ζωή του, καμμια 
φορά) χαμογελώντας στη σκέΨη της χαράς ενός άλλου Ανθρώπου, 
τώρα ή και στο μέλλον! 

Ετούτη η μετουσίωση μιας απλής σκέψης σε ευτυχία 
που αντισταθμίζει τον πόνο της τωρινής στέρησης, είναι μια 
πνευματική δημιουργία, ένα ΣΚΑΝΔΑΛΟ, ανάλογο με την 
ελευθερία. 

4.2. Ας παρατηρήσουμε τώρα οτι όλες αυτές οι ζωοποιές 
κατευθύνσεις του υποστασιακού γίγνεσθαι συνιστούν εκφάνσεις 
της ίδιας ορμής της Συνείδησης να υπάρχη ως προς κάτι άλλο 
σαφές και διακεκριμένο: α) Ως προς τον αντικειμενικό κόσμο 
β) ως προς το μή-συνειδητό χάος (που το αισθητοποιώ), και 
γ) ως προς το Σύ (την ζωντανότερη, άρα και υποστασιακώς 
αποδοτικότερη, συσχέτιση του Είναι). Αυτή η τριπλή 
Αναφορικότητα του Είναι, δέν εκπλήσσει τον επιστήμονα: τρείς 
άξονες συντεταγμένων χρειάζονται για να περιγράψουμε τη θέση 
και την κίνηση ενος σημείου. Το ίδιο και για το Γίγνεσθαι του βίου. 

Αλλά δέν εκπλήσσει ούτε τον φιλόσοφο: “ Υπάρχω, σημαίνει 
υπάρχω για κάτι άλλο, σχετικά - με - κάτι - άλλο ή εν αναφορά 
προς κάτι άλλο”. Πλάτων έφα! (Θεαίτητος 160, b,c). 

Ιδού λοιπόν που όλη η περιπέτεια του συνειδησιακού 
γίγνεσθαι είναι μια οιονεί -χαοτική κίνηση σ’ έναν τρισδιάστατον 
υποστασιακό χώρο (με άξονες τον Κόσμο, το Μέσα-χάος και το 
Σύ). Εκεί θα παιχθή το Δράμα της ζωής, εκεί θα δυναμώση και 
θ’ακονισθή το Είναι.(ε)

Όσο “αναφορικότερο” το Είναι προς τα τρία αυτά υποστασιακά 
επίπεδα, τόσο “ευκρινέστερο” το Γίγνεσθαι -τόσο ολβιότερον!(στ) 

Μ’ άλλα λόγια, το Είναι δομείται μόνο απ’ τις ακτίνες της 
ανακλάσεώς- του πάνω σ’ αυτά τα τρία επίπεδα/καθρέφτες. 
Δηλαδή, το υποστασιακό Γίγνεσθαι είναι καμωμένο από 
Πληροφορία. Αυτή είναι η ουσία του, το πνεύμα του ... 

Κάποτε, θά’ρθη στιγμή όπου το Είναι (έτσι λεπταίσθητο και 
κρυστάλλινο) θα δρασκελίση περήφανα τον Αχέροντα για ν’ 
αποδώση το χρέος του στη Φύση: 

Σε έτρεφε τόσον καιρό με τα θανατικά προϊόντα άλλων εμβίων 
όντων. Τώρα σου γίνεται η ύψιστη τιμή να συμμετάσχης στην 
συντήρηση του Συστήματος με τα ίδια σου 
τα υλικά -ύπατη Ηθική πρόκληση και χαρά 
μυστική. (“Εάν δ’ ο Στάχυς ου μή θανή, μηκέτι 
αναστήσεται” ...) Σπεύδω να επισημειώσω 
εδώ ότι ΤΙΠΟΤΕ απολύτως απ’ τα συστατικά 
του σώματός μου δέν πεθαίνει. Δυνητικώς, 
μάλιστα, (χάρις στην εμφύτευση μελών) όλα 
τα συστατικά- μου μπορούν να ζούν πάνω σε 
άλλα σώμματα. (Μορφή αθανασίας πρώτη, 
λοιπόν). 

Το μόνο που δίνει την εντύπωση ότι 
χάνεται, είναι το Εγώ - εκείνη η μακρόχρονη, 
σταδιακή και επίμοχθη οικοδόμηση μιας 
Αυτοσυνειδησίας: Άρα, μόνον “Ενέργεια” 
μοιάζει να χάνεται. Δέν είναι όμως 
φιλοσοφικώς αταίριαστο να θυμηθούμε εδώ 
ότι η ενέργεια δέν χάνεται - μετασχηματίζεται. 
Πολύ δε λιγότερο που, αυτό το οποίο μοιάζει 
να χάνεται είναι ένα σύνολο Πληροφορίας και 
Οργάνωσης (είναι κόσμος ΙΙΙ κατά Popper) 
- δεν είναι ένα τεμάχιο μηχανής. Χάρις στη 
σύγχρονη θεωρητική Φυσική όμως, αγγίζομε 
τώρα τις τρομακτικές ικανότητες αυτοοργάνωσης του κόσμου, 
ακριβώς όταν βρίσκεται σε κατάσταση Κατά- Στροφής. Κι εδώ, 
μάλιστα, ανοίγει κι η ρωγμή για την αθανασία ... 

Κάπου εδώ λοιπόν, θα μπορούσε και να τελείωνε αυτός ο 
οιονεί φιλοσοφικός σχολιασμός. 

Σας έχω όμως κλέψει σε μερικά σημεία της διηγήσεως, 
κι είμαι υποχρεωμένος να επιστρέψω. Προσφεύγοντας στην 

Ετούτη η 
μετουσίωση μιας 

απλής σκέψης 
σε ευτυχία που 

αντισταθμίζει τον 
πόνο της τωρινής 

στέρησης, είναι 
μια πνευματική 
δημιουργία, ένα 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ, 
ανάλογο με την 

ελευθερία. 

(ε) Η αγωνιώδης αυτή αναφορική και νοηματοδοτική ορμή προς τον Κόσμο είναι κατά τη 
γνώμη μου κι η intentionαlity η οποία διατρέχει τόσο συχνά την παλιά φιλοσοφία, όσο και την 
νευροφιλοσοφία σήμερα. Κι ο Edelmαn (1992) θα ‘πή οôι αυτή η αναφορικότητα προς τα όνω, είναι 
η ίδια η έκφανση του Νού. 
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Επιστήμη -πού αλλού; 

5. Κριτική ανατοποθέτηση 

Σ’όλα τα περιγραφέντα στάδια της θεμελιώσεως και της 
Πληρώσεως του Είναι, απουσίαζε η αναφορά στο “πώς”. Έλλειπε 
η εξήγηση των μηχανισμών λειτουργίας της “Μηχανής” οι οποίοι 
γίνονται έδρα των σταδιακών μετασχηματισμών για τους οποίους 
έγινε λόγος. Τώρα, η αρχική μας απόπειρα να αποφύγουμε 
έναν χοντροκομμένο δυϊσμό, έχει ανάγκη να υποστηριχθή α) με 
όρους φυσικοχημικούς, παραδεκτούς απ’ την Νευροφυσιολογία 
ή τουλάχιστον β) με όρους αντιληπτούς απ’ την Πειραματική 
Ψυχολογία. (Την υπερφιάλως σήμερα ονομαζόμενη Γνωστική 
Επιστήμη). 

Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να περάσουμε στο συμφυές 
προς το θέμα του Είναι πρόβλημα της “συνειδητότητας” (con-
sciousness), όπως έχει ξαναφουντώσει διεθνώς τα τελευταία 10 
χρόνια. Κι αμέσως πέφτομε επάνω στους άκρατους Αναγωγιστές 
(reductionists) οι οποίοι, κατά το αισωπικόν ανάλογον των 
ομφάκων, αρνούνται κάν την ύπαρξη του προβλήματος: 
Κατ’ αυτούς, η συνειδητότητα δεν είναι παρά “καταστάσεις 
λειτουργίας” του εγκεφάλου. Δίκαια τους αντελέχθη ότι η φαγούρα 
της πατούσας-μου “συσχετίζεται” βέβαια με μια κατάσταση του 
εγκεφάλου (αρκετά περιγράψιμη με φυσικοχημικούς όρους), 
αλλ’ αφενός μεν εδρεύει αλλού, αφετέρου δέ ως συγκεκριμένο 
γεγονός έχει ιδιότητες που είναι σαφώς διακριτές απο εκείνες 
του εγκεφάλου την ίδια στιγμή. Άλλωστε, έστω κι αν παρατηρούμε 
τα πάντα στον εγκέφαλο του διπλανού -μας στο εργαστήριο, δέν 
είμαστε σε θέση να νοιώσουμε το πώς ο διπλανός -μας νοιώθει 
τον Κόσμο! 

Κανείς δεν αρνείται σήμερα την απείρως περίπλοκη αλλά 
φυσικοχημικώς περιγράψιμη κ α τ ά σ τ α σ η (διαφόρων 
περιοχών) του εγκεφάλου μου, τη στιγμή που νοιώθω μια 
εμπειρία. Εκείνο που διερωτώμαστε είναι πώς ετούτη η 
κατάσταση αποκτά την εξής πρόσθετη ιδιότητα: “Γίνεται δικιά-
ΜΟΥ”. Το πρόβλημα της ταυτότητας (του προ-οικοδομημένου, 
χαλαρά έστω) Εγώ, υπόκειται της συνειδητότητας. 

Η συνειδητότητα φαίνεται να είναι ένα μακρο-φαινόμενο 
υψηλότερης στάθμης, το οποίο εξαρτάται από μικρο-φαινόμενα 
χαμηλότερης στάθμης -τυπικό πρόβλημα: 

Γνωρίζουμε αρκετά καλά ετούτα τα δεύτερα, δέν ξέρουμε όμως 
πώς ‘’οργανώνονται” για να παραγάγουν μια πληροφορία ανώτερης 
στάθμης. 

Ας απογράψουμε πάντως τα σχετικά 
με το θέμα πρόσφατα ευρήματα, όσο 
φαινομενικώς ασύνδετα κι αν είναι προς 
το παρόν: 

5.1.  Αποφύγαμε (προς το παρόν) 
τον κίνδυνο του εύκολου δρόμου του 
δυϊσμού - και μακάρι να τα καταφέρναμε 
ως το τέλος. (Προς δόξαν θεού). 

Προς αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση, 
μας ενισχύει η διαφαινόμενη και στη 
σύγχρονη Φυσική τάση “συμφιλιώσεως” 
της λεγόμενης Ύλης και του λεγόμενου 
Πνεύματος. Πρόκειται για ενδείξεις 
μόνον, αλλ’ήταν τέτοιο το μίσος μεταξύ 
των παραδοσιακών αυτών “εχθρών” 
(ύλης και πνεύματος), που κάθε 
διαφαινόμενη ομοιότητα κερδίζει 
εύκολα την προσοχή μας. 

Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι ποικίλα 
υλικά συστήματα (“άψυχα” -τί θα ‘πή 
αυτό;) όταν βρίσκωνται μακράν της 
ισορροπίας, παρουσιάζουν τις εξής δύο 
(νεοφανείς για μάς) ιδιότητες: 

• Πρώτον, κατά την εξέλιξη των ασταθών καταστάσεων απ’τις 
οποίες διέρχονται, περιπίπτουν ενίοτε σε πλήθοc; προσωρινώς 
ευσταθών καταστάσεων. Και, κάθε φορά, η (κατα)στροφή 
μιας τέτοιας καταστάσεως, ενδέχεται να οδήγηση σε τελείως 
διαφορετικές επόμενες καταστάσεις (είναι αυτό που λένε 
“διακλάδωση” της εξέλιξης). Κι απο ‘κεί, σε άλλη προσωρινή 
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ευστάθεια, σ’άλλη διακλάδωση και ούτω καθεξής. Μ’άλλα λόγια, 
ένα τέτοιο μεταϊσορροπιστικό υλικό σύστημα φθάνει σε βαθμούς 
αυτοορ γάνωσης, αφάνταστης μέχρι χθές πολυπλοκότητας Οι 
αμύθητοι θησαυροί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ τους οποίους εμπεριέχει, 
είναι μια πρώτη αδρομερής ομοιότητα προς το πνεύμα . 

• Δεύτερον, ας θέσομε το ερώτημα: Μετά απο κάθε κατάσταση 
προσωρινής ευστάθειας, ποιάν διακλάδωση θ’ακολουθήση το 
σύστημα; Απάντηση: 

Το σύνολο των δεδομένων του συστήματος ΔΕΝ προκαθορίζει 
το αποτέλεσμα. Στη σύγχρονη Φυσική, πιθανολογική είναι μόνον η 
πρόβλεψη της εξέλιξης πολλών φαινομένων. Προσοχή δε: Ετούτο 
αντιστοιχεί σε μια φ υ σ ικ ή εγγενή ιδιότητα της Ύλης - δέν είναι 
θέμα έλλειψης δεδομένων ή γνώσεων. (Περισσότερα επ’αυτού βλ. 
στο άρθρο του κ. Ι. Αντωνίου). 

Ετούτη η σχετική α-προσδιορισμικότητα (αυτό το ανάλογον 
Ελευθερίας, θα τολμούσε κανείς να ‘πή), είναι μια δεύτερη 
αδρομερής ομοιότητα προς το πνεύμα. Με αυτές λοιπόν τις δυό 
ιδιότητες, τα υλικά συστήματα μοιάζει να έρχωνται πλησιέστερα 
προς κάτι παλαιότερες πανενθεϊστικές αντιλήψεις ... 

Τούτες τις ενδείξεις θα τις εκλάβω ως ενθάρρυνση να 
εμμείνωμε στην αναζήτηση μιας μονιστικής ερμηνείας της 
συνειδητότητας του Είναι. 

5.2.  Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν στη 
Νευροφυσιολογία αλλεπάλληλες επαναστάσεις. Θεωρώ σκόπιμη 
μια, ανεπαρκή έστω, περίληψη εκείνων των ευρημάτων τα οποία 
σχετίζονται (έμμεσα, έστω) με το θέμα της Συνειδητότητας, 
δηλαδή με το Είναι. 

α) Δέν ισχύει λοιπόν πια το μηχανιστικό ανάλογο “έρχεται 
ο ερεθισμός απ’ έξω, κυλάει στον εγκέφαλο, και παράγει τις 
εικόνες του Κόσμου”. Όταν ο W. Freeman παρακολουθούσε ένα 
τέτοιο σήμα, διαπίστωσε ότι το σήμα χανόταν κάπου στον φλοιό 
του εγκεφάλου -κι εκεί, αναπάντεχα, ένα νέο σήμα εμφανίζονταν 
απ’ την αντίθετη κατεύθυνση, μέσα απ’τον εγκέφαλο. Το έξω 
σήμα φαίνεται σαν να προκαλή τη διέγερση του μέσα σήματος, 
το οποίο επομένως είναι π ρ ο κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο (μ’όλη(ζ) 

την εμπειρία του παρελθόντος). Έσπασε έτσι η σιδερένια 
“αντικειμενικότητα” του απ’ έξω: Το είδος δέν προσλαμβάνεται 
παρά μέσω ενός γένους. Η Γνώση του Κόσμου γίνεται μέσω 
ολιστικών μορφωμάτων ενός υποκειμένου. 

Απ’ αυτή την άποψη, νομίζω ότι η σύγχρονη Νευροφυσιολογία 
δίνει ένα επιστημονικό νόημα στις παλαιότερες ποιοτικές 
απόψεις:

- του Kant για τις “εσωτερικές 
κατηγορίες” 

- του Husserl για τη “φωτίζουσα 
συνείδηση” 

- και του Chomsky για τις “βαθειές 
κατασκευές” 

Τούτα τα δεδομένα μοιάζουν 
να οδηγούν στον προθάλαμο της 
Συνειδητότητας. Αυτά τα “μορφώματα” 
(σχήματα, patterns) είναι η εκδήλωση 
της ολιστικής συνειδητότητας που έχει 
σταδιακά στηθή κατά το παρελθόν. Τώρα 
διαθέτομε απτά ίχνη της συνεργίας: 
Ο εγκέφαλος αφενός “επιζητεί” τα 
εξωτερικά ερεθίσματα και αφετέρου 
τα “καλωσορίζει” με τα προπομπικά 
μορφώματα που στέλνει προς τούτο. Κι 
ετούτα τα μορφώματα είναι δηλωτικά μιας αφάνταστα περίπλοκης 
συνειδητότητας. Φεύ, αγνοούμε τους ακριβείς μηχανισμούς -της. 

β) Ράγισε λοιπόν η σιδερένια αντικειμενικότητα, αλλά όπως θα 
δούμε, λύγισε κι η σιδερένια προσδιορισμικότητα (determinism). 
Πράγματι, οι λειτουργίες των νευρικών κυττάρων (ί) υπαγορεύονται 
μεν απ’ τον γενετικό -τους κώδικα, αλλά και (ίί) διαμορφώνονται 
κι απ’την εμπειρία και απ’ το περιβάλλον. Είναι τώρα γνωστοί οι 
μηχανισμοί της “μαθητείας” των συνάψεων(η) των νευρώνων, 
είναι δηλαδή γνωστοί οι τρόποι με τους οποίους υστερογενείς-
εξωγενείς συγκυρίες παρεμβαίνουν στο γενετικό υλικό και το 
τροποποιούν. Μαζί με τον πολιτισμό, δηλαδή, παρατηρείται και μια 
συν-εξέλιξη του γενετικού υλικού. Έτσι, ο γενετικός ντετερμινισμός 
αμβλύνεται μέσα στο ίδιο το μικρο-επίπεδο του κυττάρου. Αλλά 
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κι ο ντετερμινισμός στο μακρο-επίπεδο υποχώρησε: Τα στοιχεία 
που απαρτίζουν το νευρικό σύστημα καθεαυτά λειτουργούν 
βεβαίως μέσω συγκεκριμένων ηλεκτροχημικών δράσεων -το 
προσδιορισμικό σκέλος. Οι μυριάδες όμως των νευρώνων που 
απαρτίζουν ένα σύνολο τείνουν ενίοτε να αναπτύξουν καταστάσεις 
τελείως απρόβλεπτες, τούτο δε εξαιτίας πολυπληθών, ασήμαντων 
και αναπόφευκτων μικρο-αιτίων. (Πρόκειται για τυπική εφαρμογή 
της λεγόμενης θεωρίας του χάους, δηλαδή της δυναμικής 
εξέλιξης μεγάλων συνόλων μή γραμμικής συμπεριφοράς). Έχομε 
εμπειρίαν αυτού του γεγονότος απ’ την ανεμοθύελλα των σκέψεών-
μας (ιδίως όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση ραστώνης ή απ’ την 
χειμαρρώδη αστάθεια του ψυχισμού -μας ...) Τί συμπέρασμα θα 
βγάλω με εμείς οι κοινοί θνητοί απ’ αυτήν τη διπλή άμβλυνση της 
απόλυτης προσδιορισμικότητας; Φαίνεται λοιπόν ότι η ελευθερία 
(ως εμπειρικό γεγονός) μπορεί τώρα να ‘βρή “νομιμότερη” 
διέξοδο ανάμεσα στο σιδερένιο δίχτυ της απλοϊκής αιτιοκρατίας 
του παρελθόντος’ είναι δε τούτο μια γενναία ενθάρρυνση για το 
Γίγνεσθαι. 

γ) Εκεί όμως όπου η έρευνα μοιάζει σισσύφεια (υπεράνθρωπη 
ίσως;) είναι για μια επιστημονική ερμηνεία της συνειδητότητας. 
Και θ’αναφέρω εδώ ενδεικτικώς μία μόνον απ’ τις σχετικές 
θεωρίες. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι οι μυριάδες από οιονεί-
ασύνειδα στοιχεία του εγκεφάλου είναι σε θέση να παραγάγουν 
μια κατάσταση “τάξεως ανώτερης” απ’ το απλό άθροισμά τους: 
Πρώτον επειδή αυτά τα στοιχεία καθεαυτά μεταβάλλονται 
λόγω ακριβώς της συμπεριφοράς του όλου (βλ. §5.2.β). Και 
δεύτερον διότι ετούτα τα δυναμικά στοιχεία (μέσω συνεργίας και 
αυτο-οργάνωσης) παράγουν νέες “αναδυόμενες” ιδιότητες μή-
αναγώγιμες στις ιδιότητες των επιμέρους μεμονωμένων στοιχείων 
του όλου(θ). Ετούτη η ολιστική λειτουργία ανοίγει την πόρτα για την 
ερμηνεία της Συνειδητότητας. Λέγεται μάλιστα ότι αυτή η ιδιότυπη 
κατάσταση συνόλου ενδέχεται να μην είναι κάν “συνεχής”. 

(Μπορεί δηλαδή να είναι κάτι 
ανάλογο με τα γρήγορα καρέ 
του κινηματογράφου - πράγμα 
που ξαναφέρνει στη μόδα τις 
Μπερξονικές απόψεις). 

δ) Εδώ πάντως έχει τη 
θέση -του ενα σημαντικό 
σχόλιο. Η ερμηνευτική της 
συνειδητότητας υπόθεση 
εργασίας την οποία μόλις 
περιγράψαμε, είναι προφανώς 
εύλογη. Υπάρχουν μάλιστα 
και υπολογιστικές ενδείξεις 
ενθαρρυντικές των δ υ ν α 
τ ο τ ή τ ω ν -της. Όμως, κι 
όταν η έρευνα ολοκληρωθή 
κι αποκτήσουμε το αναγκαίο 
πλήθος και είδος τέτοιων 
ενδείξεων, το μαθηματικό αυτό 
προσομοίωμα θα συνεχίση 
να υποφέρη απ’ τη μή-
διαψευσιμότητά του, δηλαδή απ’ 
την αδυναμία -του να ελεγχθή 
πειραματικώc::. Φυσικά, η 
παρατήρηση αυτή εκφράζει 
μόνον τις σημερινές γνώσεις 
μας. Στην Επιστήμη, όμως, 
καμμιά εξέλιξη δεν μπορεί να 
αποκλεισθή εκ προοιμίου. Άρα, 
κάποια μέρα, ετούτη ή μια άλλη 
υπόθεση ενδέχεται να φτάση 
τη στάθμη της επιστημονικής 
αλήθειας. 

Σ’αυτό το μεταξύ, πάντως, 
παρατηρείται ένα ενδιαφέρον 
αν-επιστημονικό φαινόμενο: 
Πολλοί άξιοι ερευνητές της 

(ζ) Μια λεπτoμερέστερη περιγραφή του μηχανισμού αυτής της ολομερούς επισrράτευσης του 
εγκεφάλου δίδεται σro άρθρο του κ. Ε. Σιδέρη. 

(η) Πρόκειται για τη λεγόμενη “επιγένεση’; τη διαρκή δηλαδή ανανέωση της μοριακής 
αρχιτεκτονικής μιας συνάψεως υπο την επίδραση εξωτερικού μέσου. Ακόμη κι οι συνδέσεις κι οι 
λειτουργικές αντισroιχίες ανάμεσα σε περιοχές ολόκληρες του εγκεφάλου, μεταβάλλονται εξαιτίας 
ορισμένων γεγονότων. Φαίνεται δηλαδή οτι και ο εγκέφαλος είναι ένα αυτοοργανούμενο σύσrημα, 
πέραν των αρχικών γενετικών εγγραφών -του ... 
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νευροφυσιολογίας δηλώνουν με έμφαση ότι “είναι απολύτως 
βέβαιον ότι οι σημερινές (μέγιστες, πράγματι) δυσκολίες του 
μονισμού θα ξεπερασθούν”. Στον βαθμό που η δήλωση αυτή 
εμπνέει τον ερευνητή στην λειτουργικώς αναγκαία εμμονή -του 
στον στόχο, μπορούμε να την κατανοήσουμε. Η λογική κατηγορία 
-της όμως κείται εκτός Επιστήμης. Είναι Πίστη, εμπνεόμενη 
από μιαν ιδεολογική τοποθέτηση, η οποία καθεαυτήν δέν έχει 
επιστημονικόν χαρακτήρα. Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει και με 
εκείνους τους νευροφυσιολόγους που διαδηλώνουν τη βεβαιότητά 
-τους περί της “εγγενούς αδυναμίας της Επιστήμης να ξεπεράση 
τον δυϊσμό”. 

Άν στο σημείο αυτό επιτρέπεται και μια προσωπική θέση, 
θα έλεγα ότι δικαιούμαι να ονομάζω “ψυχή” αυτήν ακριβώς την 
διαφεύγουσα ολιστική ιδιότητα των επιμέρους στοιχείων του 
νευρικού συστήματος. Αυτή δε η άποψη δέν είναι “πίστη” - είναι 
σεμνή φαινομενολογία. Κι επομένως, σε σύγκριση με την πίστη 
των ως άνω επιστημόνων, είναι καί νομιμότερη καί ανοιχτότερη 
έναντι των εξελίξεων ... 

6. Αντί επιλόγου 

α) Ας αποπειραθούμε μιαν, ατελή έστω, συγκεφαλαίωση. 

Υποστηρίξαμε ότι το Είναι δομείται σταδιακά και επώδυνα, 
αναδυόμενο μέσα στις μυριάδες των νευρώνων του  εγκεφάλου, 
καθώς απ’ τη βρεφική ηλικία καθρεφτίζεται στον Κόσμο, στον 
Συνάνθρωπο και στο ακατέργαστο Μέσα χάος. Θεωρήσαμε 
ως αξίωμα την ορμή προς την αυτοσυντηρησία και την 
αυτοεπιβεβαίωση -τους δύο πόλους του Γίγνεσθαι. Συναντούσαμε 
σε κάθε βήμα όλο και περισσότερο την ουσιαστικότητα της 
Πληροφορίας (μια διαπίστωση που δέν είναι ίσως μακριά απ’ 
την πυθαγόρεια αντίληψη ότι ο Κόσμος είναι Μαθηματικά). Η 
διαπίστωση αυτή, μαζί με την καινούργια γνώση για τις θαυμαστές 
αυτο-οργανωτικές ικανότητες της άβιας (;) ύλης, στενεύουν 
κι άλλο τις μανιχαϊστικές αποστάσεις ανάμεσα στην λεγόμενη 

Ύλη και το λεγόμενο Πνεύμα (προς δόξαν του Δημιουργού θα 
μπορούσα να επαναλάβω). Πράγμα που, με τη σειρά του, μας 
ενθαρρύνει στην συμφιλίωση με τον Κόσμο και με τη Ζωή. 
Ιδίως όταν η σύγχρονη Φυσική κι η Νευροφυσιολογία άνοιξαν 
κι άλλες ρωγμές στο σιδερένιο 
σώμα της Αιτιοκρατίας. Τώρα, το 
εμπειρικό γεγονός της Ελευθερίας 
νομιμοποιείται φιλοσοφικώς 
καλύτερα. Ιδού, λοιπόν, πώς η 
Επιστήμη κι η Φιλοσοφία φωτίζουν 
το Είναι και παρωθούν το Γίγνεσθαι 
προς την ολβιότητα (μέσω της 
συνειδητοποιητικής οδύνης, 
αναπόφευκτα). 

β) Πάντως, μόνον μέχρι εδώ 
μπορεί να με πάνε η επιστήμη και 
η φιλοσοφία. Άπο ‘δώ και πέρα 
αμφότερες σιγούν (ελπίζοντας). Στο 
σημείο δε αυτό, καθώς απεκδύομαι 
πλέον τις δυο ετούτες χλαμύδες, 
θεωρώ υποχρέωση διανοητικής 
τιμιότητας να μήν αποκρύψω(ι) 
το κοσμικό - που αρχίζω να 
αισθάνωμαι. Κρυώνω -και επιτρέπω 
στον εαυτό μου να υ π ε ρ β ή τον 
κόσμο: Χάρις στην θεωρία του 
χάους, μάλιστα, υποπτεύομαι και 
νοιώθω (πιο αβίαστα, τώρα, και χωρίς ασυνέχειες) την Αμύθητη 
Συμπύκνωση “ενέργειας, οργάνωσης και πληροφορίας” ενός 
υπέρτατου όντος. 

Μέσα σε μια τέτοιαν ανεικονική αντίληψη του θείου (ποιός 
ασεβής τολμάει να έχη ιδεί το “πρόσωπό” του Θεού;), το Είναι και 
το Γίγνεσθαι αποκτούν αρμονισμένες ΟΡΙΑΚΕΣ συνθήκες. Κι είναι 
ετούτο μια - συνεπέστερη - και για τούτο στερεότερη.   n

(ι) ο Επιστήμονας ή ο Φιλόσοφος δέν κείνται υπεράνω της ανθρωπικότητας - δέν αποφεύγουν την 
υποστασιακή ανάγκη “πρέπει να αντιληφθώ για να υπάρχω”. Κι έτσι, εκεί όπου ο χρονοβόρος 
Λόγος τούς αφήνει, η στιγμιαία παρώθηση του βιώματος τούς οδηγεί στην αγκαλιά του ζωτικού 
Μύθου.

(θ) Η σύγχρονη Πληροφορική μέσω ενος προσομοιώματος “νευρολογιστικού δικτύου” προσφέρει 
βοήθεια για την κατανόηση μιας τέτοιας πραγματικότητας. Έχει όμως αποδειχθή οτι ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος δεν είναι κάν ένας “ηλεκτρονικός” υπολογιστής: Είναι ενα σύστημα καί ηλεκτρικό 
καί χημικό, με μεταβαλλόμενες ηλεκτρικές “σταθερές” των στοιχείων -του, αλλά και με ριζικώς 
μεταβλητή αρχιτεκτονική λειτουργιών ανα περιοχήν, ανάλογα με προηγούμενες καταστάσεις! 

Η διαπίστωση 
αυτή, μαζί με την 

καινούργια γνώση 
για τις θαυμαστές 
αυτο-οργανωτικές 

ικανότητες της άβιας 
ύλης, στενεύουν κι 

άλλο τις μανιχαϊστικές 
αποστάσεις ανάμεσα 
στην λεγόμενη Ύλη 

και το λεγόμενο 
Πνεύμα προς δόξαν του 

Δημιουργού.
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Άκουσα 
ότι ειπώθηκε για το σύμπαν.
Τ΄άκουσα και το ξανάκουσα 
για μερικές χιλιάδες χρόνια.
Μέχρις εδώ καλά ακούγεται.
Αυτό όμως είναι όλο κι όλο;

«Τραγούδι του εαυτού μου»
Ουώλτ Ουϊτμαν

Τ
ο ένστικτο αυτοσυντήρησης του ανθρώπου τού δημιουργεί 
πάντα την προσδοκία ότι «αύριο όλα θα πάνε καλύτερα». 
Στην προσπάθειά του να ισχυροποιήσει αυτή του την 

αισιόδοξη προοπτική επινοεί θεωρίες αυτοεπιβεβαίωσης και 
αυτοδυναμίας του, θεωρίες ισχυροποίησης της αυτοπεποίθησής 
του σε έναν κόσμο που μόλις άρχισε να γνωρίζει και που αρνείται 
να δεχτεί ότι δεν τον κατανοεί. Μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει 
να αντιμετωπίζει κανείς, αν θέλει να είναι ειλικρινής με τον 
εαυτό του, όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μυθοπλασίες, τις 
ερμηνευτικές των λεγόμενων παιδικών ερωτημάτων, των πιο 
δύσκολων δηλαδή ερωτημάτων που αυτόματα δημιουργούνται 
στην παιδική μας ακόμα ηλικία και που με μεγάλη αφέλεια 
εκστομίζουμε στους δικούς μας αναμένοντας μια σύντομη και 
πειστική απάντηση. Τί είναι Θεός; Πώς βρεθήκαμε πάνω στη 
γη; Ποιός είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας; Τι είναι ζωή; Πως 
δημιουργήθηκε; Τί είναι σύμπαν; Γιατί φτιάχτηκε και από ποιόν; 
Γιατί ζούμε και γιατί πεθαίνουμε;

Με τη λανθάνουσα έπαρση που υποκρύπτεται πίσω από την 
αίσθηση κυριαρχίας του ανθρώπου επί των άλλων μορφών ζωής 

Σε αναζήτηση του 
απïλεσθέντος …
Χρίστος Γούδης

στον πλανήτη μας και την αίσθηση της σταδιακής βαθύτερης 
κατανόησης και χειραγώγησης του περιβάλλοντος, ο «έμφρων» 
άνθρωπος (homo sapiens) θεωρεί εαυτόν ικανό να δημιουργεί 
«δήθεν» επιστημονικά απαντητικά σενάρια γύρω από τα μείζονα 
υπαρξιακά ερωτήματα που τον απασχολούν, και εν πολλοίς 
να αυτοσυγχαίρεται για την ικανότητά 
του να αυταπατάται. Όχι γιατί δεν είναι 
εντυπωσιακή η διαστολή της γνώσεως 
του ανθρωπίνου είδους, η οποία ολοένα 
και αυξάνει με εκρηκτικό ρυθμό αλλά 
γιατί αυτή του ακριβώς η εντυπωσιακή 
ικανότητα διεύρυνσης των γνώσεών του, 
τού καταδεικνύει ολοένα και περισσότερο, 
ολοένα και με πιο εντυπωσιακό τρόπο, 
το πόσο μικρός είναι μπροστά σ΄ ένα 
ολοένα και πιο μυστηριακό Σύμπαν. Γιατί 
η σφαιρική επιφάνεια των γνώσεών του 
που συνεχώς αυξάνει καθώς η σφαίρα 
συνεχώς διαστέλλεται, υπερκαλύπτεται 
πάντα από ένα εξωτερικό κέλυφος που 
σηματοδοτεί την «γνωστή άγνοια», 
μορφοποιώντας τα ερωτήματα των οποίων 
τις απαντήσεις δεν γνωρίζουμε ακόμη, ενώ έξω και πέραν από 
το κέλυφος πλανάται η ακόμη βαθύτερη «άγνωστη άγνοια», 
που με την σειρά της θα γίνει αύριο γνωστή μόλις επιλύσουμε 
τα ερωτήματα του σήμερα. Αυτό το «σύνδρομο της Λερναίας 
Ύδρας» που χαρακτηρίζει την κατάκτηση της γνώσης καθιστά 
όλες τις κοσμοθεωρητικές μας συλλήψεις προσωρινές, όπως 
ξανά και ξανά έχει αποδειχθεί μέσα από την ιστορική πορεία των 
επιστημών.

Κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να προσλαμβάνει κανείς τα 
τρέχοντα κοσμοείδωλα της εξέλιξης της ζωής και του σύμπαντος, 
των οποίων η προέλευση ανάγεται στην απηρχαιομένη πλέον 
υλιστική προσέγγιση της επιστήμης του 19ου αιώνα. Ο νόμος 
της αδράνειας τα κρατάει ακόμα κατ΄ όνομα ζωντανά σε ένα 
δευτεροκλασάτο αλλά μαζικό επιστημονικό κατεστημένο. Οι 
πρωτοπόροι όμως γνωρίζουν ότι ο καθρέφτης έχει ραγίσει και 
παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες επανασυγκόλλησής 
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του, σύντομα θα πρέπει να αντικατασταθεί. Το τι θα δούμε στον 
καινούργιο καθρέφτη κανείς μας ακόμα δεν το γνωρίζει. Κάποτε 
η επιστήμη, σύμφωνα με τον Νίτσε, ήταν εύθυμη. Σήμερα νοιώθει 
αμήχανη. Γιατί κι η ίδια νοιώθει, ακριβώς λόγω της βαθύτερης 
γνώσης που έχει πλέον για τα πράγματα ότι έχει ακόμη βαθύτερη 

άγνοια για το πράγμα καθεαυτό. Γιατί, για 
να χρησιμοποιήσω καντιανούς όρους, 
δεν είναι η «κατ΄ αίσθηση εποπτεία» των 
πραγμάτων αλλά «το πράγμα καθεαυτό» 
το ζητούμενο. Και το ζητούμενο 
συνεχίζει να ξεγλιστράει απ΄ τα χέρια 
μας σαν φίδι που εξαφανίζεται στην 
μαύρη τρύπα της βαθύτερης άγνοιάς μας. 
Αναμένοντας να το βγάλει από την τρύπα 
του κάποιος «από μηχανής Θεός».

Πάρτε για παράδειγμα την δαρβινική 
θεωρία της εξέλιξης. Μια επιστημονική 
θεωρία με υφέρπουσες κοινωνικές 
συνιστώσες, βασισμένη σε σημαντική 
επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά 
με την παρατηρούμενη αυξανόμενη 
πολυπλοκότητα των πρόσφατα 

εμφανιζόμενων ειδών καθώς ανακαλύπτουμε τα απολιθώματά 
τους ανασκάπτοντας τα γεωλογικά στρώματα του παρελθόντος της 
γης. Το σενάριο του Δαρβίνου ότι πίσω από την παρατηρούμενη 
πολυπλοκότητα υποκρύπτεται η επιβίωση του ικανότερου μέσα 
από έναν συνεχή και γκροτέσκο ανταγωνισμό των ειδών δεν 
ισχύει πλέον. Ο μετεωρίτης που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους 
μαζί με πολλά άλλα είδη ζωής πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, 
τους δεινόσαυρους που κυριαρχούσαν στον πλανήτη μας για 150 
εκατομμύρια χρόνια μη επιτρέποντας άλλα είδη να πάρουν κεφάλι, 
ήταν η αιτία της τελικής κυριαρχίας των θηλαστικών, μέσα από 
τα οποία ξεπήδησε ο πρόγονος του ανθρώπου πριν από 3 με 5 
εκατομμύρια χρόνια. Ένα απρόσμενο κοσμικό ατύχημα κατέδειξε 
ότι δεν αρκεί να είσαι ο ικανότερος για να επιβιώσεις αλλά θα 
πρέπει να είσαι και τυχερός.

Φυσικά η θεωρία του Δαρβίνου παρουσιάζει μύρια 
όσα άλλα προβλήματα. Κάποια γνωστά από την εποχή που 

πρωτοαναπτύχθηκε, κάποια που προκύπτουν από τα νεώτερα 
δεδομένα επιστημών όπως η βιολογία, η αστροφυσική, 
η γεωλογία. Και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες 
επαναπροσαρμογής της ώστε να είναι συμβατή με τα συνεχώς 
μεταβαλλόμενα νέα στοιχεία, είναι τόσες οι διορθωτικές 
παρεμβάσεις που έχουν γίνει, ώστε να αδυνατεί κανείς 
να αντιληφθεί τι συνιστά πλέον εξέλιξη και 
που οφείλεται. Η απότομη άνθηση των ειδών 
μόλις πριν 570 εκατομμύρια χρόνια (Κάμβριος 
άνθησις) μετά από μακρά περίοδο εξελικτικής 
«σιγής» (τη στιγμή που η ζωή εμφανίζεται 
πολύ σύντομα, λίγο μετά την δημιουργία 
της Γης (η οποία τοποθετείται πριν από 4,5 
δισεκατομμύρια χρόνια) και συγκεκριμένα 
στα 3.8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, 
είναι ένα από τα προβλήματα αυτά. Ένα 
δεύτερο ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα 
αναφορικά με την «συνέχεια» της 
εξέλιξης είναι ότι έκτοτε (αμέσως 
δηλαδή μετά την αιφνίδια ανθήση που 
συνέβη πριν από τα 570 εκατομμύρια χρόνια 
μέχρι σήμερα) η παρατηρούμενη εξέλιξη των ειδών συμβαίνει 
μόνο σε πολύ περιορισμένες χρονικές περιόδους, πρακτικά 
ανά 100 εκατομμύρια έτη. Ενώ κατά την διάρκεια αυτών των 
100 εκατομμυρίων ετών που χωρίζουν τις ενεργές περιόδους 
βιολογικής ανθοφορίας παρατηρείται εξελικτικό τέλμα ή αλλοιώς 
«στάση» της εξέλιξης (εστιγμένη ισορροπία ή διακοπτόμενη 
εξέλιξη). Εξάλλου η πιθανότητα ότι οι διεργασίες της εξέλιξης 
των ειδών  οφείλονται σε γενετικές παρεμβάσεις αρχίζει πλέον να 
κερδίζει σταθερά έδαφος δημιουργώντας καινούργιες ανατροπές, 
δεδομένου ότι η θεωρία της εξέλιξης, όπως την εννοούσε 
τουλάχιστον ο Δαρβίνος, ήταν βασισμένη στον ανταγωνισμό 
μεταξύ ειδών που δεν είχαν την δυνατότητα της μεταξύ τους 
επιμιξίας και αναπαραγωγής. Επιπλέον, η θεωρία του Δαρβίνου, 
η οποία εισήγαγε την αβιογενετική προέλευση της ζωής στη Γη, 
βάλλεται σήμερα και ως προς αυτό το σημείο, αφενός λόγω της 
πειραματικής αδυναμίας επιβεβαίωσής της και αφετέρου λόγω 
των ευρημάτων της σύγχρονης αστροφυσικής που καθιστά το 
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σενάριο της εξωγήϊνης προέλευσής της εξίσου πραγματιστικό. 
Τα τεράστια μεσοαστρικά νέφη του Γαλαξία μας, μέσα στα οποία 
έχουν εντοπισθεί πεπλεγμένες οργανικές ενώσεις, φαίνεται να 
διεκδικούν σοβαρά την μετατόπιση του λίκνου της ζωής, από τον 
πλανήτη μας στον μεσοαστρικό χώρο. 

Την ίδια και χειρότερη 
εικόνα  παρουσιάζουν 
σήμερα  και τα σενάρια της 
σύγχρονης κοσμολογίας τα 
οποία διατείνονται ότι θα 
μας αποκαλύψουν την αρχή 
(αλλά όχι και την αιτία) του 
σύμπαντος κόσμου. Μέσα από 
παρατηρησιακά δεδομένα 
που συνεχώς αλλάζουν την 
έκταση και το περιεχόμενο τού 
κατά καιρούς θεωρούμενου 
σύμπαντος, ξεκινώντας από 
το γεωκεντρικό μοντέλο του 
Πτολεμαίου της ελληνιστικής 
εποχής (180 μ.Χ.), όπου η Γη 
ήταν το κέντρο του σύμπαντος 
και όλα τα άλλα ουράνια 
σώματα περιφέρονταν γύρω της 
εξασκώντας και τις αστρολογικές 
τους επιδράσεις – οι οποίες, 

όπως και η ανθρώπινη βλακεία, δεν πεθαίνουν ποτέ –  φθάσαμε 
μετά από 14 αιώνες (1543 μ.Χ.) στο ηλιοκεντρικό σύμπαν του 
Κοπέρνικου (το βασισμένο στην διορατικότητα του Αρίσταρχου), 
δηλαδή στην κυριαρχία του Ήλιου. Για να καταλάβουμε στη 
συνέχεια, στις αρχές του 20ου αιώνα, ότι και αυτός δεν ήταν παρά 
ένα ασήμαντο άστρο μέσα στα τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια 
άστρα που αποτελούν τον ουράνιο δίσκο που ακούει στο όνομα 
ο «Γαλαξίας» μας. Και ακόμα χειρότερο, μεσούντος του 20ου 
αιώνα να συνειδητοποιήσουμε ότι και αυτός ο τεράστιος 
Γαλαξίας μας δεν είναι παρά ένας από τα 100 ή και περισσότερα 
δισεκατομμύρια γαλαξιών που απαρτίζουν το γνωστό σύμπαν. 
Τα οποία μάλιστα, δομημένα σε σμήνη και υπερσμήνη γαλαξιών, 

μετέχουν σε μία συνεχή διαστολή, γεγονός που μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι κάποτε όλο αυτό το κοσμικό βεγγαλικό ξεκίνησε 
από μία μεγάλη έκρηξη. 

Έτσι, παίζοντας play back την ταινία της δημιουργίας του 
σύμπαντος, με τον ίδιο τρόπο που ξαναστήνουμε όρθιους τους 
δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης 
γυρίζοντας ανάστροφα την ταινία 
της πτώσεώς τους, προσπαθούμε 
να αναχθούμε στο σημείο μηδέν 
του σύμπαντος, όπου τα πάντα ήταν 
εγκλωβισμένα, πριν από 14 περίπου 
δισεκατομμύρια χρόνια, σ΄ αυτό το 
μυστηριακό μαθηματικό σημείο, και 
μάλιστα αρμονικά συναγμένα με μεγάλη 
τάξη, γιατί από τη στιγμή που ξεχύθηκαν 
συνοδεύονται από αύξουσα αταξία, αυτό 
που στην φυσική ονομάζουμε εντροπία, 
παρά τις «παρασιτικές» πολύπλοκες 
δομές, όπως η ζωή, που εμφανίζονται 
προσωρινά, απορροφώντας ενέργεια και 
ύλη από τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό το 
λιλιπούτειο ορφικό αυγό της σύγχρονης κοσμολογίας δεν γεννά 
μόνο την ύλη και την ακτινοβολία αλλά και τον χώρο και τον χρόνο. 
Όλα αυτά είναι μέσα του. Όλη αυτή η μάζα κι η ενέργεια που είναι 
σήμερα ξεχυμένη εδώ κι εκεί βρίσκονταν κάποτε συμπιεσμένη σ΄ 
αυτό το κοσμικό αυγό. Ο μακρόκοσμος που παρατηρούμε σήμερα 
ξεκίνησε κάποτε από έναν μικρόκοσμο. Έναν δηλαδή διαφορετικό 
κόσμο που έπρεπε να διαρραγεί, σαν το ορφικό αυγό, για να βγεί 
από μέσα του ο «θαυμάσιος καινούργιος κόσμος» στον οποίο 
ζούμε και τον οποίο βιώνουμε. 

Τη σημερινή μορφή του μακρόκοσμου, που ελέγχεται από τη 
δύναμη της βαρύτητας, την αντιλαμβανόμαστε, όσο και όποιοι την 
αντιλαμβάνονται, μέσα από την γενική θεωρία της σχετικότητας 
του Αϊνστάϊν, ο οποίος λίγο πολύ μας λέει ότι πρακτικά είμαστε 
σχιζοφρενείς διότι αντιλαμβανόμαστε ξεχωριστά τον τρισδιάστατο 
χώρο από τον χρόνο, που δεν είναι παρά η τέταρτη διάσταση 
ενός χωροχρονικού συνεχούς που κακώς δεν το νοιώθουμε. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγωγή μας σε χώρους περισσοτέρων 
διαστάσεων αλλοιώνει θεμελιώδεις έννοιες, όπως για παράδειγμα 
την έννοια της «τύχης». Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι 
η «τυφλή» σύγκρουση δύο οχημάτων σε διασταύρωση (δύο 
δηλαδή οντοτήτων που κινούνται σε μία δισδιάστατη επιφάνεια) η 
οποία αποδίδεται από τους οδηγούς τους στην κακή τους «τύχη», 
σε αντιδιαστολή με τον πιλότο ελικοπτέρου που υπερίπταται 
παρατηρώντας την σκηνή αφ΄ υψηλού στον τρισδιάστατο χώρο 
στον οποίο κινείται, και που προβλέπει την σύγκρουσή τους 
πριν να συμβεί, λόγω της δυνατότητας που έχει να παρατηρεί 
από ψηλά την δυναμική των δύο οχημάτων πριν να βρεθούν 
στην «μοιραία» διασταύρωση, και για τον οποίο το συμβάν είναι 
προδιαγεγραμμένο από τους νόμους της φυσικής και καθόλου 
«τυχαίο». 

Τον μικρόκοσμο όμως του κοσμικού αυγού θα πρέπει να τον 
κατανοήσουμε μέσα από τη «ζεύξη» αυτής της θεωρίας της 
γενικής σχετικότητας με την κβαντομηχανική, η οποία ελέγχει τα 
τεκταινόμενα στον απείρως περιορισμένο χώρο του μικρόκοσμου, 
όπου κυριαρχεί η αβεβαιότης, η αναιτιότης και η απουσία του 
βέλους του χρόνου, της ροής του δηλαδή από το παρελθόν προς το 
παρόν και το μέλλον. Ταξείδια στο μέλλον μπορούμε να κάνουμε 
και στον μακρόκοσμο αρκεί να καταφέρουμε να τρέχουμε όπως 
και το φως. Τα ρολόγια των ταξιδευτών που «τρέχουν γρήγορα», 
σύμφωνα με την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάϊν, 
«πάνε αργά». Έτσι όταν μετά από ένα τέτοιο διαστημικό ταξειδάκι 
– που γι αυτούς θα έχει κρατήσει ένα χρόνο –  επιστρέψουν στη 
γη, εδώ θα έχουν περάσει, ας πούμε, εκατό χρόνια, και άρα στην 
επιστροφή τους θα επισκέπτονται μια μελλοντική γη. 

Προς το παρόν όμως ας επιστρέψουμε στον μικρόκοσμο του 
κοσμικού αυγού. Στην προσπάθεια σύζευξης των δύο αυτών 
θεωριών της φυσικής που ερμηνεύουν ικανοποιητικά αλλά χωρίς 
να επικοινωνούν μεταξύ τους τον μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο 
αντιστοίχως, μας προέκυψε η θεωρία των χορδών, η οποία 
διατείνεται ότι μας διαφεύγει η πραγματική πραγματικότης γιατί 
δεν είχαμε αντιληφθεί ότι αυτή λαμβάνει χώρα σε 11 (έντεκα!) 
διαστάσεις και ότι εκεί κάθε σωματίδιο παίζει το δικό του μικρό 
βιολάκι με τη δική του χορδή. Και ότι το σύμπαν τελικά δεν 
είναι παρά ένα από τα πολλά σύμπαντα ενός «πολυσύμπαντος». 

Και ότι το δικό μας σύμπαν έτυχε να χαρακτηρίζεται από 
τέτοιες φυσικές σταθερές ώστε να δημιουργηθεί ζωή, δηλαδή 
«εμείς» (η λεγόμενη ανθρωπική αρχή). Και ότι η προέλευση 
του πολυσύμπαντος είναι ιδιαίτερα απλή, προέρχεται από τον 
«κβαντικό αφρό» που είναι κενό γεμάτο ενέργεια και δίκην 
εκτοπλάσματος υλοποιείται. Και όλα 
αυτά πέραν της καινοφανούς απόψεως 
ότι τελικά αυτό που προσλαμβάνουμε ως 
τρισδιάστατο χώρο του σύμπαντος δεν 
είναι παρά πληροφορία καταγεγραμμένη 
σε μια δισδιάστατη μεμβράνη που 
δίκην ολογράμματος, δίκην δηλαδή 
ενός σχεδίου αποτυπωμένου μέσα από 
διεργασίες συμβολής του φωτός σε 
φίλμ, μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση 
του τρισδιάστατου χώρου κάτω από 
τον κατάλληλο φωτισμό (ολογραφικό 
σύμπαν), κάτι ανάλογο με την δισχιδή 
ερμηνεία ενός στερεογράμματος από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. 
Δεν ξέρω πως νιώθετε εσείς εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι 
αντιλαμβάνομαι πλέον πλήρως το τι σημαίνει «να καταπίνεις 
την κάμηλον και να διϋλίζεις τον κώνωπα». Όπως επίσης και τι 
εννοούσε ο ποιητής των «φύλλων της χλόης» όταν έλεγε:

Καθώς τον άκουγα τον σπουδαγμένο αστρονόμο
κι έβλεπα να απλώνει στη σειρά μπροστά μας τις αποδείξεις
και τα σχήματα, τα διαγράμματα και τα γραφήματά του 
να τα προσθέτει, να τα διαιρεί, να τα μετρά...

Καθώς τον άκουγα να δίνει διάλεξη μέσα
στα ζωηρά χειροκροτήματα του ακροατηρίου

Γρήγορα κι ανεξήγητα βαρέθηκα κι αρρώστησα
μέχρι που γλίστρησα έξω απ΄ την αίθουσα
να περπατήσω μόνος μου στη μυστική δροσιά
του βραδινού αέρα και που και που
να ρίξω μια ματιά σιωπηλός στ΄ αστέρια.
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Βέβαια στην αργκό των επιστημών υπάρχουν διακρίσεις. 
Υπάρχουν οι σκληρές και οι μαλακές επιστήμες. Πολλές από 
αυτές είναι εύκολα να τις κατατάξει κανείς από την ονομασία τους. 
Αυτές που τελειώνουν σε  -ική, -ικά, -νομία, και τα συναφή, όπως 
για παράδειγμα φυσική, αστροφυσική, ηλεκτρονική, ιατρική, 

μαθηματικά, αστρονομία,  ηθική, ενέχουν 
αυστηρότητα και πραγματισμό, αυτές που 
τελειώνουν σε -λογία, όπως ψυχολογία, 
φιλολογία, κοινωνιολογία, μετεωρολογία, 
σεισμολογία, κοσμολογία, οικονομολογία, 
θεολογία, το συζητάνε το πράγμα, τα 
λόγια δηλαδή δίνουν και παίρνουν, 
όχι λόγω της έλλειψης αυστηρότητος 
των επιστημονικών μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται ή της έλλειψης 
ευφυών προσεγγίσεων (το αντίθετο 
μάλιστα), αλλά λόγω της φύσεως του 
πεδίου με το οποίο ασχολούνται. Όπως 
κι αν έχει το πράγμα ένα συμπέρασμα 
είναι σαφές. Η σύγχρονη επιστήμη στα 
ερμηνευτικά της σχήματα κινείται με 

βάση όχι την ορατή ύλη, αλλά το άϋλο και το αόρατο ή και το 
σκοτεινό. Αρκεί να λεχθεί ότι η παρατηρούμενη διαστολή του 
σύμπαντος μας αναγκάζει να δεχθούμε την κυριαρχική παρουσία 
σ΄ αυτό μιας  άγνωστης και αόρατης σκοτεινής ύλης και ενέργειας, 
σε ποσοστό 25% και 70% του συνολικού περιεχομένου του 
σύμπαντος αντιστοίχως. Κάτι ανάλογο ίσως με το μαύρο ή το άϋλο 
χρήμα της σύγχρονης οικονομίας της διαπλοκής και των θεσμικών 
τοκογλύφων. Σε τελευταία ανάλυση το χρήμα είναι ενέργεια. 

Εδώ όμως δεν τελειώνει η ιστορία. Γιατί εδώ αρχίζουν τα 
δύσκολα Και τα δύσκολα είναι στο μήνυμα που εμπεριέχει όλη 
αυτή η επιστημονική θέαση των πραγμάτων. Είναι μια θέαση και 
μια προσπάθεια κατανόησης απ΄ όπου ο Θεός είναι απών. Ορθώς 
είναι απών γιατί η επιστήμη από τη φύση της και εξ ορισμού 
κινείται μέσα από δυνάμεις όχι του καλού και του κακού, αλλά 
από δυνάμεις βαρύτητας, ηλεκτρομαγνητικές, ατομικές, και 
πυρηνικές, για να κατανοήσει και να χειραγωγήσει τα φαινόμενα 
και τα δρώμενα που εμπίπτουν στην ανθρώπινη σφαίρα επιρροής, 

«πέραν του καλού και του κακού», δηλαδή ανεξάρτητα από την 
παρουσία μιας ηθικής τάξεως. Το θέμα είναι τί γίνεται έξω από 
αυτήν την σφαίρα και ποιος ορίζει τα όριά της. 

Κατ΄ αρχάς, και παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα,  η αίσθηση 
του υπερβατικού και η εμφάνιση του θρησκευτικού αισθήματος 
αναπτύσσονται στον ήδη 
εξελιγμένο άνθρωπο (τον 
άνθρωπο του Νεάντερταλ και 
τον homo sapiens) σχετικά 
πρόσφατα (σε μία περίοδο 
που τοποθετείται κάπου 
200.000 έως 25.000 χρόνια 
πριν), όπως συνάγεται από 
την εύρεση κτερισμάτων σε 
τάφους, που υποδηλώνουν 
προσδοκία άλλης ζωής, αλλά 
και από τις μελέτες κρανίων 
από τα οποία μετρείται ο 
όγκος της φαιάς ουσίας 
των μετωπικών λοβών του εγκεφάλου, ο οποίος σηματοδοτεί την 
απαιτούμενη προηγμένη «προθετική ικανότητα» του ανθρώπου, 
τον απαιτούμενο δηλαδή βαθμό παλυπλοκότητας των συλλογισμών 
του για να εκδηλωθεί η πρόθεσή του για ανάπτυξη θρησκευτικών 
δραστηριοτήτων (προθετική ικανότητα πέμπτης τάξεως σε 
αντίθεση με την πλειοψηφία των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 
για τις οποίες είναι αρκετή προθετική ικανότητα δευτέρας και 
τρίτης τάξεως). Πέραν αυτών, η χαρτογράφηση συγκεκριμένης 
δραστηριότητας του εγκεφάλου κατά την διάρκεια καταστάσεων 
θρησκευτικής εκστάσεως καταδεικνύει την ιδιαιτερότητα του 
θρησκευτικού αισθήματος (νευροθεολογία). Το εάν φυσικά 
την στιγμή εκείνη ο εγκέφαλος εμφανίζει την συγκεκριμένη 
δραστηριότητα λόγω έξωθεν επεμβάσεως ή είναι αποτέλεσμα 
απόκλισης από την «φυσική» του λειτουργία παραμένει 
αναπάντητο.

Το βέβαιο είναι ότι η ανάπτυξη του θρησκευτικού αισθήματος 
εμφανίζει πλεονεκτήματα επιβίωσης του ανθρώπου διότι 
παρέχει μιαν ερμηνευτική δομή του σύμπαντος κόσμου τον οποίο 



ομιλίες126 ομιλίες 127

εφοδιάζει με σκοπό και εντελέχεια, προσδίδει μία αισιόδοξη 
διάσταση στην αποδοχή της ζωής (σε κάνει να νοιώθεις 
καλύτερα, σε ντοπάρει με το «όπιο των μαζών» κατά τον Μαρξ), 
παρέχει και επιβάλλει έναν ηθικό κώδικα σταθεροποιητικό της 
κοινωνικής τάξεως, και δημιουργεί αισθήματα κοινοτισμού και 
αδελφοποίησης με ανθρώπους ιδίων πεποιθήσεων δρώντας 

ως κοινωνικό 
συγκολλητινογόνο μιας 
ομάδας ανθρώπων η 
οποία έτσι ισχυροποιεί 
την παρουσία της 
έναντι εξωτερικού 
εχθρού. Πέραν αυτού 
η πίστη στον Θεό 
σε ατομικό επίπεδο 
έχει λειτουργικά 
πλεονεκτήματα 
επιβίωσης, όπως 

δείχνουν οι στατιστικές και ως προς την μακροβιότητα και ως 
προς την καλύτερη υγεία αλλά και την ταχύτερη αποθεραπεία 
σε μία σειρά ασθενειών. Ανεξαρτήτως όμως όλων αυτών, η τάση 
του ανθρώπου για απελευθέρωση από την κυριαρχία του Θεού 
(και κυρίως των επί της γης εκπροσώπων του) εκφράσθηκε 
ευκρινώς στην επιστήμη και την φιλοσοφία του 19ου αιώνα 
– που κυριάρχησε και κατά τον 20ο –  μέσα από τον υλισμό του 
Μαρξ, του Δαρβίνου, αλλά και την αθεϊα φιλοσόφων οι οποίοι 
προσυπέγραφαν αφοριστικά τις απόψεις τους, όπως το κλασικό 
«ο Θεός πέθανε, Νίτσε». Σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα, με 
την επάνοδο του άϋλου και του αόρατου στην ερμηνευτική βάση 
των επιστημών, αλλά και της κινούμενης κοσμοθεωρητικής τους 
άμμου, αρχίζει να διαφαίνεται η αναστροφή αυτής της τάσεως, 
σύμφωνα και με το γνωστό ανέκδοτο περί της επιγραφής που 
βρέθηκε έξω από το σπίτι του Νίτσε αμέσως μετά τον θάνατό του: 
«ο Νίτσε πέθανε, Θεός».

Το θέμα είναι τί είδους Θεός είναι αυτός που ενδέχεται να 
επανακάμψει και τι είδους ανθρώπους θα βρει στη γη σήμερα. 
Καταρχάς η παρουσία του παραδοσιακού Θεού ως Δημιουργού, 
διατηρεί τα λαϊκά της ερείσματα ακόμα και στις Δυτικές 

κοινωνίες, όπως δείχνουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ, σύμφωνα με 
τις οποίες η πλειοψηφία του πληθυσμού πιστεύει ότι πίσω 
από την δημιουργία και την εξέλιξη του ανθρώπου βρίσκεται 
άμεσα ή έμμεσα ο Θεός. Επιπλέον η αδυναμία πειστικής 
ερμηνείας της δημιουργίας της ζωής 
μέσα από «τυχαίες» αυτοοργανώσεις 
χημικών στοιχείων, ιδιαίτερα μετά την 
αποκάλυψη της ιδιαίτερα πυκνής και 
αυστηρά δομημένης «πληροφορίας» 
που εμπεριέχει ο πυρήνας ενός απλού 
ευκαρυωτικού κυττάρου, πρακτικά της 
παρουσίας μέσα του ενός πολύπλοκου 
μικρού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή ενός 
μικρού έμβιου εγκεφάλου, θέτει επί 
τάπητος την εικοτολογία περί έξωθεν 
υπάρχοντος αρχιτεκτονικού σχεδίου 
(γνωστού στην Αμερική ως «ευφυούς 
σχεδίου»), με την συλλογιστική ότι το 
να λέμε πως μια τέτοια δομή φτιάχτηκε 
από «τύχη» είναι σαν να λέμε ότι θα 
μαζέψουμε σε έναν σωρό ανακατεμένα 
όλα τα εξαρτήματα ενός αεροπλάνου 
και θα περιμένουμε να έρθει ένας ανεμοστρόβιλος, να τα 
συμπαρασύρει ψηλά, και αυτό που θα πέσει στο έδαφος θα είναι 
ένα αεροπλάνο έτοιμο να πετάξει. 

Αν πάντως το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κυττάρου φτιάχτηκε 
από τον Θεό, σίγουρα μιλάμε για έναν μεταλλαγμένο γενετιστή 
Θεό που δεν ανακατεύεται με πηλούς και λάσπες για να 
φτιάξει τον Αδάμ αλλά με γενετική μηχανική, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, θεωρητική φυσική και γενικώς έναν Μεταθεό, του 
οποίου η παντογνωσία και παντοδυναμία γίνεται αισθητή μέσα 
από τα παράθυρα του οικοδομήματος της επιστήμης. Άλλωστε 
το κυρίαρχο είδος που θα συναντήσει στον πλανήτη μας δεν θα 
είναι ο homo sapiens, αλλά ο homo biodigitalis economicus, ο 
«βιοψηφιακός χρηματάνθρωπος», ένα άψυχο βιοτεχνολογικό ον, 
κράμα κλωνοποίησης, γενετικής παρέμβασης, και ηλεκτρονικών 
μικροτσίπ, καθισμένο μπροστά στο μόνιτορ, συνδεδεμένο με το 
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διαδίκτυο να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των μετοχών τών ανά 
τον κόσμο χρηματιστηρίων.

Μέσα σε μια τέτοια μεταεπιστημονική ατμόσφαιρα όπου η 
κυριαρχία των βιοψηφιακών χρηματανθρώπων θα πλανάται 
δικτυωμένη υπό μορφή μιας κακόβουλης συλλογικής ευφυίας, 
θεωρώντας τον homo sapiens σαν μια μορφή υπανθρώπου 
κολλημένου σε ηθικές αρχές που τον εμποδίζουν να εξελιχθεί 
σε μετάνθρωπο της αμοραλιστικής διαπλοκής, το κλίμα θα είναι 
ώριμο για μια ηθική επανάσταση. Ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη προς 
αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς 
τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου (Παύλος, 
προς Εφεσίους). Γιατί όσο η καντιανή λογική διατηρείται ζωντανή 
μέσα από την βαθύτερη ανθρώπινη προσδοκία ότι «στο τέλος θα 
νικήσει το καλό και το δίκαιο» (am Ende siegt das Recht), τόσο οι  
εξάγγελοι συνθημάτων παρόμοιων με το «θα γκρεμίσω τον ναό και 
σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσω», θα βρίσκουν ώριμο έδαφος για 
σπορά. 

Καθήκον μας είναι, μέχρι να έρθει η «ώρα της αλήθειας», 
να φροντίζουμε το έδαφος να είναι έτοιμο για σπορά. Ώστε ο 
κόκκος σινάπεως γρήγορα να ριζώσει βαθειά. Και το «δέντρο 
της γνώσης» σύντομα να μετατραπεί σε «δέντρο ζωής» γεμάτο 
πνευματικούς καρπούς.

Επιτρέψτε μου να κλείσω αναφερόμενος και πάλι στον Παύλο, 
με μία δική μου ποιητική μετάφραση της «αγάπης», μιας έννοιας 
με ιδιαίτερη τεκτονική σημασία, από την  πρώτη προς Κορινθίους 
επιστολή του:

Η  ΑΓΑΠΗ
Τί κι αν μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων
Και των αγγέλων τ΄ ουρανού;
Εάν χωρίς αγάπη τις μιλώ
Χάλκινο σκεύος είμαι που βροντώ
Και τύμπανο που αλαλάζει

Τί κι αν δύναμη έχω προφητική
Όλα του κόσμου τα μυστήρια να δω

Κι όλες τις γνώσεις ν΄ αποκτήσω;
Τί κι αν την πίστη έχω τόσο ισχυρή
Βουνά ολόκληρα για να κινήσω;
Όσο δεν έχω την αγάπη μέσα μου
Είμ΄ ένα τίποτε, ένα μηδενικό.

Τί κι αν μοιράσω τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς;
Τί κι αν το σώμα μου το παραδώσω να καεί στις φλόγες;
Όσο δεν έχω την αγάπη μέσα μου
Κανένα όφελος δεν θα ΄χω.

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, ενάρετη, ουδέποτε φθονεί
Ούτε περηφανεύεται, ούτ΄ είναι επηρμένη
Ούτε περιαυτολογεί, ούτε ασχημονεί
Ούτε ζητά τα δίκια της
Ούτ΄ εξοργίζεται, ούτε λογάται το κακό
Ούτ΄ επιχαίρει με την αδικία.
Αντίθετα χαίρεται πράγματι σαν η αλήθεια θριαμβεύει.

Όλα τ΄ ανέχεται και όλα τα πιστεύει
Για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει
Ποτέ η αγάπη δεν εκπίπτει της αξίας της
Είτε ακυρωθούν οι προφητείες
Είτε οι γλώσσες εξαφανισθούν
Είτε εξαλειφθεί ολάκερη η γνώση.

Έτσι κι αλλιώς πεπερασμένες είν΄ οι γνώσεις μας
Κι εξίσου περιορισμένες είν΄ οι μαντικές μας οι δυνάμεις.
Όταν όμως ερθεί η ώρα της τελειότητας
Το μερικό και το πεπερασμένο θα εκλείψουν.

Όπως όταν είμασταν νήπια, σαν νήπια μιλάγαμε
Και στοχαζόμασταν σαν νήπια τους λογισμούς μας
Ενώ αμέσως μόλις ανδρωθήκαμε
Όλα εκείνα τα νηπιακά χαθήκαν.

Τώρα βλέπουμε μές από καθρέφτη όχι διάφανα
Ενώ όταν θα έλθει η ώρα η ποθούμενη
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Τότε θε να τα βλέπουμε όλα κατά πρόσωπο.
Τώρα γνωρίζουμε ένα μονάχα μέρος της αλήθειας
Ενώ μετά θα έχουμε πλήρη επίγνωση
Όπως πλήρη επίγνωση έχουν για μας οι θεϊκές δυνάμεις.

Τώρα δε μένουνε σε μας 
Παρά η πίστη η ελπίδα κι η αγάπη.
Και πάν΄ απ΄ όλα η αγάπη

Παύλου, προς Κορινθίους Α΄, κεφ ιγ΄  n 

Σ
το πόνημα αυτό εκτίθενται απόψεις για την δυνατότητα 
επιβιώσεως του εννοιολογικού περιεχομένου της 
ηθικής, όπως τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται 

σήμερα εντός ευρωπαϊκού πολιτισμικού χώρου, ενός τέκτονος 
αλλά και γενετιστή, που έχει αφιερώσει πάνω από σαράντα 
χρόνια ενεργού ζωής και στις δυο αυτές δραστηριότητες. Στον 
πολιτισμικό αυτό χώρο οι νέοι κυρίως άνθρωποι απομακρύνονται 
από την θρησκεία και αποτείνονται, εάν αποτείνονται, εμμέσως 
ή αμέσως στο DNA, αποζητώντας απαντήσεις για τη ζωή και το 
θάνατο. Είναι μοντέρνο, είναι σύγχρονο, είναι επιστημονικό να 
φορτώνουμε όλα τα προβλήματα μας στο DNA. Είναι πλέον της 
μόδας φράσεις κυριολεκτικώς αβάσιμες για ένα γενετιστή όπως 
η φράση «Αγαπιώνται τόσο πολύ. Ταιριάζουν οι χημείες τους!» ή 
«Καλός στη δουλειά του! Το έχει στο DNA του». Αλλά ακόμη και 
στις επιστημονικές σελίδες σοβαρών εντύπων διαβάζει κανείς 
ανυπόστατους από απόψεως Γενετικής τίτλους όπως «Βρέθηκε το 
γονίδιο της αγάπης». Είναι απίστευτη η άνεση και η αφέλεια με 
την οποία η σύγχρονη κοινωνία ανάγει την  πνευματική μας, την 
συναισθηματική μας ζωή απ’ ευθείας στο DNA. Κι’ όμως! Όποιος 
έχει ακόμη και στοιχειώδεις γνώσεις Γενετικής γνωρίζει ότι το DNA 
δεν προσδιορίζει τίποτα. Το DNA κωδικεύει μόνον πληροφορίες. 
Το DNA φέρει πληροφορίες οι οποίες αφορούν στη δομή και 
λειτουργία των κυττάρων του σώματος μας συμπεριλαμβανομένων 
βεβαίως και των νευρώνων, των σπουδαιότερων κυττάρων του 
εγκεφάλου μας. Πόσες και ποιες από αυτές θα υλοποιηθούν εντός 
των κυττάρων μας, του εγκεφάλου μας, του σώματος μας εξαρτάται 
από την επίδραση του περιβάλλοντος. Το DNA φαίνεται να μας δίνει 

Το Αιώνιον Φως
Ηθική σε μια άθεη, κυριαρχούμενη από το 

DNA κοινωνία

Ελευθέριος Σιδέρης
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εύκολες λύσεις προς το παρόν. Φοβούμαι όμως ότι εύκολες αυτές 
δήθεν λύσεις δημιουργούν τεράστια προβλήματα για τις γενιές που 
έρχονται. 

Kατά την έναρξη των εργασιών των Συμβολικών Τεκτονικών 
Στοών ακούγεται μια αλληλουχία ερωταποκρίσεων, η οποία 
δηλοποιεί, μέσω συμβολικής διδακτικής διαδικασίας, τις θέσεις 
του Τεκτονισμού στο κεφαλαιώδες πρόβλημα των σχέσεων 
ανθρώπου και Θεού: “-Ευρισκόμεθα εις το Ιερόν της Σκέψεως ... 
ίνα αναζητήσωμεν το Φως” “Ποίον είναι το Φως, περί του οποίου 
ομιλείτε ...;” “-... είναι το Αιώνιον Φως, το περιέχον το παν, προς το 
οποίον το παν τείνει. Το Φως το αφυπνίζον τα ανθρωπίνους διανοίας, 
το Φως της Αγάπης, το οποίον ενώνει και συντονίζει πάσαν την 
πλάσιν.” “-... πως δυνάμεθα να εύρωμεν το Φως αυτό ... και ποία 
η ωφέλεια του;” “- ... δεν ανευρίσκομεν τούτο ποτέ πλήρως διότι 
οι ανθρώπινοι οφθαλμοί δεν θα ηδύναντο να ανθέξουν την λάμψιν 
του. δυνάμεθα όμως να ίδωμεν τας ακτίνας αυτού, μελετώντες την 
Φύσιν, παρατηρούντες τα φαινόμενα, κατερχόμενοι εις το βάθος 
της Συνειδήσεως και ιδίως εναρμονίζοντες τους εαυτούς μας προς 
τον Παγκόσμιον Ρυθμόν.” Από την προϊστορική περίοδο το Φως, 
υπό διάφορες μορφές, χρησιμοποιήθηκε ως θεϊκό σύμβολο. Στον 
δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμικό χώρο ο συμβολισμός του Θεού διά 
του Φωτός εισήλθε τόσο μέσω της αρχαιοελληνικής όσον και μέσω 
της χριστιανικής παραδόσεως. Εξ’ άλλου το διεθνές σύμβολο του 
Τεκτονισμού που είναι το αρχικό το γράμμα G της αγγλικής λέξεως 
God, Θεός, ευρισκόμενο μεταξύ «του Γνώμονος και του Διαβήτου 
των εμβλημάτων της συνειδήσεως, της ευθύτητος και του δικαίου» 
μας υπενθυμίζει διαρκώς την σημασία που αποδίδει ο Τεκτονισμός 
στην πίστη προς τον Θεό. Ως εκ τούτων κατά τη γνώμη μου η φράση 
του τυπικού μας Αιώνιον Φως συμβολίζει, εντός των πλαισίων 
του Τεκτονικού συμβολισμού, την γενικευμένη έννοια. Διαρκής 
και συνεπής αναφορά στην γενικευμένη αυτή έννοια του Θεού 
εμπεριέχεται στη διδασκαλία όλων των βαθμών του Συμβολικού 
Τεκτονισμού.

Εν τούτοις οι πρώτες φράσεις της τεκτονικής διδασκαλίας που 
ακούσαμε όλοι κατά τη μύησή μας στον Βαθμό του Μαθητή Τέκτονα 
είναι « … ο Τεκτονισμός είναι θεσμός αφ’ εαυτού προερχόμενος, 
απορρέων εκ του ορθού λόγου» « … έχει ιδίαν γένεσιν, ήτις 

Εικ. 1. Η κλασσική φωτογραφία του Βιολόγου James Watson  και 
του Φυσικού Francis Crick, που τιμήθηκαν με Βραβείο Nobel για τη 

διερεύνιση της μοριακής δομής του DNA. Ανάμεσα τους η πρώτη 
αναπαράσταση της μοριακής δομής του DNA που κατασκευάστηκε 

το 1953 από τους ίδιους και κοσμεί πάντα κεντρική αίθουσα του 
Πανεπιστημίου King’s College στο Λονδίνο όπου έγινε και η σχετική 

μακροχρόνια έρευνα.  

ουδόλως πρέπει να συγχέεται  προς αυτήν των θρησκειών …». Στην 
πρόταξη του ορθού λόγου (rationalism) ως θεμελιώδους αρχής του 
ιδεολογήματος του ο Τεκτονισμός παραμένει συνεπής σε  όλο το 
Συμβολικό Τεκτονισμό. Γιατί λοιπόν ο Τεκτονισμός αφ’ ενός μεν 
ισχυρίζεται ότι απορρέει εκ του ορθού λόγου αφ’ ετέρου δε εμμένει 
στην αναγκαιότητα πίστεως 
στην ύπαρξη του Θεού; Η 
απάντηση στο ερώτημα αυτό 
εμπεριέχεται πάντοτε κατά τη 
γνώμη μου στην διδασκαλία 
του Τεκτονισμού περί ηθικής 
ως φυσικού, παγκόσμιου, 
αναλλοίωτου, διέποντος 
πάντα τα λογικά και ελεύθερα 
όντα νόμου. Γύρω από την 
έννοια της ηθικής και την 
άμεση και άρρηκτη σχέση 
της προς την έννοια του Θεού 
Δημιουργού περιστρέφεται το 
πόνημα αυτό. Είναι εφικτή η 
ύπαρξη μιας ενδογενώς και 
αυθορμήτως ευνομούμενης 
κοινωνίας εντός ενός 
ενδογενούς και αυθορμήτου 
πλαισίου ηθικής τάξεως άνευ 
πίστεως στην ύπαρξη Θεού; 
Είναι εφικτή η άνευ πίστεως 
στην ύπαρξη του Αιωνίου Φωτός, του Θεού Δημιουργού, έμπρακτη 
ενάσκηση και λειτουργικότητα της ηθικής εντός της σύγχρονης 
ανθρώπινης κοινωνίας; Αυτό είναι το θέμα μας. Σήμερα, στον 21ο 
αιώνα, το ερώτημα της έμπρακτης ενάσκησης και λειτουργικότητας 
της ηθικής εντός της κοινωνίας αφορά την καθημερινότητα μιας 
σύγχρονης κοινωνίας ανθρώπων όπου ραγδαίως εξαπλώνεται η 
θεοποίηση του DNA και η αποθεοποίηση της ηθικής.

Η ηθική όπως και η έλλογη συνειδητότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της συνειδήσεως, η έλλογη διά λέξεων-συμβόλων σκέψη και 
η έλλογη διά λέξεων-συμβόλων επικοινωνία, δηλαδή η γλώσσα, 
είναι μοναδιαία χαρακτηριστικά του είδους των ζώων Άνθρωπος ο 
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έμφρων, Homo sapiens. Χρησιμοποιώ τη λέξη συνειδητότητα υπό 
την έννοια της κριτικής επιγνώσεως του εαυτού μου, επιγνώσεως 
συνεπούς προς το ιστορικώς συνεχές παρελθόν, παρόν και μέλλον 
του εαυτού μου. Οι αντίστοιχες για τα νοήματα αυτά λέξεις της 
αγγλικής γλώσσας, που χρησιμοποιούνται στην διεθνή επιστημονική 
βιβλιογραφία των καλουμένων Γνωσιολογικών Επιστημών, Cogni-
tive Sciences,  είναι consciousness και narration. Χρησιμοποιώ τη 
λέξη συνείδηση μόνον όταν αναφέρομαι στην ηθική, στην ικανότητα 
διακρίσεως του καλού από το κακό. Σήμερα στην επιστήμη και 
ειδικότερα στις Γνωσιολογικές Επιστήμες η συνείδηση θεωρείται 
ως έκφανση της συνειδητότητας. Περισσότερες λεπτομέρειες 
σ’ αυτά τα θέματα ορολογίας παραθέτω σε άρθρο μου  που έχει 
ήδη δημοσιευθεί. Για την παρουσία της ηθικής φαίνεται ότι είναι 
απαραίτητη συνθήκη η παρουσία έλλογης συνειδητότητας και 
έλλογης διά λέξεων-συμβόλων σκέψεως καθώς και έλλογης διά 
λέξεων-συμβόλων επικοινωνίας, δηλαδή γλώσσας. Είναι ακριβώς 
η έλλογη συνειδητότητα και η έλλογη επικοινωνία με άλλους 
ανθρώπους που μας δίνει την δυνατότητα να προβάλλουμε το 
παρόν προς το μέλλον και να αντιλαμβανόμαστε ότι οι δράσεις 
μας στο παρόν θα επηρεάσουν την κατάσταση μας στο μέλλον. 
Αυτή η προβολή στο μέλλον ενεργοποιεί την μοναδιαία στο είδος 
Άνθρωπος ο έμφρων ικανότητα διακρίσεως του καλού από το κακό 
και εντεύθεν την ουσιαστικοποίηση της ηθικής. Τί είναι όμως καλό 
και τι είναι κακό. Πώς ορίζουμε τί είναι καλό και τί είναι κακό. 
Ποιός ή τί ορίζει τί είναι καλό και τί είναι κακό. 

Μην περιμένετε μεγάλη βοήθεια από τις καλούμενες θετικές 
επιστήμες στα ερωτήματα αυτά. Η Κοινωνιοβιολογία  είναι η 
πλέον σχετική από τις θετικές επιστήμες ως προς τα ερωτήματα 
που θέσαμε. Θεωρεί ότι η κοινωνική συμπεριφορά των ζώων και 
εντεύθεν και των ανθρώπων προσδιορίζεται από την αλληλοεπίδραση 
μεταξύ των πληροφοριών που είναι κωδικευμένες στο DNA και του 
περιβάλλοντος. Για παράδειγμα μας διδάσκει ότι η προστασία των 
απογόνων είναι καλή για την επιβίωση της αγέλης μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον. Γι’ αυτό σε αγελαία ζώα εμφανίζεται το 
φαινόμενο του αλτρουισμού, δηλαδή της αυτοθυσίας ωρίμων ακόμη 
αρρένων ατόμων προς προστασία των νεογνών. Η προστασία των 
νεογνών αποτελεί εξελικτικό πλεονέκτημα για την επιβίωση της 
αγέλης αυτής και του είδους αυτού έναντι άλλων ειδών που ζουν 

Είναι μοντέρνο, 
είναι σύγχρονο, 

είναι επιστημονικό 
να φορτώνουμε 

όλα τα προβλήματα 
μας στο DNA.

στο ίδιο περιβάλλον. Ναι! Αλλά και η εγκατάλειψη των ασθενών 
νεογνών καθώς και των γηραιών ατόμων αποτελούν εξελικτικά 
πλεονεκτήματα για την επιβίωση της αγέλης αυτής και του είδους 
αυτού έναντι άλλων ειδών που ζουν στο ίδιο περιβάλλον. Είναι καλό 
για την αγέλη. Όπως εξελικτικό πλεονέκτημα είναι και ο φόνος ή η 
εγκατάλειψη των ασθενέστερων αρσενικών 
από το κυρίαρχο αρσενικό. Και βεβαίως στα 
ζώα είναι συνηθισμένο φαινόμενο και το 
ένα και το άλλο. Αυτού του είδους όμως οι 
κοινωνικές συμπεριφορές θεωρούνται μη 
αποδεκτές στις οργανωμένες ανθρώπινες 
κοινωνίες του είδους Άνθρωπος ο έμφρων. 
Θεωρούνται ανήθικες. Είμαι βέβαιος 
ότι κάθε ένας από εμάς θα αισθανόταν 
αποτροπιασμό στη θέα ενός αδύναμου 
παιδιού που ή εγκαταλείπεται να πεθάνει 
από την μητέρα του ή φονεύεται και 
κατατρώγεται από τα αδέλφια του. Και όμως οι αποτρόπαιες 
αυτές πράξεις παρατηρούνται σε πολλά άλλα είδη ζώων. Δεν 
παρατηρούνται όμως παρά μόνον ως εξαιρέσεις του κανόνος στο 
είδος ζώων Άνθρωπος ο έμφρων. Και όμως οι αποτρόπαιες για 
εμάς αυτές συμπεριφορές παρέχουν εξελικτικά πλεονεκτήματα 
όσον αφορά την επιβίωση ενός συγκεκριμένου είδους ζώου εντός 
ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Αυτά όσον αφορά μια ηθική 
βασιζόμενη σε μέχρι σήμερα γνωστά κοινωνιοβιολογικά δεδομένα. 
Βεβαίως ο μεγαλοφυής θεμελιωτής της Κοινωνιοβιολογίας, 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard, Edward Wilson δεν 
προτείνει αφελώς την θεωρία του. Αντιθέτως προτείνει μια ευφυή 
ολοκληρωμένη θεωρία για την βιολογική εξήγηση των κοινωνικών 
φαινομένων συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του θρησκευτικού 
αισθήματος . Παραμένει όμως μια γενικώς αναπόδεικτη θεωρία.. 
Για μια εμβριθή αλλά και κριτική θεώρηση της Κοινωνιοβιολογίας 
ο αναγνώστης παραπέμπεται στο σύγγραμμα του πρύτανη των 
Ελλήνων Γενετιστών Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας και Φιλοσοφίας 
της Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Κριμπά . Αυτά 
ως μια πρώτη προσέγγιση σε μια ηθική που θα προσδιόριζε την 
συμπεριφορά μιας ανθρώπινης κοινωνίας, θα προσδιόριζε το καλό 
και το κακό βασιζόμενη στην αλληλοεπίδραση κωδικευμένων στο 
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DNA πληροφοριών με το περιβάλλον. Όπως θα δούμε παρακάτω κατ’ 
ουσίαν πρόκειται για μια  λιγότερο ή περισσότερο ντετερμινιστική 
ηθική. 

Οι σκέψεις αυτές μας φέρνουν ευθέως στο θέμα μας. Σε μια 
ερώτηση που με βασανίζει τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, από 
τότε που διατηρούσα τακτική επιφυλλίδα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ. 
Την εποχή εκείνη είχα αναρωτηθεί αρκετές φορές δημόσια πάνω το 
θέμα της ηθικής. Ο τίτλος μιας από αυτές τις επιφυλλίδες, στις 21 
Σεπτεμβρίου του 1985, εκφράζει την αγωνία μου και τότε και τώρα: 
«Η Μελαγχολική Αγωνία μιας Αβέβαιης Ηθικής». Αναρωτιόμουνα 
δημοσίως τότε, πριν είκοσι χρόνια, σχολιάζοντας την εμφάνιση τότε 
στο τόπο μας των κοινωνιοβιολογικών απόψεων: «Τώρα λοιπόν 
που παραμερίζουμε την Αποκαλυπτική θρησκειολογική βάση της 
Ηθικής ποιά εναλλακτική βάση προσφέρουμε στη θέση της … Ας 
είμαστε ειλικρινείς. Προσφέρουμε το βάραθρο. Το τίποτα.».

Στα είκοσι τόσα χρόνια που πέρασαν από την εποχή της 
επιφυλλίδας αυτής πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε εξέχοντα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά έχουν φέρει στο φως της δημοσιότητας 
επιστημονικά ευρήματα, τα οποία εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως 
φαίνεται ότι διασυνδέονται αμέσως με το θέμα μας. Στα είκοσι αυτά 
χρόνια αναπτύχθηκαν οι  νέες απεικονιστικές μέθοδοι μελέτης του 
εγκεφάλου προς την λειτουργία του οποίου συνδέονται αμέσως 
τα προαπαιτούμενα για την παρουσία συνειδήσεως και ηθικής 
σε ένα έμβιο ον.: παρουσία έλλογης συνειδητότητας, έλλογης 
διά λέξεων-συμβόλων σκέψεως καθώς και έλλογης διά λέξεων-
συμβόλων επικοινωνίας, δηλαδή γλώσσας. Οι απεικονιστικές 
αυτές μέθοδοι λειτουργίας του εγκεφάλου είναι η παλαιότερη της 
Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission Tom-
ography, PET) και οι πλέον εξελιγμένες, δηλαδή, η Λειτουργική 
Μαγνητικής Αντηχήσεως Απεικόνιση (Functional Magnetic Reso-
nance Imaging, fMRI) και η Μαγνητική Ηλεκτροεγκεφαλογραφία 
(Magnetic Electroencephalography, MEG). Όλες αυτές οι μέθοδοι 
επιτρέπουν τον εντοπισμό των κέντρων του εγκεφάλου, τα οποία 
παρουσιάζουν αυξημένη, εντονότερη, λειτουργικότητα, δηλαδή 
αυξημένες, εντονότερες φυσικοχημικές αλλαγές συγχρόνως ή 
σχεδόν συγχρόνως με εξειδικευμένες πνευματικές δραστηριότητες. 
Παραδείγματα πνευματικών δραστηριοτήτων που έχουν 

Εικ. 2. Αναπαράσταση της μοριακής 
δομής του DNA. Τα γράμματα A, C, G, 

T συμβολίζουν τα τέσσερα νουκλεοτίδια, 
δηλαδή τα τέσσερα είδη χημικών 

υπομονάδων του DNA, η γραμμική 
αλληλουχία των οποίων κωδικοποιεί τις 

πληροφορίες η υλοποίηση των οποίων 
είναι απαραίτητη για τη δομή και 

λειτουργία κάθε έμβιου όντος. Το DNA 
δεν προσδιορίζει τίποτα. Κωδικεύει 

μόνον πληροφορίες των οποίων η 
υλοποίηση γίνεται σε συνάρτηση με το 
εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον 

κάθε έμβιου όντος (βλ. κείμενο).

μελετηθεί με απεικονιστικές μεθόδους: Επίλυση μαθηματικών 
προβλημάτων. Αναγνώριση διά της οράσεως συγκεκριμένων 
αντικειμένων η υποκειμένων. Άκουσμα και η αναγνώριση ήχων 
μουσικής συγκεκριμένης συχνότητας. Συναισθηματική συγκίνηση. 
Προσευχή.  

Παραλλήλως η Νευροβιολογία και η Μοριακή 
Βιολογία και Γενετική διεύρυναν τις γνώσεις μας 
όσον αφορά της δομή και λειτουργία του DNA. Να 
υπενθυμίσω εδώ ότι η δομή και η λειτουργία των 
νευρώνων, δηλαδή των σπουδαιότερων κυττάρων 
του εγκεφάλου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την αλληλοεπίδραση των κωδικευμένων στο DNA 
πληροφοριών με το περιβάλλον. Η διεύρυνση 
αυτή των γνώσεων οδήγησε σε μια τρομακτική 
διάδοση του Αναγωγισμού. Αναγωγισμός στην 
Φιλοσοφία σημαίνει κυρίως την ταυτοποίηση 
του νου και βεβαίως κυρίως της συνειδητότητας 
προς σώμα δηλαδή προς στον εγκέφαλο. Το 
πρόβλημα τέθηκε ήδη από τον Αριστοτέλη  και 
αποτελεί σήμερα ένα κεντρικό θέμα όχι μόνον της 
φιλοσοφίας αλλά της Βιοηθικής γνωστό διεθνώς 
ως The Body – Mind Problem , Το Πρόβλημα 
Σώματος - Νου. Και επειδή αυτή η φράση 
ταυτοποίηση του νου προς στον εγκέφαλο ίσως 
είναι απωθητική άντ’ αυτής εφευρέθηκε ο όρος 
λειτουργισμός από τους περί την συνειδητότητα 
φιλοσοφούντας. Λειτουργισμός είναι η 
ταυτοποίηση του νου προς την λειτουργικότητα 
του εγκεφάλου. Ως εκ τούτων όλες οι καλούμενες 
νοητικές, πνευματικές δραστηριότητες όπως 
η έλλογη σκέψη και επικοινωνία καθώς και η 
έλλογη συνειδητότητα συμπεριλαμβανομένης 
της συνειδήσεως, του θεμελίου της ηθικής, 
ανάγονται στην λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Ο 
λειτουργισμός του εγκεφάλου αποδίδεται στην συγχρονισμένη και 
συντονισμένη ενεργοποίηση εκατομμυρίων κυττάρων του τα οποία 
διασυνδέονται μεταξύ των διά συνάψεων. Αν απομακρυνθούμε 
από την λεξιλαγνεία των φιλοσοφικών όρων και αναλύσουμε 
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σε βάθος την λειτουργικότητα του εγκεφάλου από απόψεως 
Νευροβιολογίας και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής θα δούμε 
ότι η λειτουργικότητα του εγκεφάλου προκύπτει από μια συνεχή 
αλληλουχία φυσικοχημικών αντιδράσεων κυρίως εντός και πέριξ 
των νευρώνων, των κυττάρων του εγκεφάλου. Φυσικοχημικών 
αντιδράσεων που προσδιορίζονται από την αλληλοεπίδραση 
μεταξύ των κωδικευμένων στο DNA κάθε νευρώνα πληροφοριών 
και του περιβάλλοντος: δηλαδή, του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος κάθε νευρώνα. Του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος ολοκλήρου του εγκεφάλου, ο οποίος αποτελείται 
κυρίως από το σύνολο των διά συνάψεων αλληλοσυνδεόμενων 
νευρώνων του.

Το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνος σύγχρονοι διακεκριμένοι 
επιστήμονες παρουσίασαν κομψά διατυπωμένες θεωρίες υπέρ η κατά 
του αναγωγισμού της αυτής συνειδητότητας, συμπεριλαμβανομένης 
και της συνειδήσεως, σε επιφαινόμενο της λειτουργικότητας του 
εγκεφάλου. Παραπέμπω σε δυο θεωρίες από κάθε πλευρά σχετικές 
οι οποίες εξάλλου έχουν ήδη παρουσιαστεί στον Πυθαγόρα: υπέρ 
του αναγωγισμού τάσσεται ο καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο 
της Oxford Roger Penrose  και η καθηγήτρια Νευροφυσιολογίας 
στο ίδιο Πανεπιστήμιο Susan Greenfield . Κατά του αναγωγισμού 
τάσσεται ο καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Yale Henry 
Morgenau  και ο νομπελίστας καθηγητής της Νευροφυσιολογίας 
Sir John Eccles . Και οι τέσσερις διακεκριμένοι ο καθένας 
στον τομέα του επιστήμονες δεν παρουσιάζουν τις θεωρίες ως 
αποδεδειγμένα θέσφατα της επιστήμης. Αντιθέτως τονίζουν τις 
αδυναμίες των θεωριών τους και τις απαιτούμενες περαιτέρω 
έρευνες. Αντιφατικές λοιπόν αλλά και αναπόδεικτες οι απόψεις 
σύγχρονων κορυφαίων επιστημόνων όσον αφορά στο πρόβλημα 
του αναγωγισμού του νου και εντεύθεν της συνειδητότητας και της 
συνειδήσεως στο σώμα, στον εγκέφαλο. Το 2500 ετών ερώτημα 
αν νους, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της συνειδητότητας και 
της συνειδήσεως, ταυτίζεται με το σώμα, τον εγκέφαλο παραμένει 
ερώτημα. Είναι ο εγκέφαλος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η δημιουργός 
αιτία του νου ή ο νους είναι μια άϋλη συνιστώσα της προσωπικότητας 
κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου, η οποία απλώς δηλοποιείται επί 
των ενεργοποιούμενων κέντρων του εγκεφάλου; Δεν γνωρίζω! 
Δεν γνωρίζουμε! Δεν υπάρχουν αποδεδειγμένα επιστημονικά 

Είμαι βέβαιος ότι 
κάθε ένας από εμάς 

θα αισθανόταν 
αποτροπιασμό στη θέα 
ενός αδύναμου παιδιού 

που ή εγκαταλείπεται να 
πεθάνει από την μητέρα 

του ή φονεύεται και 
κατατρώγεται από τα 

αδέλφια του. Και όμως 
οι αποτρόπαιες αυτές 

πράξεις παρατηρούνται 
σε πολλά άλλα είδη 

ζώων.

δεδομένα που να υποστηρίζουν την μια ή την άλλη πλευρά. 
Υπάρχουν μάλιστα και διάσημοι επιστήμονες όπως ο καθηγητής 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Berkeley John Searle  και ο 
καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Rockefeller Heinz Pagels  
που αμφισβητούν αν η έρευνα γύρω από το ερώτημα αυτό εμπίπτει 
στο χώρο της αντικειμενικής 
ερευνητικής μεθοδολογίας των 
θετικών επιστημών.     

Είναι ένα ερώτημα όμως, το 
οποίο υποστηριζόμενο σήμερα 
από τις έστω και αναπόδεικτες 
αναγωγικές θεωρίες διαπρεπών 
επιστημόνων, διαβρώνει κατ’ 
ουσίαν τα θεμέλια της ελευθερίας 
της βουλήσεως και εντεύθεν του 
ιδεολογήματος της ηθικής. Άνευ 
ελευθερίας της βουλήσεως το 
ιδεολόγημα της ηθικής αλλά και 
το δικανικό και πολιτειακό μας 
σύστημα γκρεμίζονται όλα στο 
βάραθρο. Συμφώνως προς τον 
καθηγητή Ιατρικής Βιοηθικής 
και Θεωρίας της Ηθικής Walter 
Glannon οι αναγωγικές θεωρίες 
ακόμη και στην καλλίτερη εκδοχή 
τους είναι συμβατές με ένα αιτιατό 
ντετερμινισμό4, που βεβαίως δεν 
είναι συμβατός με μια ουσιαστική 
ελευθερία της βουλήσεως. 
Αν αποδεχθούμε την αναγωγή 
του νου και εντεύθεν και της συνειδητότητας στα κύτταρα του 
εγκεφάλου και τον εντεύθεν προκύπτοντα αιτιατό ντετερμινισμό 
και την απουσία ελευθερίας της βουλήσεως πώς θα  εξηγήσουμε 
την παρατηρούμενη πολλαπλότητα και διαφορετικότητα των 
απόψεων μεταξύ των ανθρώπων; Δύο δρόμοι απαντήσεως έχουν 
διαμορφωθεί για την απάντηση στο ερώτημα αυτό από τους 
οπαδούς του αναγωγισμού. Η πρώτη άποψη, υποστηριζόμενη και 
τον καθηγητή της Νευροβιολογίας William Calvin  προτείνει ότι η 
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διαφορετικότητα των απόψεων προκύπτει από την επανειλημμένη 
επίδραση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων τα οποία σε κάθε 
συγκεκριμένο άνθρωπο δημιουργούν δικούς του δρόμους σκέψεως 
διά επανειλημμένης ενεργοποιήσεως των ίδιων ομάδων νευρικών 
κυττάρων του ανθρώπου αυτού. Οι αποφάσεις που παίρνει άνθρωπος 
κατ’ ουσίαν οφείλονται σε υποσυνείδητη τυχαία ενεργοποίηση μιας 
εξ αυτών των ομάδων νευρικών κυττάρων. Η άλλη εξήγηση για την 
πολλαπλότητα και διαφορετικότητα των απόψεων στην περίπτωση 
του αναγωγισμού του νου και εντεύθεν και της συνειδητότητας 
στον εγκέφαλο προέρχεται από την Επιστήμη της Χαοτικής. Η 
διαμόρφωση διαφορετικών απόψεων αποδίδεται σε τυχαίες 
χαοτικώς λειτουργούσες ελαχιστοποιημένες μικροδιαφορές στην 
ενεργοποίηση των αρχικώς εμπλεκομένων κυττάρων του εγκεφάλου 
για τις αποφάσεις αυτές. Μια θαυμάσια περιγραφή για τη συμβολή 
τη Χαοτικής στο θέμα του νου και της συνειδητότητας έχει δοθεί 
από τον Καθηγητή της Θεωρητικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του 
Newcastle Paul Davies,  όπως στο βιβλίο του «Θεός και μοντέρνα 
Φυσική». Είναι φανερό όμως ότι είτε εξηγούμε την ελευθερία της 
βουλήσεως από την επίδραση του περιβάλλοντος επί των κυττάρων 
του εγκεφάλου μας είτε ως χαοτικού τυχαίου φαινομένου ομιλούμε 
για μια ψεύδο-ελευθερία της βουλήσεως, για μια φαινομενολογική 
ελευθερία βουλήσεως. Και οι δυο θεωρίες αποδίδουν την ποικιλότητα 
των αποφάσεων κατ’ ουσίαν σε μια υποσυνείδητη επιλογή μεταξύ 
τυχαίως ενεργοποιούμενων κυττάρων του εγκεφάλου.  

Τα ερωτήματα αυτά σχετικώς με την ελευθερία της βουλήσεως 
και εντεύθεν και της ηθικής οδήγησαν το 2006 το ένα από τα δύο 
διεθνώς πλέον επιφανή επιστημονικά περιοδικά, το Science (το 
άλλο είναι το Nature) να αφιερώσει ένα ολόκληρο τεύχος του 
στην θεματική ενότητα «Νευροεπιστήμες και Νευροηθική» όπου 
εξέθεσαν τις σχετικές απόψεις διεθνώς κορυφαίοι επιστήμονες. Το 
ολοσέλιδο εισαγωγικό σχόλιο του Διευθυντού Συντάξεως αυτού του 
περιοδικού  Donald Kennedy (Βιολόγος, Διακεκριμένος Καθηγητής 
και Ομότιμος Πρόεδρος τoυ Πανεπιστημίου του Stanford) τελειώνει 
με τις φράσεις «…Μου φαίνεται απίθανο ότι οι γνώσεις μας για 
τον εγκέφαλο θα εμβαθύνουν αρκετά ώστε να συντηχθεί (fuse) 
με το νου. Έτσι, παραμένω πεπεισμένος ότι η βούληση μου είναι 
ελεύθερη …» . Το ίδιο κι’ εγώ. Και ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Για 
να παραμείνω πεπεισμένος ότι η βούλησή μου είναι ελεύθερη. Και 

Εικ. 3. Ζωγράφημα του συγγραφέα για 
το εξώφυλο της Ελληνικής εκδόσεως του 

βιβλίου του Νομπελίστα Francis Crick 
“Περί Μορίων και Ανθρώπων” (Εκδόσεις 

Χατζηνικολή 1977). Το DNA περιβάλλει το 
σώμα του Ανθρώπου υποδηλώνοντας ότι 

οι πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία 
του σώματος, συμπεριλαμβανομένου και 

του εγκεφάλου, κωδικεύονται στο DNA. Ο 
συγγραφέας συμφωνεί και με την προσφάτως 

διατυπωθείσα άποψη στο έγκυρο διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό Science από τον 
Donald Kennedy, Βιολόγο, Διακεκριμένο 

Καθηγητή τoυ Πανεπιστημίου του Stanford: 
“…Μου φαίνεται απίθανο ότι οι γνώσεις 

μας για τον εγκέφαλο θα εμβαθύνουν 
αρκετά ώστε να συγχωνευθεί με το νου. 

Έτσι, παραμένω πεπεισμένος ότι η βούλησή 
μου είναι ελεύθερη…”.  Για το λόγο αυτό 
στο ζωγράφημα η κεφαλή του Ανρώπου 

ευρίσκεται εκτός του DNA.  

εντεύθεν, ότι υπάρχει Ηθική.

Αυτά λοιπόν για τον αναγωγισμό του νου στον εγκέφαλο, για τις 
σχετικές θεωρίες και για τις επιπτώσεις όλων αυτών στις έννοιες 
της συνειδητότητας, της συνειδήσεως και της ελευθερίας της 
βουλήσεως και της ηθικής. Υπάρχει όμως 
και μια άλλη επίπτωση θεωριών αυτών. Και 
αυτή κείται πέραν του ορθού λόγου, της 
επιστήμης και ειδικότερα της Βιοηθικής, των 
Νευροεπιστημών, της Μοριακής Βιολογίας 
και Γενετικής, της δομής και λειτουργίας 
του DNA. Με τον αναγωγισμό να γίνεται της 
μόδας στις μέρες μας έγινε της μόδας και 
ο αθεϊσμός. Και θα πρέπει να διευκρινιστεί 
εδώ ότι οι περί αναγωγισμού θεωρίες έχουν 
τόση σχέση με την αθεΐα όση σχέση έχει και 
η θεωρία του Δαρβίνου περί εξελίξεως με 
την αθεΐα. Δηλαδή: Καμιά σχέση. Αλλά όπως 
η θεωρία του Δαρβίνου διαστρεβλώθηκε για 
την προώθηση του αθεϊσμού, ξεκινώντας από 
Friedrich Engels  το 1880 έτσι και σήμερα 
ο ανταγωγισμός χρησιμοποιείται για την 
προώθηση του αθεϊσμού. Κατά τα τελευταία 
τρία χρόνια έχουμε έναν καταιγισμό από 
βιβλία τα οποία προωθούν τον αθεϊσμό 
από διάσημους επιστήμονες των θετικών 
επιστημών: «Η περί Θεού απάτη» από τον 
καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
Richard Dawkins  και «Καταρρίπτοντας τον 
Μύθο: Οι Θρησκευτικές Πεποιθήσεις ως 
Φυσικό Φαινόμενο» από τον Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου της Βοστώνης Daniel Dennet.  
Ο καθηγητής Richard Dawkins απορρίπτοντας την ύπαρξη του Θεού 
και εντεύθεν την ύπαρξη του Θεού ως πηγή ηθικής αισθάνεται την 
ανάγκη να καλύψει το κενό. Προτείνει την ύπαρξη στην ανθρώπινη  
κοινωνία και μόνον των μνημιδίων (memes) 15 κατά αντιστοιχία 
προς τα γονίδια (genes). Τα γονίδια μας, προϊόντα μακροχρονίου 
εξελίξεως, κωδικεύουν στο DNA μας της αναγκαίες πληροφορίες για 
τη δομή και λειτουργία όλων των κυττάρων μας αλλά και ολοκλήρου 
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του σώματος μας συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφάλου. Τα 
μνημίδια μας, πάντα κατά Dawkins, κωδικεύουν κυρίως έννοιες 
συμπεριλαμβανομένης και της έννοιας του Θεού. Ένα μνημίδιο, 
που αφορά μια συγκεκριμένη έννοια, άπαξ και δημιουργηθεί 
στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου ακολούθως μεταβιβάζεται από 
τον έναν άνθρωπο στον άλλον άνθρωπο μέσω της μοναδιαίας στον 
άνθρωπο ικανότητας διά ελλόγου συμβολικής δια λέξεων με λέξεις 
επικοινωνίας. Βαθμιαίως τα μνημίδια ακολουθώντας μάλιστα τη 
θεωρία της εξελίξεως αποτελούν μέρος του αντικειμενικού κόσμου 
της σκέψεως. Ενός κόσμου κάπως ανάλογου με τον τρίτο κόσμο, 
τον κόσμο των ιδεών, του Αγγλοαυστριακού φιλοσόφου  Sir Arthur 
Popper . Δηλαδή, συμφώνως προς τις απόψεις του διακεκριμένου 
αυτού επιστήμονα, η έννοια του Θεού, όντας ένα μνημίδιο, είναι 
δημιούργημα του ανθρώπου. Κάτι ανάλογο προς τα μνημίδια, αλλά 
πολύ πιο περίπλοκο να περιγραφεί σ’ αυτή την ομιλία αυτή, προτείνει 
ο θεμελιωτής της Κοινωνιοβιολογίας Edward Wilson. Ένας από 
τους θεμελιωτές της σύγχρονης Γενετικής ο Γάλλος καθηγητής 
Jacque Mono  στο βιβλίο του «Τύχη και Αναγκαιότητα», που 
πολλοί από τους αναγνώστες του πονήματος αυτού έχουν διαβάσει, 
παραμερίζοντας τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, έχει προτείνει  ως 
βάση της ηθικής την ηθική της αντικειμενικής γνώσεως, μια ηθική 
που επιβάλει κάθε άνθρωπος στον εαυτό του. 

Έτσι, ο σύγχρονος αθεϊσμός αντί να προβάλλεται, όπως ο 
κλασσικός αθεϊσμός, ως μια προωθημένη φιλοσοφική τοποθέτηση 
του διαφωτισμού, περιβάλλεται για πρώτη φορά τον αστραφτερό 
μανδύα του ακαδημαϊκού επιστημονικού ορθολογισμού 
προτάσσοντας ως επιστημονική αλήθεια έναν υποτιθέμενο και όχι 
αποδεδειγμένο αναγωγισμό. Κατά την άποψη μου και ο σύγχρονος 
αθεϊσμός είναι εξ’ ίσου γυμνός ορθολογικών αποδεικτικών 
δεδομένων όπως και ο κλασικός αθεϊσμός αφού ο αναγωγισμός 
του νου και της συνειδητότητας στην δομή και λειτουργία των 
κυττάρων του εγκεφάλου δεν έχει αποδειχθεί. Αυτή η σύγχρονη 
μορφή αθεϊσμού όμως είναι τόσο της μόδας ώστε πριν λίγα χρόνια 
το διεθνώς διακεκριμένο επιστημονικό περιοδικό Zygon: Journal 
of Religion & Science αφιέρωσε ένα ολόκληρο τεύχος στη σύγχρονη 
μεταξύ διακεκριμένων διανοητών διαμάχη επί του αθεϊσμού. Δυο 
τίτλοι άρθρων από το τεύχος αποδίδουν την διαμάχη: «Είναι η 
φύση αρκετή. Όχι.» από τον καθηγητή John Haught και «Είναι 

Αν αποδεχθούμε την 
αναγωγή του νου 

και εντεύθεν και της 
συνειδητότητας στα 

κύτταρα του εγκεφάλου 
και τον εντεύθεν 

προκύπτοντα αιτιατό 
ντετερμινισμό και την 

απουσία ελευθερίας 
της βουλήσεως πως 
θα  εξηγήσουμε την 

παρατηρούμενη 
πολλαπλότητα και 

διαφορετικότητα των 
απόψεων μεταξύ των 

ανθρώπων?

η φύση αρκετή; Ναι.» Από τον καθηγητή Jerome Stone. Πέρσι, 
στις 8 Φεβρουαρίου του 2008, αναγγέλθηκε ένα νέο ερευνητικό 
πρόγραμμα από το Κέντρο Σπουδών Επιστήμης και Θρησκείας 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 
Ο τίτλος του νέου ερευνητικού 
προγράμματος είναι «Επιστημονική 
Προσέγγιση στο γιατί τα ανθρώπινα 
όντα πιστεύουν στο Θεό και άλλα 
θέματα γύρω από τη φύση των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων». Το 
ερευνητικό αυτό περί θρησκείας 
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης διευθύνει και ο 
καθηγητής Roger Trigg ο οποίος 
μάλιστα δήλωσε «Η μελέτη αυτή 
δεν πρόκειται να αποδείξει ή να 
μην αποδείξει καμιά πλευρά των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων».

Αυτές όμως οι θρησκευτικές 
πεποιθήσεις φαίνεται ότι είναι επί 
χιλιάδες χρόνια τα μόνα αυθεντικά, 
αξιόπιστα και αναντικατάστατα 
θεμέλια της ηθικής για τον 
άνθρωπο πάνω στον πλανήτη Γη. 
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις 
φαίνεται ότι είναι επί χιλιάδες 
χρόνια ένα μοναδιαίο θεμέλιο 
ηθικής για τον άνθρωπο. Το μόνο 
ον επί του πλανήτη Γη ικανό για 
αφηρημένη σκέψη (abstract 
thinking) και επομένως το μόνο 
ον επί του πλανήτη Γη ικανό να 
αναπτύξει το αφηρημένο ιδεολόγημα της ηθικής. Οι θρησκευτικές 
πεποιθήσεις φαίνεται ότι είναι η μόνη πηγή αυθεντικών, αξιόπιστων 
απαντήσεων για τις βασικές ερωτήσεις προς θεμελίωση ενός 
αρμονικά λειτουργούντος κοινωνικού συνόλου: Τί είναι καλό και τί 
είναι κακό. Πώς ορίζουμε τί είναι καλό και τί είναι κακό. Ποιός ή τί 
προσδιορίζει τί είναι καλό και τί κακό. Δεν αποζητούμε απαντήσεις 
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στα ερωτήματα αυτά από ακαδημαϊκό ή φιλοσοφικό ενδιαφέρον. 
Αυθεντικές και αξιόπιστες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι 
αναγκαίες για το σπίτι μας, τη γειτονιά μας, τη πόλη μας, το κράτος 
μας, τα άλλα κράτη. Αυθεντικές και αξιόπιστες απαντήσεις στα 

ερωτήματα αυτά είναι αναγκαίες 
για την οικογένειά μας, την παρέα 
μας, τους συντοπίτες μας, το έθνος 
μας και τα άλλα έθνη. Γιατί στις 
απαντήσεις στα ερωτηματικά αυτά 
θα θεμελιώσουμε το κοινωνικό μας 
σύστημα αξιών, του οποίου απλή 
προβολή είναι η κωδικοποιημένη 
πολιτειακή και δικανική μας 
νομοθεσία.. Είναι ενδιαφέρον ότι 
η Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου, 
η αρχαιότερη και εγκυρότερη 
Επιστημονική Εταιρεία του 
Κόσμου, αφιέρωσε το 2004 ειδικό 
τεύχος των Πεπραγμένων της στη 
θεματική ενότητα «Νόμος και 
Εγκέφαλος»  αφιερωμένο στις 
επιπτώσεις των Νευροεπιστημών 
επί της νομοθεσίας και της 
δικαιοσύνης . Κοιτάω με αγωνία 
γύρω μου ακόμη και την οικογένεια 
μου και την παρέα μου και πολύ 
περισσότερο τους συντοπίτες μου, 
το έθνος μας και τα άλλα έθνη. 
Κοιτάω και  φοβούμαι ότι αυτά 

που μας προτείνουν οι σύγχρονοι διακεκριμένοι επιστήμονες και 
υποστηρικτές του Νέου Αθεϊσμού, όπως τα μνημίδια του Dawkins 
ή η ηθική της αντικειμενικής γνώσεως του Mono, που ανέφερα 
προηγουμένως, δεν αποτελούν αυθεντικά, και αξιόπιστα θεμέλια 
της ηθικής για τον κοινό άνθρωπο τουλάχιστον. Και όμως αυτά και 
άλλα παρόμοια είναι τα μόνα που μας προτείνουν, και μάλιστα άνευ 
ορθολογικών επιστημονικών αποδείξεων, ως υποκατάστατα μιας 
ηθικής βασισμένης σε θρησκευτικές, οποιεσδήποτε θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, όπως είχε συνηθίσει η ανθρώπινη κοινωνία για 

Εικ. 4. Το διεθνές σύμβολο των 
Ελευθεροτεκτόνων. Το γράμμα G, αρχικό 

της λέξεως God, υπενθυμίζει και στους 
Ελευθεροτέκτονες της Μεγάλης Στοάς της 
Ελλάδος ότι προκειμένου εισέλθουν στον 

Τεκτονισμό εδήλωσαν εγγράφως ότι πιστεύουν 
στην ύπαρξη του Θεού (βλ. κείμενο).

χιλιάδες χρόνια.

Στην αρχή, επί εκατομμύρια χρόνια ήτανε το τίποτα. Δεν υπήρχε 
ούτε κακό ούτε καλό πάνω στη Γη. Ακόμη κι’ όταν μέσω της εξελίξεως 
εμφανίστηκαν πάνω στη Γη τα πρώτα πρωτόγονα είδη ανθρωποειδών. 
Και αυτά, όπως και όλα τα άλλα είδη ζώων πάνω στη Γη, μη έχοντας 
ικανότητα αφηρημένης σκέψης (abstract 
thinking) δεν μπορούσαν να συλλάβουν 
την έννοια του καλού και του κακού. Και 
μετά, πριν δυο εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια 
περίπου, εμφανίστηκε εξελικτικά το είδος 
ανωτέρου θηλαστικού Άνθρωπος ο έμφρων 
(Homo sapiens). Στον εγκέφαλό του 
εμφανίστηκε η ικανότητα υποστηρίξεως και 
δηλοποιήσεως αφηρημένης σκέψεως και 
ως εκ τούτου και η ικανότητα θρησκευτικής 
πίστεως και ηθικής. Πως εμφανίστηκαν 
αυτά; Από που προέρχονται; Τι είναι; Δεν 
γνωρίζω! Δεν γνωρίζουμε! Ο θεμελιωτής 
της Κοινωνιοβιολογίας Edward Wilson στο 
πιο πρόσφατο σύγγραμμά του, στο τέλος 
του κεφαλαίου περί Ηθικής και Θρησκείας 
συμπεραίνει «… ηθική και θρησκεία είναι 
ακόμη πολύ περίπλοκες για να εξηγηθούν 
σε βάθος από την επιστήμη σήμερα …». Ένα όμως είναι βέβαιο 
ότι για χιλιάδες χρόνια για τους ανθρώπους υπήρχε μόνο μια πηγή 
γνώσεως, την οποία μπορούσαν να εμπιστευτούν για τον ορισμό 
του καλού και του κακού. Και υπήρχε μόνο μια πηγή γνώσεως 
που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως βάση της ηθικής. Και η 
πηγή αυτή ήσαν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. Οι οποιεσδήποτε 
θρησκευτικές πεποιθήσεις. Και έτσι είναι μέχρι και σήμερα.

Στην αρχή επί εκατομμύρια χρόνια πάνω στη Γη ήτανε το Τίποτα. 
Το πρωτογενές Τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε καλό ούτε κακό. Και μετά 
ήρθε ο Άνθρωπος. Και μαζί με τον Άνθρωπο εμφανίστηκε στη Γη 
το καλό και το κακό. Και η ηθική. Και η θρησκεία. Τώρα λοιπόν 
που παραμερίζουμε την Αποκαλυπτική θρησκειολογική ηθική 
ποιάεναλλακτική λύση προσφέρουμε στη θέση της. Μια αναπόδεικτη 
μηχανιστική ηθική βασιζόμενη στο DNA ή μια αναπόδεικτη πρωτεϊκή 

Είναι φανερό όμως 
ότι είτε εξηγούμε 
την ελευθερία της 
βουλήσεως από 
την επίδραση του 
περιβάλλοντος επί 
των κυττάρων του 
εγκεφάλου μας είτε 
ως χαοτικού τυχαίου 
φαινομένου ομιλούμε 
για μια ψεõδο-ελευθερία 
της βουλήσεως, για 
μια φαινομενολογική 
ελευθερία βουλήσεως.
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εμπειρική ηθική που προκύπτει από την ορθολογική ανάλυση 
του εμπειρικού κόσμου. Ας είμαστε ειλικρινείς! Προσφέρουμε 
το βάραθρο. Το βάραθρο, που ο μεγάλος σύγχρονος στοχαστής, ο 
Κώστας Αξελός, μας ζητά να το  αποδεχθούμε ως έχει, ως το ποτάμι 
της βέβαιης αβεβαιότητας που κυλάει στο βάθος του βαράθρου. 

Τώρα που παραμερίζουμε την 
αποκαλυπτική βάση της ηθικής 
προσφέρουμε το Τίποτα. Ένα 
Δευτερογενές Τίποτα και γι’ 
αυτό πιο δυσβάστακτο για τους 
ασθενείς ώμους του Ανθρώπου. 
Το Τίποτα της επιγνώσεως 
ότι το καλό και το κακό 
στροβιλιζόμενα στο ποτάμι 
της βέβαιης αβεβαιότητας 
στο βάθος ενός βαράθρου 
αλληλοαναιρούνται περνώντας 
στη μη-θέση της εννοιολογικής 
ανυπαρξίας. 

Συμπέρασμα του γράφοντος: 
Ο ορθός λόγος είναι 
αναγκαίος για την λείανση του 
ακατέργαστου λίθου εκάστου 
ανθρώπου προς δημιουργία 
μιας αρμονικώς λειτουργούσας 
κοινωνίας. Δεν είναι όμως 
και ικανός. Είναι η πίστη στην 
ύπαρξη του Αιωνίου Φωτός, 
του Θεού, που αιτιολογεί τη 
χρήση του ορθού λόγου για 

την λείανση του ακατέργαστου λίθου. Φαίνεται σαν να ισχύει και 
σε αυτή τη περίπτωση το γνωστό σε πολλούς από τους αναγνώστες 
περίφημο θεώρημα Godel του κορυφαίου μαθηματικού και άμεσου 
συνεργάτη του Αϊνστάιν Kurt Godel  ότι ένα λογικό σύστημα δεν 
επαρκεί αυτοδυνάμως για την περιγραφή του. Είναι η πίστη στην 
ύπαρξη του Αιωνίου Φωτός, του Θεού, που αιτιολογεί τη χρήση του 
ορθού λόγου για την λείανση του ακατέργαστου λίθου.n 

Εικ. 5. Ο Θεός – Δημιουργός του Παντός στον γνωστό πίνακα “Ο 
Αρχαίος των Ημερών” του Άγγλου ποιητού και ζωγράφου William 
Blake (1757-1827). Ο πίνακας αυτός κοσμεί τον λογότυπο του 
Κέντρου Σπουδών Επιστήμης και Θρησκείας του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης. (βλ. κείμενο). Τα ποιήματα του William Blake 
προβάλλουν το αίτημα για την ελευθερία του πνεύματος του 
Ανθρώπου 

Ε
λληνική Νομαρχία, ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας, Ανωνύμου 
του Ελληνος, Εν Ιταλία 1806, αφιερωμένη στον τύμβο του 
μεγάλου και αειμνήστου Ελληνος Ρήγα.

Η Νομαρχία είναι ένας ύμνος, ένα δοξολόγημα στην ελευθερία! 
(Δόξα ούν τη ελευθερία, ανακράζει ο Ανώνυμος συγγραφέας της). 
Όμως, ο Ανώνυμος υπερυψώνει ακόμη περισσότερο την ελευθερία 
από τον ύμνο, αφού την προσδιορίζει ως Λόγο (με κεφαλαίο Λ)….
ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας. Αποτελείται από πέντε κεφάλαια 
και ένα σύντομο διάλογο πέντε σελίδων στο τέλος αναμεταξύ του 
συγγραφέως και των φίλων του Σ. και Κ.

Προηγούμενη εργασία επι του θέματος εν αγνοία μου εγράφη 
από τον αδ. Αθ. Αλεξανδρόπουλο το 1990 όπως με πληροφόρησε ο 
ένδ. αδ. Γ. Ματσόπουλος τον οποίον ευχαριστώ. 

Στο τεκτ. τεμάχιο ο αδ. Αλεξανδρόπουλος  σημειώνει ότι ο 
άγνωστος συγγραφέας της Νομαρχίας είναι εμποτισμένος από τα 
κηρύγματα του τεκτονισμού και του καρμποναρισμού βγαλμένα 
από τις αρχές του διαφωτισμού της Γαλλικής επανάστασης και 
της παράδοσης του Ρήγα. Μιλάει η Νομαρχία για το «μυστικό», 
μεταχειρίζεται εταιριστικές λέξεις και φράσεις όπως «αδελφοί», 
και το πυθαγόρειο «Κοινά τα των Φίλων» (Α114, «ελεύθερος και 
χρηστοηθής» (αντί χρηστοήθης) (Δ15, Δ45), επίσης συνθηματικά 
φιλιά, εταιριστικά συνθήματα όλα καθαρά τεκτ. φύσεως. Ο 
αδ. Aλεξανδρόπουλος τοποθετεί (υπαινικτικά) την Νομαρχία 

Ελληνική Νομαρχία 
Áνωνύμου του 

Έλληνος
Μια τεκτονική προσέγγιση

Ιωάννης Λυριτζής
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στα εταιριστικά κινήματα της εποχής αλλά δεν προσφέρονται 
αποδείξεις ή ενδείξεις αφού δεν ασχολείται με την ταυτότητα του 
συγγραφέως.

Όταν ξεκίνησα την έρευνα και περισσότερο περί της τεκτ. 
προσεγγίσεως και ταυτότητας της Νομαρχίας διαπίστωνα ολοένα 
το ορθόν της υπόθεσής μου. Αλλωστε, όπως γνωρίζουμε, αρκετοί 
μη τέκτονες που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του συμβολικού 
συστήματός μας θέλουν να τα χρησιμοποιούν είτε διότι τα 
ενστερνίζονται είτε για λόγους παραπλανήσεως εκ του πονηρού. Έτσι 
μια διερεύνηση του θέματος θα απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή. 

Γι’ αυτό θα εξετάσουμε την Νομαρχία από τρείς πλευρές, την 
καθαρά ιστορική, την εσωτερική-συμβολική, και την πατρότητά 
της.

Ιστορική Διάσταση

Το πόνημα της Νομαρχίας (άσχετο με την εννοιολογική σημασία 
του σημερινού όρου των Νομαρχιών) παρουσιάζει σύστημα 
διακυβερνήσεως την ονομαζόμενη Νομαρχία ως την «καλλιτέραν 
μεταξύ των άλλων συστημάτων διοικήσεως», που φυλάττει την 
ελευθερία του ανθρώπου και εξηγεί τους λόγους που κρατούν την 
Ελλάδα δούλη. 

Είναι το παράπονο, η σπαρακτική φωνή της σκλαβωμένης 
Ελλάδας προς τα ξενιτεμένα παιδιά της. Πανεθνικό προσκλητήριο 
επαναπατρισμού για το χτίσιμο μιας νέας ελεύθερης πολιτισμένης 
Ελλάδας που με τη δημιουργική της ορμή και τη δημοκρατική της 
πνοή θα έφτανε γρήγορα στο ύψος της αρχαίας Ελλάδας. Κάνει δε 
ηθική και πνευματική διαπαιδαγώγηση διά του παραδείγματος. 
Στηρίζει την χρηστή διοίκηση με τη Νομαρχία στην Παιδεία των 
Ελλήνων άνευ της οποίας τα δεινά δεν θα εξαλειφθούν. Κατά 
δήλωση του συγγραφέα γράφτηκε το 1806 στην Ιταλία.

Στο πρώτο κεφάλαιο κάνει αναδρομή των αιτίων που κρατούν 
δέσμιο το λαό, από την πρωτόγονη εποχή, με απλά λόγια διεξέρχεται 
τις αξίες της ανθρώπινης υπόστασης, την έννοια της αμάθειας 
(σ.14) σε αντιδιαστολή με τη σοφία, για την έννοια της αναρχίας 
της αδικίας, της μοναρχίας ως προξένου και γεννήτριας πολιτικής 
ανομοιότητας, τη τυραννία που θανατώνει, σε όλα αυτά διακρίνει 

Ç Åυρώπη óôá 1812

τα ελαττώματα και την περίσσεια αρετής. (σ.14). Τοποθετεί την 
Νομαρχία μεταξύ δημοκρατίας και αριστοκρατίας που διαφέρουν 
στο ότι η δημοκρατία κλίνει προς την αναρχία και η αριστοκρατία 
στην ολιγαρχία, η οποία πολλάκις είναι χειρότερη από την τυραννία. 
Δηλώνει ότι στην αναρχία ελεύθεροι είναι μόνο οι ισχυρότεροι, ένας 
μόνο στην μοναρχία και ουδείς 
στην τυραννία.(σ.15). Στο σύστημα 
διοικήσεως της Νομαρχίας, ο 
Ανώνυμος τονίζει εμφαντικά ότι 
υφίσταται η αρετή, η ομοιότητα 
και η ελευθερία (σ.15).

Στη σελ. 16 πλέκει το εγκώμιο 
της Ελευθερίας σε επαναστατικό 
και θαυμαστικό ταυτόχρονα 
ύφος:

«Φεύ! Πού είσαι ελευθερία 
ιερά! Πού νόμοι! Πού νομοδόται;. 
Όσον γνωρίζουμε την αληθή σημασία σου, τόσον αυξένει ο πόθος 
μας εις το να σε απολαύσωμεν. Εσύ είσαι η μήτηρ των μεγάλων 
ανδρών, συ ο στύλος της δικαιοσύνης, συ η πηγή της ευτυχίας. Ε 
πόσον καλόν λείπει εκείνων, όπου σε υστερούνται! Πόσον θέλουν 
κλαύσει όσοι μέχρι τούδε δεν σε εγνώριζον.»(σ.16)

Στην ελευθερία αποδίδει λέξεις-έννοιες κλειδιά που τιμούν την 
αξιοπρέπεια του ατόμου και συνάδουν με την τεκτονική διδασκαλία, 
π.χ. αξιότητα, καλόν, αρετή δοξασμένη, ανδρεία, αγαθότητα, 
φιλία, τιμή, οι νόμοι, η αθωότητα, η δίκαια τιμωρία, τα χρηστά 
κατορθώματα. Εμψυχώνει του Έλληνες να ξεσηκωθούν κατά των 
τυράννων Τούρκων.

Δίνει έμφαση μεταξύ των άλλων στους «καλούς νόμους» 
που αποκαταστούν χρηστοήθεις πολίτες, οι οποίοι ευκολότερα 
υπακούουν στους νόμους, ενώνονται με θαυμάσια τέχνη, ενώνουν 
την μερική με την κοινή ωφέλεια και προετοιμάζουν τους πολίτες 
στην αρετή και τη δόξα από μικρή ηλικία. Την ανατροφή αποκαλεί 
δευτέρα φύση του ανθρώπου – την θεωρεί ως «η έξις η συνήθεια» 
και αναφέρει ως τον θαυμασιώτερο και νουνεχέστερο νομοδότη τον 
Λυκούργο. 
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Στο ίδιο κεφάλαιο τονίζει την ντροπή να δέχονται οι Έλληνες 
ατίμωση της οικογένειας τους, κατακεραυνοβολεί τα ελαττώματα 
όλων των τυράννων που δεν έχουν θρησκεία, ούτε συνείδηση, είναι 
άρπαγες, φονιάδες, θηλυμανείς, αρσενοκοίτες, άσπλαχνοι, σκληροί 
την καρδιά, αναιδέστατοι…. χαιρετίζει τα προτερήματα τις αρετές 
της ελευθερίας π.χ. («…αποκαταστεί τον άνθρωπο γενναίο…», 
«…ο μεν ελεύθερος ούτε ελπίζει, ούτε φοβείται εις το ότι μέλλει 
να πράξει διότι είναι γεναίος…», «…το κοινόν χρέος υποχρεοί 
τους ελεύθερους άνδρες ή να νικήσουν ή να αποθάνουν…», «…η 
ελευθερία …είναι ως η όρασις εις τους οφθαλμούς».

Στο δεύτερο κεφάλαιο ομιλεί για την υποκρισία του ιερατείου,  
την επίπλαστη αγάπη στην πατρίδα (καλοβολεμένοι όντες) και 
ψευδοσεβασμό στο θεό, και για τους ψευδοευγενείς πλούσιους,

Στο τρίτο κεφάλαιο κάνει αναφορά στα δεσμά της Ελλάδας, 
την οποία οι Οθωμανοί τύραννοι δεν σέβονται, οι νόμοι τους είναι 
σκληροί, ολίγοι και ατελείς.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τους συνεργούς της τυραννίας- 
το αμαθές και ανευλαβές σκοτεινό ιερατείο, την έλλειψη ευεργετών 
και την απουσία των αρίστων συμπολιτών μας, την κοινωνική 
ακρότητα που διαχωρίζει σε πλούσιους και φτωχούς, ανατρέχοντας 
πάντα στην αρχαία Ελλάδα και τον «νομοδότη Λυκούργο». Συνεχώς 
εδώ ο Ανώνυμος ομιλεί για την χαλιναγώγηση των παθών των 
δούλων Ελλήνων, αλλά και ιδιαίτερα των συνεργών της τυραννίας: 
τον κλήρο. Πρόκειται για το αμαθές ιερατείο με την απουσία 
αρίστων ιερωμένων. Εδώ γίνεται εκτενέστατη αναφορά σ’ αυτό 
ονοματίζοντας επισκόπους και πρωτοσύγκελους και καλόγερους 
αλλά αναδεικνύοντας και αρίστους ιερείς που τους τιμά: «Οθεν 
όλοι σχεδόν οι αρχηγοί της εκκλησίας κατάγονται από την ιδίαν 
ποταπότητα και οι περισσότεροι είναι αμαθέστατοι» (σ.111) «Πώς 
άραγε ζώσιν αυτοί οι αρχιεπίσκοποι εις τας μητροπόλεις των 
και οποίαι εισίν αι αρεταί των; Τρώγωσιν και πίνοσιν ως χοίροι…
»(σ.109)

Πρόκειται για λίβελλο κατά του ιερατείου.  Δεν παραλείπει 
όμως να επαινέσει τους ενάρετους: «δεν είναι ολίγοι βέβαια οι 
όντως άξιοι ευλάβειας και τιμής ιερείς…….ως ο ενάρετος ανήρ ο 
σοφώτατος λέγω οικονόμος των Ιωαννίνων κυρ κοσμάς Μπαλάνου, 
ο οσιώτατος και ελλογιμώτατος διδάσκαλος εις Κέρκυρα κυρ 

Ανδρέας ιερεύς και άλλοι πολλοί». Ισως να υπονοεί τον τέκτονα 
ιερέα Ανδρέα Ιδρωμένο που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
Εταιρεία των Φίλων στην Κέρκυρα που έχει για σφραγίδα έμβλημα 
καθαρά εταιριστικό και χρησιμοποιεί κρυπτογραφικό αλφάβητο.  
Εδώ οφείλουμε να διακρίνουμε ότι την εποχή εκείνη άκμαζε ο 
εταιρισμός (societes de compagnonnage) ο οποίος συνυπήρχε 
μετάτου ελευθεροτεκτονισμού που αναβίωσε το 1717 ενώ 
αναφέρεται ως υπάρχων από το 1598 στον Καταστατικό Χάρτη του 
Schaw.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γράφει για την ανάσταση του γένους 
αποδεικνύοντας την ευκολία της ελευθερώσεώς του, την οποία 
βασίζει στα ήθη και το χαρακτήρα των Ελλήνων. Κάνει πολλές 
αναφορές στη παιδεία των Ελλήνων και τη κλίση των προς τις 
Μούσες, τον Απόλλωνα, τη λογική και τη φυσική, τον Πλούταρχο 
και τον Ξενοφώντα, το σέβας των προς τους γέροντας (βλ.
Πυθαγόρειες συμβουλές), και την αγάπη των διά την δόξα όμοια 
με τους Σπαρτιάτες. Τελειώνει πάλι με την αξία της ζώσας πνοής 
της ελευθερίας και το ένδοξο παρελθόν όπως ξεκίνησε το πόνημα, 
προτάσσοντας ακόμη και είδος επίκλισης στοχαζόμενος με τη 
δύναμη της σκέψης και του είναι του, με το: «ζήτω η ελευθερία των 
ελλήνων εις αιώνας αιώνων! Γένοιτο, γένοιτο!».

Συζήτηση

Ο συγγραφέας επανατοποθετεί το θέμα «Ελληνικός 
Διαφωτισμός» και επισημαίνεται η απατηλή μέχρι τώρα εικόνα 
που είχαμε γι’ αυτόν. Εχει θεωρηθεί μέχρι τώρα αυτονόητη χωρίς 
συγκριτική έρευνα η εξάρτησή του από το Γαλλικό διαφωτισμό και 
έχει αγνοηθεί τελείως η εξάρτησή του από τα ελληνικά κλασσικά 
φιλοσοφικά και πολιτικά κείμενα από τα λατινικά αντίστοιχα, καθώς 
και από τα γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά και ρώσικα.  Επιδιώκεται 
η ερμηνεία του φαινομένου μέσα από την καθαρή και καίρια 
ιδεολογική πηγή και την εξάρτησή του από τα κείμενα των Πατέρων 
της Εκκλησίας και εν γένει τη φιλοσοφική θεολογία. Επανεκτιμάται 
η σχέση Χριστιανισμού και ελληνικής κλασσικής σκέψης και 
αντιδιαστέλλεται προς τα αντιθεικά αντιχριστιανικά κείμενα του 
Γαλλικού Διαφωτισμού. Επαναφέρει τα κλασσικά διδάγματα και 
τις αξίες της αρχαίας ελληνικής κειμενογραφίας με αναφορές στο 
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Πλούταρχο, Πλάτωνα, τον Ιπποκράτη, τον Λυκούργο

Την Νομαρχία αναπτύσσει κατά την γνώμη μας με βάση των 
αρχαίους έλληνες φιλοσόφους.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ανώνυμος 
δεν χρησιμοποίησε τον όρο «ισότητα», με μια μόνο εξαίρεση κι 
αυτή χωρίς καμία κοινωνική ή πολιτική απόχρωση (Β 39). Αντίθετα 
αναφέρει και τονίζει ιδιαίτερα την ομοιότητα ( Α45).

Τα τρίπτυχο όμως των αρχών της Γαλλικής Επανάστασης 
στο οποίο φαίνεται να διαφοροποιείται ο Ανώνυμος ως προς το 
στοιχείο egalite (=ισότητα), που αντικαθιστά με την «ομοιότητα» 
επαναλαμβάνεται και με την προσθήκη της «ομόνοιας» και σε 
αντίθεση με τους Γάλλους επαναστάτες τα ιδεολογικά στηρίγματα 
του Ανώνυμου βρίσκονται στο Ευαγγέλιο, στους Αποστόλους και 
στους φιλοσόφους εκκλησιαστικούς Πατέρες; « Ω γλυκύτατε Ιησού! 
Ω δίκαιοι απόστολοι! Ω φιλόσοφοι Πατέρες! Εσείς εκηρύξατε την 
ομόνοια, αδελφότητα, την ομοιότητα και την ελευθερία « (Δ40).

Νιώθει την ανάγκη να προφυλάξει τους αναγνώστες του από την 
ενδεχόμενη παρεξήγηση να θεωρήσουν την «ομοιότητα» (=ισότητα) 
φυσική ή ηθική ή ταξική! «κρίνω αναγκαίον- λέγει- να σας 
φανερώσω τι προλαβόντως περί της ομοιότητος των ανθρώπων, και 
τούτο διά να μην απατηθώσιν όσοι ήθελον νομίσει να εύρωσιν εις 
αυτήν την διοίκησιν (δηλ. την Νομαρχία) μιαν απόλυτον ομοιότητα 
(Α24 και Α32). Και απαριθμεί τις τρείς αιτίες της ανομοιότητας α) 
τη φύση (δυνατοί, ανίσχυροι, ευφυείς, ευήθεις), β) την ανατροφή, 
γ) την τύχη (πλούσιοι, φτωχοί). Η Νομαρχία είναι το πολίτευμα 
του μέτρου, μετριάζει τις διαφορές. (Α29), δηλ. το πολίτευμα της 
αρετής, της μεσότητας, της ισονομίας.

Τεκτονικές διαστάσεις

Ο τέκτων αναγνωρίζεται εκ των λόγων του, του ήθους και των 
πράξεων του (σ.83 Α’). Στο κείμενο της Ελληνικής Νομαρχίας 
διακρίνει κανείς και τα τρία αυτά: τον λόγο, το ήθος και την 
προθετικότητα των πράξεων του ανωνύμου συγγραφέα..

Κατ’ αρχήν προσδιορίζονται σαφέστατα η ελευθερία, η αρετή, η 
ηθική και το ελάττωμα όπως ορίζονται στο τυπικό μας. Υπενθυμίζω 
ότι προσδιορίζονται ως εξης: Ελευθερία: ιδία θέληση του πράττειν, 
συμφώνως με τον Νόμο, την Ηθική, συμμετέχειν στους θεσμούς 
και σεβασμός. Ηθική: βασίζεται στη λογική και τη συνείδηση, είναι 

παγκόσμιος Νόμος, καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματα 
στη βάση του συναισθήματος της καρδιάς για την εξασφάλιση του 
Λόγου και της Αρετής. Αρετή: ως δύναμη του πράττειν το καλό, στη 
κοινωνία, τον πλησίον την οικογενεια χωρις επίδειξη, φιλοδοξία η 
φιλαυτία. Δεν οπισθοχωρεί ουτε προ θυσιών ουτε προ αυτού του 
θανάτου για την εκπλήρωση του 
καθήκοντος. Ελάττωμα: πάσα 
υποχώρηση για ιδιοτέλεια, ή πάθη 
επί βλάβη του καθήκοντος, και 
πρέπει ο άνθρωπος να οπλισθεί 
με τις δυνάμεις του λογικού 
της ενέργειας χαρακτήρος 
να εμποδίσει αυτά και να 
προσδώσει την εικόνα αγνών 
και ευάρεστων απολαύσεων 
στη ζωή με σοφία και αρετή. Οι 
έννοιες αλληλοσυνδέονται για 
να ολοκληρώσουν το άτομο. Και 
τις τέσσερις έννοιες ο Ανώνυμος 
τις χρησιμοποιεί συνεχώς στην 
Νομαρχία στην προσπάθειά 
του να μυήσει ανωνύμως τους 
Ελληνες σε μια ευνομούμενη 
Πολιτεία αποτινάσσοντας τον 
ζυγό των Τούρκων. Παρακάτω 
θα αποδείξουμε στατιστικά με 
γλωσσική ανάλυση, όχι μόνο τη χρήση αλλά και  τη συχνότητα 
των όρων αυτών πολλαπλώς. Οι σελίδες της Νομαρχίας, άμεσα ή 
έμμεσα, αναφέρονται σε ένα αόρατο τεκτονικό τυπικό, που έχει τις 
βάσεις του στους τρείς πρώτους συμβολικούς βαθμούς.

Η τεκτ. θεώρηση είναι διεγέρτης του λαού, αφού περιγράφεται στο 
βαθμ. του διδ. η δύναμή του. Ο Ανώνυμος δίνει μεγάλη έμφαση στη 
δύναμη του λαού, αψηφώντας τον δυνάστη Οθωμανό, στιγματίζοντας 
της προδότες και μεταλλαχθέντες ιερατικούς (κοσμικούς) και 
πολιτικούς άρχοντες, που συμμάχησαν με τον τύραννο, τονίζοντας 
όμως παράλληλα τους κινδύνους της βοήθειας από ξένες 
δυνάμεις που μόνο με οφέλη θα έρθουν και μια διαφορετικού 
είδους υποδούλωση και ανελευθερία θα επιβάλουν. Ενισχύει την 
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εσωτερική δύναμη αντλώντας παραδείγματα από της φωτεινές 
προσωπικότητες και ήρωες της αρχαίας Ελλάδας και σύγχρονους του 
με αποκορύφωμα στον Ρήγα. Επαναφέρει και εγκαθιστά ακλόνητα 
τον όρο Ελλην, Ελληνας, Ελλάς και δεν παραπαίει σε ρωμιούς και 
γραικούς, καταδεικνύοντας έτσι την ιστορική συνέχεια, που μετά 
400 χρόνων σκλαβιάς έτεινε να λησμονηθεί. Η Νομαρχία αποτελεί 
περίλαμπρο μνημείο του νεοελληνικού διαφωτισμού και ανεβάζει 
την ελληνική σκέψη στο επίπεδο του ευρωπαικού διαφωτισμού 
και τη συνδέει με τις προοδευτικές διδασκαλίες των μεγάλων 
διαφωτιστών. Οπως ομολογεί ο Γ. Βαλέτας αλλά και επισημαίνει 
ο αδ μας Αλεξανδρόπουλος, ο συγγραφέας καταφέρνει μέσα στα 
στενά πλαίσια του λόγου να αναπτύξει μεθοδικά και πρωτότυπα μια 
μεγάλη φιλοσοφία και μ’ αυτή να φωτίσει το μεγάλο πρόβλημα του 
λαού, της ελευθερίας και της αναγεννήσεώς του.

Παρομοιάζει με το Χάος αυτό που υπάρχει στην υποδουλωμένη 
Ελλάδα, το ζοφερό σκοτάδι, την έλλειψη γνώσεως, την άγνοια 
βασικών όρων και ζητημάτων που αφορούν την ίδια την υπόσταση 
και αξιοπρέπεια του Έλληνα, την στροφή στο ένδοξο παρελθόν. 
Περιγράφει τον κατακερματισμό κάθε ανθρώπινης υποστάσεως, 
επισύρει την προσοχή σε ηρωικές πράξεις στην αρχαία Ελλάδα αλλά 
και στη εποχή του με τους Σουλιώτες και τον Ρήγα. Περιγράφει τα 
πάθη και τη δυστυχία, τις θλίψεις και τα βάσανα, τη «διαυθέντευση» 
των Ελλήνων που ενισχύει την ντροπή και τον κατατρεγμό την ιδέα 
ότι οι δούλοι πρέπει να μαθαίνουν ότι γεννιούνται δούλοι με πολλά 
παραδείγματα.

Με τη Νομαρχία ο Ανώνυμος ηχεί τον πολεμικό ήχο της σάλπιγγος 
κατά των φοβερών άλυσσων της δουλείας. Παροτρύνει για την θυσία 
όταν ο σκοπός είναι ό,τι πιο ιερό: η προστασία της οικογένειας, της 
πατρίδας της ελευθερίας, της αλήθειας (σ.47)   

Όταν ο Ανώνυμος παροτρύνει για την ελευθερία πάλι μας 
υπενθυμίζει το τυπικό μας «Αν εγώ δεν διαυθεντέψω την πατρίδα 
μου, ποίος θέλει διαυθεντέψει εμένα; Εγώ εις αυτήν ελπίζω την 
ευτυχία μου. Εγώ εις τον ναόν της ωρκίσθην, ενώπιον όλων μου 
των αδελφών, να απεθάνω δι’ αυτήν, πώς να γίνω επίορκος; …..Εγώ 
τέλος πάντων είμαι μέρος του όλου, πώς να το ασχημίσω με την 
έλλειψη μου; Το χρέος μου είναι άπειρον εις  αυτήν…. »

Συστήνει δραστηριοποίηση αγώνα, εργασία, δηλαδή, διεγείρει 

το ένδοξο ελληνικό «εγώ» την εθνική και ατομική υπερηφάνεια 
για της υψηλές ιδέες του καθήκοντος, της αρετής, της ηθικής 
τελειοποιήσεως. Μας θυμίζει την 
αναφορά του Σεβ. πριν την έναρξη των 
δοκιμασιών του αμύητου περί των διδαχών 
στον τεκτονισμό και την συνεχή ηθική 
βελτίωση του, ένα έργο «επίμοχθον που 
απαιτεί μεγάλες θυσίες». Η Φιλία στο τρίτο 
κεφάλαιο αναφέρεται ως ο κυριότερος 
παράγοντας στην ομόνοια και ένωση των 
Ελλήνων (σ.90) για την επικράτηση της 
ελευθερίας με τη Νομαρχία. Προεκτείνει 
την φιλία στην αλληλο-υποστήριξη μεταξύ 
των Ελλήνων και θεωρεί την ευεργεσία ως 
το χρηστότερο έργο του ενάρετου πλούσιου 
(σ.91) (=η αρετή είναι η κυρία βάσις και 
το θεμέλιον της πολιτικής διαγωγής…) 
για να ολοκληρώσει το τρίτο κεφάλαιο 
του ως εξής «….οπού η αγάπη του γένους 
μου και ο θείος έρως της πατρίδας με 
διδάσκουσι». Για την εγκώμιο που πλέκει 
στην ευεργεσία (=την αγαθοεργία στο 
τυπικό μας) υποσημειώνει με δύναμη 
και αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει 
τέκτονα που έχει δώσει την επίσημη 
διαβεβαίωση του κυπέλλου των σπονδών 
«…τις μην τολμήση ο αναγνώστης, και 
δια τούτο τον ορκίζω έμπροσθεν της 
δικαιοσύνης και εις τον ναόν της αρετής, 
τις μην τολμήσει λέγω όποιος και αν είναι 
να με κράξει αγνώμονα…» Ομιλεί για τα 
καθήκοντα του Έλληνα και εναρμονίζει 
τις παραινέσεις του με τα τρία καθήκοντα 
του τέκτονα μετά την εισδοχή του. «ο 
σεβασμός στα δικαιώματα των άλλων και 
της κοινωνίας, σεβασμός στην ιδιοκτησίαν 
του άλλου, σέβας στο θεό, αγάπη στη πατρίδα, και πλησίον, και 
αφοσίωση στην οικογένεια που συνιστούν στην ουσία την υψηλοτέρα 

Εικ.7 Επιστολή Κοραή στον Jeferson

Εικ. 5 Επιστολή Jeferson στον Κοραή
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έκφραση της παγκόσμιας αδελφότητας».

Στο πρώτο κεφάλαιο (σ.13-14) εξιστορεί τον άνθρωπο όταν 
παρουσιάστηκε στη γη ως κυνηγός συλλέκτης, μετά καλλιεργητής, 
οργανωμένος σε μικρές ομάδες,  τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, 
τον αγώνα για υπερίσχυση, όπου η φύση λειτουργούσε αντί των 
νόμων, την ανάγκη να οργανωθεί και να αλληλεπιδράσει με άλλους, 
όπου και εντοπίζει, ο Ανώνυμος, την έλλειψη ευτυχίας, την έναρξη 
της αναρχίας, την έλλειψη δίκαιου και συνεχίζει με τα διάφορα 
καθεστώτα, για να ανασύρει συνεχώς και εξάρει την ελευθερία, την  
αρετή, τον περιορισμό των ελαττωμάτων, την ανάγκη νομοθέτησης 
τους Νόμους. Σε αυτό το σημείο θυμίζει τυπικό μας, όπου 
εμφαίνεται η αγάπη στους αδελφούς μας και η βοήθεια στις ανάγκες 
τους. Τους Έλληνες φιλοσοφους με τον Λυκούργο, την εξεικόνιση 
της ισότητας δικαιωμάτων και καθηκόντων στην κοινωνία, ενώ 
δοξάζεται η εργασία, που ο Ανώνυμος εννοεί ότι οδηγεί στην 
απελευθέρωση από το ζυγό, ακολουθώντας μετά πλέον μία έννομη 
τάξη, βασισμένη στις αρχές της Νομαρχίας δηλ. την δικαιοσύνη, 
την αποφυγή ακροτήτων, τον σεβασμό, την αγάπη στη πατρίδα, την 
αλληλεγγύη, την γνώση της αλήθειας των πραγμάτων αφού (όπως 
προείπαμε, καταφέρεται κατά της αμάθειας ιδιως των ιερέων).

Στην Νομαρχία δεν παραλείπονται παρομοιώσεις που 
αναφέρονται της αισθήσεις μας, στις τέχνες, τους φιλοσόφους και 
στην συνεχή εργασία  και συγκρότηση δυνάμεων και την διατύπωση 
παραινέσεων μετά του ορθού Λόγου μέχρι και του θανάτου αν 
χρειασθεί προς «ωφελείαν των Ελλήνων».

Η Νομαρχία είναι ένα κοινωνικό ανθρώπινο συναξάρι,. Κλαίει 
για τους μαύρους που τους πωλούν σαν ζώα και τους θανατώνουν 
μέσα στα μεταλλεία (Δ16). Η Νομαρχία είναι ένα κείμενο λαού 
στεφανωμένη με φωτοστέφανο βαθύτατης ανθρωπιάς, αναπτύσσει 
την ανθρωπιά, τη φιλία τη θυσία για το σύνολο «όταν η υπόθεση 
εγγίζει τους περισσότερους μπορούν να γίνουν θαύματα»

Αν και η Νομαρχία προϊδεάζει μόνο για τις αρχές της χρηστής 
διοίκησης αναφέρεται σε πολλά άλλα ζητήματα που αφορούσαν την 
κατοχή των Ελλήνων από τους Οθωμανούς. Τα τυπικά μας ομιλούν 
για την χαλιναγώγηση των αντικοινωνικών τάσεων, την ύψωση 
υπεράνω των συμφερόντων που συνταράσσουν τον αμύητο κόσμο, 
ώστε να εργαζόμαστε για την ηθική μας βελτίωση. Παρόμοιες 

παραινέσεις βρίσκουμε στην Νομαρχία, όπου ο αμύητος είναι ο 
τύραννος, ο αμαθής, ο ψευδοκαλόγερος. 

Η Νομαρχία μας υπενθυμίζει τα τρία καθήκοντα του τέκτονα, την 
σιγή, την αγαθοεργεία, την υπακοή στον Καταστατικό Χάρτη.

Ως προς το πρώτο, την σιγή στο διάλογο με της φίλους του 
(εγώ θα έλεγα αδελφούς του) τον Σ και τον Κ, επανειλημμένα δεν 
ολοκληρώνουν τη φράση τους π.χ σε ότι αφορά τον ασπασμό (τον 
τριπλό πιθανολογώ), ή όταν ξένος πλησιάζει στη παρέα τους «Ο Κ. 
Σιωπή, πλησιάζει ο...»

«Ο Σ. έ, να τον πάρη η κατάρα!»

Ο ΣΥΓ. Υπομονή! Αύριον ετοιμασθήτε να μου δώσητε την γνώμην 
σας εις πολλά ζητήματά μου. Έρρωσθε.

Αναφορικά με το δεύτερο, την αγαθοεργία. Την αποκαλεί 
ευεργεσία και παρακινεί τους έχοντες και κατέχοντες να βοηθήσουν 
τους φτωχούς και αμαθείς και χρήζοντας βοηθείας Έλληνες.

Τέλος ως προς το τρίτο, την υπακοή στους Κανονισμούς της Τεκτ 
Χάρτας. Με τη Νομαρχία τίθενται οι βάσεις μιας ευνομούμενης 
πολιτείας με υπακοή σε βασικές αρχές, θυσία ατομική για χάριν 
του συνόλου (Δ σελ 122… «Εκριζώσατε την δεισιδαιμονίαν και την 
αμάθειαν μαζί, και θυσιάσατε, αν η χρεία το καλή, κάθε μερικόν 
σας καλόν δια το καλόν της κοινότητος») 

Αλλά η Νομαρχία περιέχει επίσης και πλείστα όσα άλλα 
κηρύγματα κατά της αμάθειας και δεισιδαιμονίας (βλ. Β σελ.69-
70), ως και εύστοχες αλληγορικές εκφράσεις.  

Ο Ανώνυμος στο διάλογο αναφέρει τους τρείς λόγους που τον 
οδήγησαν να συγγράψει την Νομαρχία.

Ενώ πιο κάτω στον διάλογο μεταξύ των τριών η λιποθυμία του 
συγγραφέα με το άκουσμα «στην πυρά το βιβλίο του» (δηλ της 
αλήθειας), θυμίζει άλλο μέρος των τυπικών μας.

Αναφέρει:

Ο ΣΥΓ. Να τα κάψω! (με ενθουσιασμόν και μεγαλοφώνως). 
Ω Πατρίς! Ω Ελλάς! Ω Έλληνες! Ω φίλοι μου γλυκύτατοι! (πίπτει 
λιποθυμισμένος).- 

Ο Σ. Πως έμεινεν άλαλος! (λέγει προς τον Κ.).



ομιλίες158 ομιλίες 159

Ο Κ. Πώς εκιτρίνισε!

Ο Σ. Μοι φαίνεται να δακρύζη.

(Ο Κ. τον ανασηκώνει και μετ’ ολίγου, -Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ- 
αναλαμβάνων ο συγγραφεύς, λέγει:

Ο ΣΥΓ. Ω Θεέ μου! Είσθε εσείς, οπού μου λέγατε τοιαύτα 
λόγια; Ε, αδελφοί μου, εσείς βέβαια δεν ευρίσκεσθε εις τας ιδίας 
περιστάσεις οπού ευρίσκομαι εγώ, ούτε αισθάνεσθε όλον το βάρος 
της τυραννίας και όλας τας δυστυχίας της Ελλάδος όσον εγώ τας 
αισθάνομαι. Εγώ, ναι! Εγώ δεν ζω, ειμή ως Έλλην ούτε άλλο τι 
ημπορεί να μου καταστήση ποθητήν την ζωήν μου, ειμή η Ελλάς. 
Η καρδία μου εύθυς αρχίζει να ταράττεται βιαίως, όταν ακούω το 
όνομα της πατρίδος μου……

Όθεν, μόνον ο έρως της πατρίδος, μόνον και μόνον αυτής 
εκυρίευεν την ψυχήν μου ούτε άλλη επιθυμία ημπορούσε πλέον να 
έχη χώραν, αυτού όντος, ειμή το θείον δώρον της φιλίας. Και ούτως 
η γλυκεία συναναστροφή της και η ανάγνωσις τινών συγραφέων μ’ 
επαρηγορούσαν οπωσούν.

Πρώτον μεν, δια να ωφεληθούν μερικοί οπού ήθελε τον 
αναγνώσουν με εκείνην την ιδίαν αγάπην και διάθεσιν της ψυχής, 
με την οποίαν εγώ τον εσύνθεσα. Δεύτερον της, δια να παρακινήσω 
τους προκομμένους του γένους της να συνθέσουν εις το ίδιον θέμα 
αξιώτερα πονήματα.

Ο Σ. Ειπέ μας, ω φίλε, μόνον δύο αίτια σ’ επαρακίνησαν να 
τυπώσης το πόνημά σου, ή έχεις και κανένα άλλο;

Ο ΣΥΓ. Της, ω φίλοι, έχω και το τρίτον και ύστερον αίτιον, το...

Ο Σ. Το οποίον είναι δια να ηθέλησες να δείξης και συ την 
αξιότητά σου;

Ο ΣΥΓ. Ουχί, αδελφέ, διότι ήθελα αποδείξει, τουναντίον, την 
αναξιότητά μου. Μάλιστα βλέπεις ότι δεν έβαλα ούτε το όνομά μου 
εις τον τίτλον.

Ο Κ. Μερικοί δεν βάζουν το όνομά τους, δια να αποφύγουν τας 
κατακρίσεις οπού τους τυχαίνουν.

Ο Σ. Ουχί, ω Κ. Ο φίλος μας δεν το έβαλεν, δια τας αιτίας οπού 
ηξεύρομεν.

Ο ΣΥΓ. Σας βεβαιώ ως αδελφός, ότι και αι αιτίαι οπού λέγεις αν 
δεν ήθελε ήτον, μ’ όλον τούτο δεν ήθελα το βάλει, ως μη αναγκαίον. 
Αν όμως ήθελε γράψει τις εναντίον....

Ο Σ. Ε, δεν ελπίζω να ευρεθή Έλλην της, να γράψη εναντίον της 
Ελλάδος. Ειπέ μας τώρα το τρίτον αίτιον.

Ο ΣΥΓ. Το τρίτον είναι, ω αδελφοί, οπού, αν ο θάνατος κατά 
δυστυχίαν ήθελεν μ’ εμποδίσει από το να ωφελήσω εις τι την Ελλάδα, 
καν οι λόγοι μου να αποδείξουν την προς αυτήν ευγνωμοσύνην μου. 
Και διά τούτο, σας παρακαλώ, μην...

Ο ΣΥΓ. Έχετε δίκαιον εις αυτό, ω αδελφοί μοι, και εγώ γνωρίζω 
το σφάλμα μου, το έβαλα όμως δια...

Ο Κ. Σιωπή, πλησιάζει ο…(προφανώς κάποιος κοινός γνωστός 
τους)

Ο Σ. Ε, να τον πάρει η κατάρα!

Ο ΣΥΓ. Υπομονή! Αύριο ετοιμασθήτε να μου δώσετε την γνώμη 
της εις πολλά ζητήματα μου. Ερρωσθε.

Ο πολυσυζητημένος Ορθός Λόγος που είναι το μότο της 
Νομαρχίας «Στοχάσου και αρκεί» θεωρήθηκε γνήσιο δείγμα 
της επιρροής του γαλλικού ορθολογισμού. Αποδεικνύεται όμως 
ότι ο Ορθός Λόγος της Νομαρχίας και του Κοραή που συχνά τον 
χρησιμοποιεί, είναι ο Αριστοτελικός και Πλατωνικός Ορθός Λόγος, 
όπως ο Ορθός Λόγος των Πατέρων της Εκκλησίας, που ταυτίζεται 
με το ΝΟΥ δηλ. το ΝΟΜΟ..Δεν είναι καθόλου ο άθεος Ορθός Λόγος 
της Γαλλικής Επανάστασης, (ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ σελ 30)

Ένα δείγμα της άμεσης και τελείας εξαρτήσεως της νεοελληνικής 
σκέψεως και του νεοελληνικού διαφωτισμού από τον αρχαίο 
ελληνικό και λατινικό στοχασμό αποτελεί η διαπραγμάτευση του 
θέματος της φιλίας στην Ελληνική Νομαρχία. Η φιλία παίρνει το 
περιεχόμενο που αποκτάει αργότερα στην Φιλική Εταιρεία.

Ο «Ανώνυμος  Έλλην»,  όπως υπογράφει ο συγγραφέας της 
Νομαρχίας, αναλύει τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην 
ελληνική κοινωνία, για να καταλήξει στην ευοίωνη καταγραφή, 
όπου απαριθμεί «τας αιτίας όπου αποκαταστώσιν εύκολον την 
επανόρθωσιν των Ελλήνων»....
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«Τώρα άρχισαν αι Μούσαι....»

«Ο Απόλλων πάλιν εμφανίσθη...»

«Εξαλείφθη η διεσιδαιμονία των γραμματικών....

«Η Λογική και η Φυσική άνοιξαν τους οφθαλμούς των 
περισσοτέρων νέων...

«Τα φώτα στολίζουν το ανθρώπινον πνεύμα....

«....πόσον  ταχύτερα και ευκολώτερα ήθελε φωτισθώσιν οι 
παίδες των Ελλήνων , αν αι  παραδόσεις των επιστημών εγίνοντο 
εις την απλήν διάλεκτον...»

Συμπέρασμα

Σε αυτή τη σύντομη ερευνητική της προσπάθεια και την 
παράθεση των επιχειρημάτων της, νομίζουμε ότι η Νομαρχία ότι 
γράφτηκε από αδελφό τέκτονα και εικάζουμε μάλιστα τον Κοραή. 
Το βασίζουμε στα ακόλουθα σημεία: α) τους τεκτονικούς όρους, 
β) τις τριπλές ερμηνείες – στα αίτια που περιγράφει, γ) στη τεκτ 
δομή τυπικών στις διάφορες περιγραφές – δεν παραλείπει κύρια 
χαρακτηριστικά διδασκαλιών δοσμένα κατά συμβολικό τρόπο 
που αφορούν τον άνθρωπο - Έλληνα, δ) εξυμνεί και εμφαντικά 
τονίζει την αξία της ελευθερίας εσωτερικής & εξωτερικής που 
συνάδει με την αναζήτηση της αλήθειας. Και στην προσπάθεια 
και το σκοπό αυτό της ζωής του ανθρώπου ουδέν όριο θέτει μέχρι 
της επικράτηση της, αξίζει κι ο θάνατος. (βλ. τυπικό μας, ουδέν 
όριον στην αναζήτηση της αλήθειας), ε) εφαρμόζει τον αναλογικό 
νόμο και την αλληγορία όπως ο τεκτονισμός στα τεκτ. τυπικά, στ) 
κεραυνοβολεί δικαιολογημένα ποιμάντορες για τον αρνητικό ρόλο 
τους στην εθνική παλιγγενεσία, να θυμίσουμε της εγκυκλίους 
και της αφορισμούς κατά της Φιλικής Εταιρείας (που ιδρύθηκε 
επίσημα το 1814 στην Οδησσό) (Τ.Βουρνά Φιλικη Εταιρεια, εκδ. 
Δρακόπουλου).

Σίγουρα η Νομαρχία παραπέμπει στο Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο 
που ιδρύθηκε το 1809 στο Παρίσι, που ζούσε και ο Κοραής, από τον 
Θεσσαλονικιό λόγιο ηγεμόνα της Βλαχίας Γρηγόριο Ζαλίκη, το έτος 
της αυτοκρατορικής αίγλης του Ναπολέοντα.

Η παρουσία πληθώρας τεκτονικών όρων, εκτός του εντοπισμού 
και της απλής παράθεσης στη συζήτηση και τη σχέση με τα τυπικά 
μας, ενισχύεται και με την στατιστική γλωσσική ανάλυση της 
Νομαρχίας, πράγμα που υποδηλώνει την τεκτονική ιδιότητα του 
Ανωνύμου που αποδίδουμε στον Κοραή.  

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Η παρουσία χαρακτηριστικών τεκτ όρων από τα τυπικά μας 
φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε σταθερά από τον συγγραφέα.

Συγκεκριμένα οι παρακάτω λέξεις και συχνότητά τους εχει ως 
εξής:

Αδελφος-τητα: 75
Αγάπη: 6
Χαρά: 2
Αλυσος (αλυσιν): 12
Ιερά: 4
Αλήθεια: 23
Ελευθερία –ος: 241
Ηθική: 4
Αρετή/ ενάρετος: 105
Σιωπή- ήσω:16
Ελάττωμα: 9
Χρηστοήθης-εια:4
Φιλία-ιά: 17
Μυστικό: 1
Ένωσις: 2
Ομόνοια: 4
Επίορκος: 1
Ευεργεσία (αγαθοεργία): 18
Τάξιν: 3
Λογική: 4
Παράδοση: 2
Τέχνη-τες-κη: 26
Χρέος: 41

Τέκνα: 23
Δοξασμένη: 1
Μουσική: 1
Αριθμητική: 2
Δουλεία: 10
Λυκούργος: 3
Ισότητα: 1
Όμοιος: 28
Κρανία:1
Οστά: 1
Ξίφος: 3
Δικαιοσύνη: 13
Ανήκουστον: 5
Έγκλημα: 1
Μέταλλον: 2
Φως: 7
Εις την αρετήν  1
εις την δόξαν: 2
Αμάθεια: 14
Φιλοδοξία: 1
Θάρρος: 11
Λαός: 11

Σε 100 καθαρά τεκτ λέξεις/προτάσεις οι 45/100 αναφέρονται 
δηλ. ένα πολύ σημαντικό ποσοστό που ενισχύει την τεκτονική 
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ÊïñáÞò, 
Íïìáñ÷ßá, 
Ðåññáéâüò

ιδιότητα του συγγραφέως..

Μια πληρέστερη προσέγγιση είναι η επιστημονική πρόκληση της 
αναπτύξεως επιστημονικών μεθόδων και από άλλα επιστημονικά 
πεδία ιδιαίτερα των μαθηματικών, Δηλαδή, κρίνεται αναγκαία η 
συνέργεια του κοινού, της ποιοτικής και της ποσοτικής μεθοδολογίας 
για την επίλυση προβλημάτων πατρότητας έργων και την απόδοσή 
τους σε συγκεκριμένο συγγραφέα.

Έτσι, μια ακόμη στατιστική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε στην 
προσπάθεια να προσδιοριστεί ο συγγραφέας. Ακολουθώντας τις 
ιστορικές μελέτες μεταξύ των πιθανών συγγραφέων της Νομαρχίας 
είναι οι Περραιβός, Κοραής, Κωλέττης, Σπάχος, Γεννάδιος, 
Οικονόμος κ.α. Όμως όλες οι υποθέσεις παραμένουν  εικασίες. 
Εφαρμόστηκαν διάφοροι στατιστικοί - υφολογικοί δείκτες  από 
την βιβλιογραφία πχ οι παράμετροι δείκτης ποικιλίας και πλούτου 
λεξιλογίου, ως και η εκτίμηση σχέσης λεξιλογίου και εκτάσεως 
ή μεγέθους κειμένου πχ δείκτες Yule, Herdan, Απαξ Λεγόμενα, 
και η ανάλυση συστάδων με τις κύριες συνιστώσες, με γραφικές 
παραστάσεις που ομαδοποιούν τα όμοια. 

Τα κείμενα που επεξεργαστήκαμε είναι η Νομαρχία, τα κείμενα 
του Κοραή, του Περραιβού, του Κωλέττη. Διαπιστώθηκε ότι το ύφος, 
η ποικιλία, και όλοι οι ποσοτικοποιημένοι δείκτες, υποδεικνύουν 
ως πιθανό συγγραφέα τον Αδαμάντιο Κοραή. Ένα προκαταρκτικό 
γραφικό δείγμα δείχνεται στο παράπλευρο Σχήμα . Αυτό το νέο 
εύρημα ενισχύεται και από κάποιες ισχυρές πληροφορίες που 
αφορούν τον Κοραή.

Ο Ανώνυμος είναι ο Κοραής;

1) Το ύφος, ο χειρισμός των εκφράσεων και όρων και τα γνωστά 
γραπτά έργα του Αδαμάντιου Κοραή ταυτίζονται πολύ με τα αντίστοιχη 
γραφή του Ανωνύμου του Ελληνος, ώστε η Νομαρχία να αποδίδεται 
κατά μερικούς στον ίδιο τον Κοραή. Ο Κοραής ήταν λάτρης των 
αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων, και των φιλοσόφων Πατέρων της 
Εκκλησίας και στα έργα του είτε μετάφράσεις είτε σχολιασμοί, 
διαφαίνονται όλα αυτά τα στοιχεία. Διακρίνει π.χ, την ισότητα από 
την ομοιότητα, την γεωμετρική από την αριθμητική ισότητα, δηλ 
ομοιότητα. Ιδιαίτερα αντιλαμβανόμαστε με τη βοήθεια του Κοραή 
και τα σχόλια του στους αρχαίους πολιτικούς φιλοσόφους τη σχέση 

της μεσότητας της αριστοτελικής πολιτείας, της αρετής, του Ορθού 
Λόγου και του Νόμου. Ο Ανώνυμος προτείνει πολιτεία ομοιότητας 
και γεωμετρικής ισότητας, την πολιτεία που οραματίζεται και 
σχεδιάζει ο Κοραής σε όλο του το έργο, πριν και μετά τη νομαρχία. 
Διαφωτίζεται η Νομαρχία μόνον όταν μελετήσουμε τα Σχόλια του 
Κοραή στα έργα των αρχαίων Ελλήνων 
αλλά και των πατέρων της εκκλησίας και 
του ευαγγελικού Λόγου, σχετικά με το 
θέμα της ισότητας. Θα έλεγα ότι ο Κοραής 
συμπυκνώνει τη σκέψη του στη Νομαρχία 
σε σχέση με την ευρύτατη ανάλυση που 
κάνει πριν απ’ αυτή κυρίως στο Βεκκαρία 
και στην Αδελφική Διδασκαλία. Την 
αναπτύσσει δε με βάση τις θέσεις της 
Νομαρχίας, στα μεταγενέστερα, κυρίως 
τον Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Πλούταρχο, 
«Νόμω Καλόν»  κλπ.

2) Το ότι η «Νομαρχία» είναι η καλουμένη «Πολιτεία» του 
Αριστοτέλη ενισχύεται και από τα ταυτόσημα χαρακτηριστικά που 
διέπουν και τις δυο γενικότερα, και κυρίως στο θέμα της ισότητας 
δηλ. της μεσότητας.. Στον Ανώνυμο η μεσότητα αποτελεί γνώμη 
των πλειόνων (Α8 και 9), του μέσου, και αντιπαρατίθενται προς 
το μέτριον δηλαδή ταυτίζεται με την αμετρίαν «όταν η βασιλεία 
μεν ύβριν εντέκη….δημοκρατία δ’ αναρχίαν, ισότης αμετρίαν» (βλ 
Πλουτάρχου Πολιτικά, εκδ Κοραής σ 166). 

Στον Αριστοτέλη («Ηθικά Νικομάχεια», Β’, ε’, 14, 46, εκδ, Κοραή, 
σελ. 29, 263) «το δ’ ίσον μέσον τι υπερβολής και ελλείψεως…Ούτω 
δη πας επιστήμων την υπερβολήν και την έλλειψιν φεύγει, το δε 
μέσον ζητεί, και τουθ’ αιρείται, Μέσον δε, ού του πράγματος, αλλά 
το προς ημάς……μέσον τε και άριστον, όπερ εστί της αρετής….
η δε αρετή περί πάθη και πράξεις εστίν, εν οις η μεν υπερβολή 
αμαρτάνεται, και η έλλειψις ψέγεται…το δε μέσον επαινείται και 
κατορθούται, ταύτα δ’ αμφώ της αρετής.»

Ο Κοραής σε παράφραση εξηγεί «μέσου εστί, τουτέστι ίσου».

Ο Ανώνυμος γράφει ότι η Νομαρχία εξίσωσε τις διαφορές 
(δυνατός-αδύνατος, πλούσιος-πτωχός), βέβαια όχι την αριθμητική 
ισότητα που τη λέει ομοιότητα αλλά την ομοιότητα με βάση την 
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αρετή. Δηλαδή την κατ’ αξία μεσότητα, ισότητα.

Κατά τον Αριστοτέλη και Κοραή, «το δίκαιον θεωρείται κατά 
την κυρίως ισότητα λεγομένην, ή αριθμητικήν αναλογίαν» «…όταν 
όμως ο λόγος περί της πολιτικής κοινωνίας, ωφελειών και της 
κοινής όλων ευδαιμονίας το δίκαιον θεωρείται κατ’ αλλην ισότητα 
και αναλογίαν ήτις ονομάζεται γεωμετρική» (ιδ. Σχολ. Εις Πλάτωνα 
εκδ. Ρυγκεν σ.129.). 

Δίκαιον είναι να μετέχωσιν όλοι οι πολίτες μέρος της ευδαιμονίας 
ταύτης…. Επίσης ο Πλάτων «η ισότης η γεωμετρική, τουτέστιν η 
δικαιοσύνη. Ταύτην δε την γεωμετρικήν αναλογίαν Διός κρίσιν εν 
Νόμοις εκάλεσεν»

Και ο Κοραής σχολιάζει στο «Νόμω καλον» αφού φέρει 
παράδειγμα τον Θουκυδίδη Β’ 36 και τον Πλάτωμα Περί Νόμων IV 
σ.757 (Γοργιας σ.508)

3) Ο Κοραής υπέγραφε ως: «Ο Κοραής», «Ο.Ο» (=όν οίδας), 
ανθρωπο που τον ξέρεις από τις ιδέες του και το ύφος του, «Ο 
Ελλην» Ο Κοραής αναφερόμενος στον εαυτό του υπογραμμίζει 
στους αποδέκτες της αλληλογραφίας του ή και στους αναγνώστες 
του άλλου έργου του, την ανάγκη της ανωνυμίας και την δικαιολογεί. 
Ετσι στην επιστολή του στον τέκτονα αδελφό Τhomas Jefferson 
γράφει «σε μετάφραση δική μου….αυτή η επιστολή γίνεται σε 
απόκριση από ένα έλληνα ανώνυμο» και στον ίδιο πάλι «…δεν έχω 
την ανάγκη, κύριε, να σας προειδοποιήσω πως αυτή η επιστολή 
εκλαμβάνεται ως μια ανώνυμο επιστολή». 

4) Η Νομαρχία είναι επιστολή. Ο ίδιος ο Κοραής γράφει για 
τους λόγους της Ανωνυμίας του. Λέγει: «Είναι βέβαια γνωστό εις 
όλους το πράγμα, αλλ’ η άρνησίς μου είναι αναγκαία εις το οποίον 
μεταχειρίζομαι ύφος των λεγομένων» Και αλλού: « Κατ’ ουδένα 
τρόπο δεν αγαπώ να ομολογήσεις εις κανένα ή διά ζώσης ή διά 
γραμμένης φωνής, ότι είμαι εκδότης…Ας το υπονοούν, αλλ’ ας 
μη το ακούση κανείς μήτε από σε μήτε απ’ εμέ ομολογούμενον».  
Πρόκειται για τις 4 ραψωδίες του Ομήρου που δημοσίευσε ανώνυμα. 
Το ύφος, ο λόγος που υπαγορεύει στον Κοραή την ανωνυμία. Το 
ύφος του Παπατρέχα όπως της Νομαρχίας. Ο Αμαντος (Κ.Αμαντος, 
Ποιήματα και αλλα δημοσιευματα του Αδ. Κοραή», Ελληνικά 6, 
1933, 161) ασχολείται με το θέμα της ανωνυμίας του Κοραή και 

Εξώφυλλο βιβλίου Περραιβού

Κοραή αδελφική διδασκαλία

αντικρούει τον Γκίνη (Ανώνυμα Εργα, σ.5) που εύρισκε «φοβία» 
στην ανωνυμία. Γράφει ο Αμαντος που απέδωσε 9 ανώνυμα έργα 
στον Κοραή (Ερανος, σ.6) «….η ανωνυμία ή ψευδωνυμία του Κοραή 
είχε πολλούς λόγους. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο 
Κοραής ήθελε μόνο το έθνος του να υπηρετήσει και 
αυτό το επετύγχανε με τας εκδόσεις και επιστολάς 
του.  Δεν είχε ανάγκη να εμφανίζεται δημόσια 
και να βγάζει λόγους. Επιτρέπεται να είπωμεν ότι 
ένεκα «φοβίας» εδημοσίευσεν ανωνύμως π.χ. 
4 ραψωδίας, του Ομήρου;»  Η ανωνυμογραφία 
ταιριάζει στην κλασικότροπη συνείδηση του Κοραή. 
Ολοι χωρίς εξαίρεση οι διάλογοι όσους εξέδωσε 
ο Κοραής εβγήκαν ανώνυμα ή ψευδώνυμα. Η 
γενική εξήγηση που είναι σημαντική….είναι ότι 
η ανωνυμία στα χρόνια του Κοραή συνηθίζονταν 
πολύ περισσότερο παρά στους καιρούς μας, χωρίς, 
πολύ συχνά, να συνδυάζεται με καμιά επιθυμία να 
κρύψει κανείς την ταυτότητά του. Ο ίδιος ο Κοραής 
σε ένα πλήθος από έργα του και από εκδόσεις 
αρχαίων κειμένων τα έχει παρουσιάσει χωρίς να 
φανερώνεται πουθενά το όνομά του…

Ο Κοραής στους διαλόγους του βάζει τον ένα εκ 
των συνομιλητών να υπογραμμίζει με την ερώτηση 
του την ανωνυμία του έργου του. Στο «Περί των 
ελληνικών συμφερόντων» διάλογο γράφει « ΦΥΞ. 
Ανέγνωσες ίσως το περι εκλογών φυλλάδιον, εδώ 
εις την εξοχήν το εσύνταξα, και το έστειλα εις τον 
τυπογράφον της πόλεως. ΦΙΛ. Αα! Γέννημά σου 
είναι το ανώνυμον φυλλάδιον; Το ανέγνωσα».

5) Ο όρος ΑΝΩΝΥΜΟΣ εκφράζει την Αριστοτελική 
έννοια το μέσον της αρετής και δεν σημαίνει το 
χωρίς όνομα όπως υποστηρίζεται. (βλ. Ηθ. Νικ.  
Β’, γ.6: των δε υπερβαλλόντων, ο μεν τη αφοβία, 
ανώνυμος, πολλά δ’ εστίν ανώνυμα, ο δ’ εν τω θαρρείν υπερβάλλων, 
θρασύς». Στη συγκεκριμένη λοιπόν σχέση ο ανώνυμος καλύπτει 
το νοηματικό περιεχόμενο του υπερβολικά άφοβου (ατρόμητου)., 
επίσης σε άλλο χωρίο του Αριστ. Δ, στ.31: «αντίκεισθαι δε φαίνεται 
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τα άκρα εαυτοίς, διά το ανώνυμον είναι το μέσον»., και στο Δζ1 «…η 
της αλαζονείας μεσότης ανώνυμος δε και αύτη».

Ο Κοραής σχολιάζει (Ηθ. Νικ. σ.252) «Ανώνυμος: ανωτέρω μέντοι 
(δηλ Β’, ζ,55) αληθείαν αυτήν ωνόμασε», Β, ζ, 49-55): « Ρητέον 
ούν και περί τούτων, ίνα μάλλον κατίδωμεν, ότι εν πάσιν η μεσότης 
επαινετόν, τα δ’ άκρα ούτε ορθά, ούτε επαινετικά, αλλά ψεκτά. Εστι 
μεν ουν και τούτων τα πλείω ανώνυμα, πειρατέον δ’ ώσπερ και 
επί των άλλων, αυτούς ονοματοποιείν, σαφηνείας ένεκεν, και του 
ευπαρακολούθητου. Περί μεν ούν το αληθές, ο μεν μέσος αληθής 
τις, και η μεσότης, αλήθεια λεγέσθω».

Το 1914 σε έντυπο της περιόδου εκείνης διατυπώνονται 
ενδιαφέρουσες απόψεις για την ανωνυμία «Pour les blesses, 
anonymous the need for anonymity, Carrefour editions Paris, 9-
15.,… όπως, το άτομο βυθίζεται στο σύνολο, σαν μέρος του όλου. 
Η ανωνυμία είναι υψίστη ηθική πράξη προσφοράς στο κοινό χωρίς 
ελπίδα ανταμοιβής».  

Η ταυτότητα του Ανώνυμου στη Νομαρχία διέπεται από τα ίδια 
χαρακτηριστικά «Εις την ελευθέραν ζωήν, καθείς είναι μέρος του 
όλου».(Α51), «ο σκοπός σας προς το καλόν το γενικόν, και όχι το 
μερικόν, να αποβλέπη πάντοτε». (Ε40)., «Η αρετή και η αληθής 
φιλοσοφία είναι το να ζη τινάς εις πολλούς και αυτό αποκτάται 
ωφελώντας τους» (Δ100). Αλλά και στην εκκλησιαστική ορολογία 
«Ανώνυμον το υπέρ πάν όνομα».

Οι σχέσεις Κοραή με τέκτονες και εταιριστές είναι γνωστές π.χ. 
γνώριζε τον Αθ Τσακάλωφ στο Παρίσι, πριν πάει στην Οδησσό και 
συνιδρύσει την Φιλική Εταιρεία, τους αδελφούς τεκτ. Γ. Ζαλύκη, τον 
Άνθιμο Γαζή, τον Θ. Τζέφερσον γνωστό τεκτ. για τον οποίο έχουμε 
επιστολές, τον Ε. Everett πρόεδρο της μυστικής εταιρείας στις ΗΠΑ 
Φι-Βητα-Καπα κ.α., ενώ πληροφορούμαι ότι υπέγραφε τεκτονικά 
(ευχαριστώ τον αδ Γ. Μασούλα για την πληροφορία αυτή). 

Τέλος, η ιστορικός και φίλη καθηγητρία Μαρία Μαντούβαλου 
με διεξοδική ανάλυση ταυτίζει τον Κοραή με τον Ανώνυμο Έλληνα 
((1995) (Αδ. Κοραής ο συγγραφέας της Ελληνικής Νομαρχίας, εκδ. 
Τολίδη, Αθήνα).

Περιοδικό Ερμής ο λόγιος. Βιέννη

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η προσπάθειά μου περατώθηκε αλλά δεν εξαντλήθηκε. Είμαι 
βέβαιος ότι πολλές ακόμη τεκτονικές διαπιστώσεις μπορούν να 
εντοπισθούν από μελλοντικούς τέκτονες μελετητές της Νομαρχίας. 
Το τεμάχιο που σας παρουσίασα είναι συνέχεια 
του κειμένου του αδ. Αλεξανδρόπουλου και 
ερέθισμα για τον επόμενο.

Η Νομαρχία τελειώνει με τον διάλογο των τριών 
φίλων και την τελευταία πρόταση του συγγραφέα

Ο Κ. Σιωπή, πλησιάζει ο….

Ο Σ. Ε, να τον πάρη η κατάρα!

Ο ΣΥΓ. Υπομονή! Αύριο ετοιμασθήτε να μου 
δώσετε την γνώμη της εις πολλά ζητήματα μου. 
Ερρωσθε.

Δηλαδή σε παράφραση δική μου - όπως 
άλλωστε εύστοχα σημειώνει και ο αδ. 
Αλεξανδρόπουλος, αφού δεν αποκαλύπτουν 
το μυστικό τους σε κοινό γνωστό τους (σίγουρα 
αμύητο), τους προτρέπει να τηρήσουν σιγή, να 
χωρισθούν και αφού εργασθούν να ετοιμασθούν για την αυριανή 
ημέρα. Ετσι κλείνει το κείμενο της Ελληνικής Νομαρχίας όπως 
ακριβώς και οι τεκτ εργασίες. 

Ημείς θα λέγαμε αδ Σεβ. 

 «Ας τηρήσουμε σιγή επι των σημερινών εργασιών ….» n

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός είναι ιδεολογικό, φιλολογικό, γλωσσικό 

και φιλοσοφικό ρεύμα που επιχείρησε να μεταφέρει τις ιδέες και τις αξίες του 
ευρωπαϊκού διαφωτισμού στον χώρο του υπόδουλου γένους. Με τον όρο διαφωτισμός 
εννοείται η πνευματική κίνηση που σημειώθηκε στη Δυτική Ευρώπη στα τέλη του 
17ου αιώνα, με κύριους στόχους τη λύτρωση του ανθρώπινου πνεύματος από τις 
προλήψεις, τις δεισιδαιμονίες, την αυθεντία του κράτους και της εκκλησίας και την 
επικράτηση του ορθού λόγου, της πνευματικής ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας και 
του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι ιδέες του διαφωτισμού διαχύθηκαν 
στον ελληνικό χώρο, όταν διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες στις αρχές του 
18ου αιώνα με την ανάθεση της εξουσίας των παραδουνάβιων ηγεμονιών σε Έλληνες 
ηγεμόνες και αργότερα με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το 1774. Κύριοι 
φορείς του νεοελληνικού διαφωτισμού είναι οι Έλληνες που ζουν στην δύση. Αυτοί 
παρακολουθούν από κοντά όλες τις αλλαγές που γίνονται στην σκέψη, παρακολουθούν 
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τις ανακαλύψεις πάνω στις νέες τεχνικές, ανακαλύπτουν τις ιδεολογικές αρχές πάνω 
στις οποίες πραγματοποιείται η γαλλική επανάσταση. Αυτό το κοινωνικό και πολιτικό 
γεγονός δανείζει τις αρχές στον νεοελληνικό διαφωτισμό. Εκείνη την εποχή η Ευρώπη 
ανακαλύπτει τον φιλελευθερισμό και την ανάγκη της αυτοδιάθεσης των λαών. Οι 
Έλληνες της Δύσης αντιλαμβάνονται πως μόνο με την πνευματική αναγέννηση των 
υποδούλων θα μπορέσει να ωριμάσει η ιδέα της επανάστασης. Μέσα σε αυτά τα 
δεδομένα πολλοί μορφωμένοι Έλληνες συμμετείχαν στην διάδοση των ιδεών του 
Διαφωτισμού, που προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του υπόδουλου γένους.

2. Παράμετροι που περιλαμβάνουν το μέγεθος, την έκταση, το ύφος ή τον όγκο 
του κειμένου όπου N ο συνολικός αριθμός των λέξεων του κειμένου, και V είναι το 
λεξιλόγιο, τότε λ= V/N δείκτης ποικιλίας, του λεξιλογίου. Οι διαφορετικές εκφάνσεις 
του V και Ν ως λόγοι, λογάριθμοι κτλ., που έχουν σχέση λεξιλογίου και έκτασης 
κειμένου,  αλλά και η ποικιλία του λεξιλογίου και οι συχνότητες λέξεων, κατασκεύασαν 
τους δείκτες υφομετρίας οι οποίοι χαρακτηρίζουν ένα κείμενο και κατά συνέπεια τον 
συγγραφέα. Τέτοιοι είναι οι Yule, Herdan, Simpson, Brynet, Guiraud, Dugast, Hon-
ore, Menard, Sichel. Παράλληλα όμως χρησιμοποιήσαμε στατιστικά προγράμματα 
ομαδοποίησης όπως των Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) 
και την Ανάλυση Συστάδων (cluster analysis) σε λέξεις με διαφορετικό αριθμό 
γραμμάτων, και λήφθησαν συστάδες με βαθμό ομοιότητας βάσει πιθανοτήτων %.  Τα 
Απαξ λεγόμενα, είναι το σύνολο αυτών των λέξεων που εμφανίζονται άπαξ, είναι η 
πιθανοφάνεια παρατήρησης μη συχνά εμφανιζόμενων λέξεων. Σε ένα λογοτεχνικό 
έργο κυμαίνεται  40-50% του λεξιλογίου.(βλ. Ομηρικό ζήτημα υπό καθ. Ε.Πανά στο 
Λυριτζής, επιμ, 2008).

3. η όλη μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης σε διεθνές περιοδικό, ως 
και σε σχετική μονογραφία.
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Β
ρισκόμαστε στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια στην 
Σύρο. Η παραγκούπολη που θα μεταμορφωθεί σε λίγα 
χρόνια σε  οικονομική πρωτεύουσα του τότε ελευθέρου 

κράτους μας, αρχίζει να παίρνει κάποια μορφή, καθώς και το τότε 
Ελληνικό κράτος. Στην Αθήνα, του τότε, κάποιος ονόματι Σπυρίδων  
Βασιλειάδης, δικηγόρος, ποιητής, κριτικός και συγγραφέας,  
ιδρύει ένα Φιλοσοφικό σύλλογο, πολλαπλών καθηκόντων, αλλά με 
επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ιστορική αναδρομή 
νυχτερινής 

επαγγελματικής 
σχολής “Απόρων 

Παίδων”
Αντώνης Παλαιολόγος

Σύρος 1850 -1909
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Βρισκόμαστε στη Σύρο του 1873. Και εδώ η πείνα και εδώ ο 
πλούτος.

Εμφανίζεται λοιπόν την δύσκολη εκείνη στιγμή , άνδρας μεγάλος 
σε αισθήματα και ψυχικό μεγαλείο, άνδρας  φιλεύσπλαχνος , 
ονόματι Τιμολέων Αμπελάς, ο οποίος αφού συνέλαβε την ιδέα 
της ανάγκης μάθησης 
και στις οικονομικά 
ασθενέστερες τάξεις, 
εισηγείται κατάλληλα 
προς τον Παρνασσό του 
οποίου υπήρξε μέλος, 
και από τον “γάμο” αυτό, 
της Αθηναϊκής με την 
Συριανή ευαισθησία  και 
φιλανθρωπία γεννιέται η 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

Η εξάρτηση από τους “γονείς” κράτησε έως το 1888, οπότε 
μετά από αίτηση της Ερμουπολίτικης κοινωνίας, γνωστής για 
τα φιλάνθρωπα αισθήματα της, ο Παρνασσός  προχώρησε στον 
απογαλακτισμό της δικής μας πλέον σχολής, η οποία μέχρι 
σήμερα , πιστή στις εξαγγελίες και τα κελεύσματα των Μεγάλων 
Ευεργετών και εμπνευστών της  συνεχίζει το έργο το οποίο της 
είχαν αναθέσει.

Ανάδοχοι του νεογέννητου, τους οποίους οφείλουμε να 
μνημονεύσουμε, ήσαν η αείμνηστος Αργυρή Αθ. Κρίνου, οι 
αείμνηστοι αδελφοί Ιωάννης και Παντελής Βαρδάκας, μεγάλοι 
ευεργέτες όχι μόνο της Σχολής αλλά και ολοκλήρου της Σύρου, 
ο αείμνηστος Σταμάτιος Μπίστης ,που κληροδότησε και το 
ακίνητο  στέγασης της Σχολής, ο αείμνηστος Σταμάτιος Πρώιος, 
ο αείμνηστος Ζ. Νεγρεπόντες, ο αείμνηστος Γ. Βαλέντης, ο Δήμος 
Ερμουπόλεως, το Κράτος και ο Σύλλογος Παρνασσός, ο αείμνηστος 
Ιωάννης Κοσμάς, οι αείμνηστοι Νικόλαος και Μηνάς Ρεθύμνης, οι 
αείμνηστοι Αφοι Κουλουκουντή  και άλλοι των οποίων τα ονόματα 
μνημονεύονται ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης  του κοινωφελούς 
των έργου.

Κατά την επί σειράν ετών λειτουργία της, η Σχολή μας, προσφέρει  

Τιμολέων Αμπελάς

Είναι ο Σύλλογος ο γνωστός σε όλους μας με το όνομα ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, 
που ο κυριότερος σκοπός του ήταν ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου 
νου με Φιλολογικές ιδέες, με Αρχαιολογικές, με στοιχεία Νομικής 
επιστήμης, με ιδέες Καλλιτεχνικές και Φυσιογνωστικές.

Η ίδρυση του συλλόγου αυτού συνέπεσε, ίσως και να μην ήταν 
σύμπτωση αλλά Θεία πρόνοια, με την 
εποχή εκείνη, που οι τότε άρχοντες, 
ήταν πάνω απ όλα άνθρωποι 
την εποχή που ο πτωχός ήταν 
πράγματι πτωχός και ο πλούσιος 
ήταν πράγματι πλούσιος, όχι όμως 
μόνο ως προς τη φορολογική του 
δήλωση με τα σημερινά δεδομένα 
ήταν πλούσιος και σε αισθήματα 
προς τον ανήμπορο συνάνθρωπο, 
προς την αναγεννώμενη Ελληνική  
Εθνότητα, ήταν η εποχή που μεγάλοι 
Εθνικοί ευεργέτες έδωσαν το παρόν 
για το Θαύμα της νεκρανάστασης 
του επί σειρά ετών χειμαζόμενου  
και σπαραττομένου  κράτους μας, 
από σκληρό και ανήλεο δυνάστη.

Ο Σύλλογος, λοιπόν αυτός, μέσα 
στα καθήκοντα του θεώρησε καλό, 
να ιδρύσε, να στηρίξει και τον 
υπόλοιπο επαρχιακό λαό, ιδρύντας 

παραρτήματα και δημιουργώντας καταστάσεις κατάλληλες 
για μάθηση, για παιδεία, δίνοντας βάρος ιδίως στα κοινωνικά 
ασθενέστερα στρώματα.

Παράλληλα με τη δράση του Παρνασσού, στη Σύρο μας την 
εποχή εκείνη, σύλλογοι και αδελφότητες δρούσαν πάντα με σκοπό 
την ανακούφιση των δυστυχούντων, όπως η Χιακή Αδελφότητα, η 
Αλληλοβοήθεια, οι Παίδες Λεωνίδου κ.α.  αλλά δεν ησχολούντο με 
τον τομέα μάθηση. 

Πολυτέλεια εκείνη την εποχή τα γράμματα ήταν μεγαλύτερη η 
ανάγκη της επιβίωσης. 

Ο Σύλλογος Παρνασσός
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Τ
ην 7η Μαΐου 2009 η αγγλόφωνη Στ. Parthenon Lodge αρ. 
112 διοργάνωσε διάλεξη στην αγγλική του Rodert Sillett 
πρ. Βοηθ. Μεγ. Τελ., πρ. Μεγ. Διαν. και πρ. Μεγ. Ψηφ. της 

Η. Μεγ. Στοάς της Αγγλίας, ο οποίος επελέγη από την Μεγ. Στ. της 
Αγγλίας ως Prestonian Lecturer για το έτος 2008.

Τα έσοδα από τις διαλέξεις αυτές διατίθενται στο Ίδρυμα για 
παιδιά με σύνδρομο Ντάουν.

Η απλή εκμάθηση και απαγγελία της τελετουργίας 
δεν ικανοποιεί πλέον τον σημερινό 
ελευθεροτέκτονα. Αναζητά γνώση. 
Χρειάζεται να κατανοήσει καλύτερα το 
βαθύτερο μήνυμα του τελετουργικού, 
χωρίς το οποίο τα πραγματικά 
μυστικά του Ελευθεροτεκτονισμού 
δεν θα μπορέσουν ποτέ να εκτιμηθούν 
πλήρως. 

Περίπου 50.000 βιβλία 
και συγγράμματα έχουν 
δημοσιευθεί σχετικά με τον 
Ελευθεροτεκτονισμό, αν και 
κάποια στοιχεία εικασίας που 
βρέθηκαν σε πολλά από αυτά τα 
συγγράμματα μπορεί να ταράξουν 
περαιτέρω τα ήδη ταραγμένα νερά. 
Κατά τη γνώμη μου κάποια από αυτά τα 

Η γλώσσα του 
τυπικού

The language of the ritual

Robert Sillett

προσφορά μεγίστη, σε όλους τους τομείς, από μάθηση, από 
οικοκυρικά σε κοπέλες, από τεχνολογική εκπαίδευση, παράλληλα 
με την ιατρική παρακολούθηση των τροφίμων και των οικογενειών 
τους.

Σημειωτέον ότι τρόφιμοι ήσαν και των δύο φύλλων ανεξαρτήτως 
θρησκευτικών δογμάτων. Η προσφορά 
φαγητού στα δίσεκτα χρόνια, μαζί με 
την καλή ιατρική παρακολούθηση και 
φροντίδα  συνετέλεσαν στη μείωση 
θανάτων που ως γνωστόν έπληξαν 
ανεπανόρθωτα την πόλη μας, τόσο 
των ιδίων των τροφίμων όσο και των 
οικογενειών τους. 

Τα χρόνια περνούν, και η 
προσφορά συνεχίζεται ακόμη και 
σήμερα, με κατά καιρούς σεμινάρια 
επαγγελματικής κατάρτισης, όπως 
τραπεζοκόμων και σερβιτόρων, 

επίσης δίνοντας με την ευαισθησία που την διακρίνει, ευκαιρία 
σε οικονομικούς πρόσφυγες της εκμάθησης της Ελληνικής 
γλώσσας για καλλίτερη και πληρέστερη ένταξης των στην Ελληνική 
κοινωνία.

Αυτή τη στιγμή, φοιτούν περί τους 70 αλλοδαπούς μαθητές 
διαφόρων ηλικιών και εθνοτήτων, παράλληλα με την προσπάθεια 
προσφοράς μάθησης των τροφίμων της στέγης ανηλίκων που 
υπάρχει στο νησί μας, υλοποιήθηκε δε  πρόγραμμα  εκμάθησης και 
ξένης γλώσσας(Αγγλικής).

Αυτή η πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή, ας αποτελέσει 
μνημόσυνο για όλους εκείνους που συνετέλεσαν στο μικρό αυτό 
θαύμα που λέγεται Σχολή Απόρων Παίδων Ερμουπόλεως, και ας 
αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση, όχι τόσο οικονομικής 
φύσεων έργων αλλά και ψυχικής ευαισθησίας και μεγαλείου, που 
διέκρινε εκείνους, τους τότε άρχοντες.  n 

Σύρος 1865
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να αποκρύψουν τις δραστηριότητες, τις οποίες θα ήταν σχεδόν 
αδύνατο να εξασκούν ανοιχτά. Θα πρέπει να θυμόμαστε το πολιτικό 
κλίμα που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Παραθέτω τα λόγια του 
John Hamill:

“Υπάρχουν δύο πιθανές ιδέες για την προέλευση του 
Ελευθεροτεκτονισμού αυτή την περίοδο. Η πρώτη υποστηρίζει ότι 
οι πρωτουργοί ήταν μία ομάδα που αντιτίθεντο στη μισαλλοδοξία 
της κρατικής πολιτικής και της θρησκείας και επιθυμούσαν 
να φέρουν σε επαφή άντρες με διαφορετικές πολιτικές και 
θρησκευτικές ιδέες αλλά με κοινό σκοπό την κοινωνική βελτίωση. 
Η δεύτερη υποστηρίζει ότι οι πρωτεργάτες ήταν μία ομάδα που 
πιθανόν αποτελούνταν από άτομα με μη συμβατικό χαρακτήρα και 
τα οποία αντιτίθεντο στην κρατική κυριαρχία της θρησκείας αλλά 
δεν επιθυμούσαν την ανατροπή της κυριαρχούσας θρησκείας αλλά 
την προαγωγή της ανεκτικότητας και τη δημιουργία μίας κoινωνίας, 
στην οποία οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι να ακολουθήσουν την 
συνείδησή τους σε θέματα θρησκείας.” 

Είναι σημαντικό να τοποθετηθούν χρονολογικά αυτές οι 
σημαντικές περιστάσεις που σηματοδοτούν που είναι οι σημαντικές 
εξελίξεις ως προς την ιστορία μας. 

Τα “Αρχαία Καθήκοντα” είναι χειρόγραφα που ορίζουν 
κανονισμούς για την τέχνη του πρακτικού τέκτονα και διαβάζονταν 
σε συναντήσεις. Τα παλαιότερα είναι τα εξής: 

Το ποίημα Regius 1390 μ.Χ.
Το χειρόγραφο Regius έχει την μορφή ενός ιστορικού διδακτικού 

ποιήματος που περιλαμβάνει την πρώτη αναφορά στη φράση “so 
mote it be” (γένοιτο). Τα Συντάγματα του Anderson δανείστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό στοιχεία από αυτό το έγγραφο (το οποίο αναφέρεται 
στις επτά ελεύθερες τέχνες και επιστήμες και στο κτίριο του ναού 
του βασιλιά Σολομώντα).

Το χειρόγραφο Cooke 1410-25 μ.Χ.
Η Συντεχνία των Πρακτικών του Ελευθεροτεκτονισμού και 

η Θεωρητική Συντεχνία μπορεί να συνυπήρχαν τον 17ο αιώνα. Ο 

γραπτά δεν έχουν καμία σχέση με τον σύγχρονο ελευθεροτέκτονα. 

Η πολυμορφία των απόψεων που εκφράζονται κατά καιρούς, 
μπορεί εύκολα να προκαλέσει σύγχυση στους αδελφούς. Θα 
τολμούσα να πω ότι μερικές φορές απλά υπoτιμάται~o επίπεδο 
της ικανότητας που απαιτείται για όποιον εμπλέκεται στη τεκτονική 
εκπαίδευση - πρέπει να είναι επιλεκτικός όσον αφορά στην παροχή 
συμβουλών σχετικά με τα βιβλία και τα άρθρα στα οποία θα πρέπει 
κάποιος να επικεντρωθεί και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται μια 
πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τον Τεκτονισμό που μπορούν να 
βρεθούν στο διαδίκτυο. 

Οι έρευνες πολλών ακαδημαϊκών για τον Ελευθεροτεκτονισμό 
(που οδήγησαν σε όλα αυτά τα βιβλία και τα γραπτά) κάλυψαν ένα 
μεγάλο φάσμα της παγκόσμιας μελέτης. Η διάλεξη μου στοχεύει 
στην πλειοψηφία των Ελευθεροτεκτόνων γιατί πιστεύω ότι 
οποιαδήποτε μoρφή τεκτoνικής εκπαίδευσης θα πρέπει να θέσει 
την εκπαίδευση της πλειοψηφίας ως σημείο αναφοράς. 

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μου 
ως Prestonian Εισηγητής θα δοθούν στο The Downs Syndrome 
Educational Trust από το οποίο ο εγγονός μου Samuel Thomas 
Beρρyman Sillett λαμβάνει μεγάλη βοήθεια. 

Η προέλευση του Ελευθεροτεκτονισμού 
Αναπόφευκτα (με το αρχικό υλικό για το θέμα αυτό μόνο), θα 

ασχολούμασταν για μήνες για να μην πω χρόνια, εάν εμβάθυνα 
στο υλικό αυτό - αν και οφείλω να ομολογήσω ότι μεγάλωσα με 
τον “Harry Carr” και τη θεωρία της άμεσης προέλευσης από τον 
Πρακτικό Τεκτονισμό των χτιστών του Μεσαίωνα. 

Αν και αυτή η άποψη εξακολουθεί να έχει τους υποστηρικτές της, 
τα δικά μου συναισθήματα σχετικά με το θέμα είναι περισσότερο 
συμβατά με εκείνα που δημοσιεύτηκαν από τον John Hamill. Ο 
Ένδοξος Αδελφός Hamill θεωρεί ότι είναι περισσότερο πιθανό να 
υπάρχουν έμμεσοι σύνδεσμοι με τον Πρακτικό. 

Προτείνει ότι οι πρωτουργοί (αυτού που τώρα αποκαλείται 
Θεωρητικός ή Ελεύθερος Τεκτονισμός) εκφράστηκαν με την 
εμφάνιση μίας Πρακτικής οργάνωσης ή συντεχνίας προκειμένου 
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Η σύγχρονη Αγγλική εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα. Παράγοντες 
που την επηρέασαν ήταν η Aναγέννηση της κλασικής παιδείας. 
Νέες λέξεις δημιουργήθηκαν και λέγεται ότι ο Σαίξπηρ επινόησε 
1.600 λέξεις οι οποίες σύντομα απορροφήθηκαν στη γραπτή και 
προφορική γλώσσα της εποχής. Το λεξιλόγιο του Σαίξπηρ λέγεται ότι 
είναι το πλουσιότερο που χρησιμοποίησε 
ποτέ ένας άνθρωπος. 

Δεν υπάρχει αμφιβoλία ότι ο Σαίξπηρ 
επηρέασε πολύ τους συγγραφείς του 
τεκτονικού τυπικού. Δεν έχουμε παρά 
να ξεφυλλίσουμε το Λεξικό της Νέας 
Αγγλικής για να βρούμε πως το όνομα 
του Σαίξπηρ παρατίθεται στις ρίζες των 
λέξεων και των νοημάτων. Ο ρυθμός και 
η ποίηση της γλώσσας του μπορεί επίσης 
να απαντηθεί στο τεκτονικό τυπικό.

Το 1790 υπήρχε ζήτηση για 
περισσότερη ακρίβεια και διατύπωση 
στη γλώσσα καθώς και για ένα πιο 
όμορφο ύφος. Aυτή η αλλαγή επέζησε 
για πολλές δεκαετίες και προφανώς 
συμπεριλαμβάνει την περίοδο που 
το τεκτονικό τυπικό υφίστατο τη 
μετάβαση από την προφορική και την 
καθομιλουμένη στη γραπτή.

Οι συγγραφείς του τυπικού πρέπει να ήταν ευφυείς άνθρωποι 
που επηρεάστηκαν από την ανάπτυξη της γλώσσας. Δοκιμιογράφοι 
και συγγραφείς επηρέασαν την ανάπτυξη του γραπτού τεκτονικού 
τυπικού. Τον 16ο και 17ο αιώνα, οι Σαίξπηρ, Μάρλοου και ειδικότερα 
ο Μίλτον απoτέλεσαν πηγές έμπνευσης. 

Είναι απλή σύμπτωση ότι ήταν στις αρχές του 17ου αιώνα που 
η λέξη ΡΙagiarism (λογοκλοπή τυποκλοπή),εμφανίστηκε στα 
Αγγλικά; 

Η γλώσσα του τεκτονικού τυπικού είναι τόσο ξεχωριστή που 
δεν εξέπληξε απλώς αλλά εντυπωσίασε τους υποψηφίους για τους 
τρεις βαθμούς του Συμβολικού Tεκτovισμού και τη Βασιλική Αψίδα 
για περισσότερο από 200 χρόvια. Τί έντονη αντίθεση με τη γλώσσα 

σύγχρονος Ελευθεροτεκτονισμός ο οποίος συχνά καλείται “η 
Συντεχνία” ιδρύθηκε το 1717 όταν μέλη τεσσάρων ή περισσοτέρων 
παλαιών Στοών συναντήθηκαν στο πανδοχείο Apple Tree στο 
Λονδίνο και αποφάσισαν να συγκροτήσουν τη Σύγχρονη Μεγάλη 
Στοά. Η Μεγάλη Στοά των Αρχαίων ιδρύθηκε το 1751. Από το 1730, 
ο Ελευθεροτεκτονισμός εξελισσόταν με ταχύ ρυθμό σε έναν από 
τους πυλώνες του κοινωνικού και πολιτισμικού κατεστημένου 
(Εγκαθίδρυση). Ο σκοπός ήταν να προκαλέσει ένα πνεύμα 
ανεκτικότητας, ευελιξίας και μετριοπάθειας μέσα στη Στοά. 
Εκείνη την εποχή υπήρχε ένας στενός δεσμός με την εκκλησία εάν 
και η ένωση των δύο Μεγάλων Στοών το 1813 σαφώς σήμανε το 
τέλος της Συντεχνίας του Ελευθεροτεκτονισμού ως Χριστιανικής 
οργανώσεως. Από τότε, προσπαθεί να προσελκύσει μέλη όλων των 
θρησκειών. 

Θα ήθελα να παραθέσω ένα κομμάτι από ένα άρθρο που 
δημοσιεύτηκε στο Cheltenham Chronicle τον Οκτώβριο του 1813: 

“Πληροφορηθήκαμε ότι η τεκτονική Στοά σύντομα θα 
εγκατασταθεί στην πόλη. Αυτοί που βλέπουν τον Tεκτoνισμό με 
σωστή κρίση και χωρίς προκατάληψη θα χαρούν διαβάζοντας αυτή 
την είδηση. Αλλά τί είναι στην πραγματικότητα ο Τεκτονισμός; 
Είναι μια αρχαία και έντιμη αδελφότητα που παρουσιάζει μία 
συνάθροιση σκοπών που από κάθε άποψη αξίζουν την προσοχή της 
ανθρωπότητας. Μία αδελφότητα όπου η περιέργεια δεν χρειάζεται 
κίνητρo, όπου ο αθώος μπορεί να βρει χαρά, ο δυστυχής παρηγοριά 
και ο απελπισμένος ελπίδα. Οι πράες αρχές του ηρεμούν τα 
συναισθήματα, οι μεγάλες τα εξυψώνουν”.

Ξεκινώντας από τότε ο Ελευθεροτεκτονισμός διαδόθηκε σε όλο τον 
κόσμο όπου και επιζεί ακόμα ενώ σε κάποιες ανατολικοευρωπαϊκές 
χώρες σημειώνει μία αξιόλογη επανεμφάνιση.

Η Αγγλική γλώσσα και το Τυπικό
Τον 14ο αιώνα η Αγγλική γλώσσα έγινε κυρίαρχη (ξεπέρασε 

τη Γαλλική) στη Βρετανία και από το τέλος του αιώνα, προέκυψε 
η διάλεκτος του Λονδίνου - η διάλεκτος αυτή ονομάζεται σήμερα 
Μέση Αγγλική. Ο Chaucer χρησιμοποιούσε αυτή τη γλώσσα, η 
οποία και εκείνη την εποχή θα γινόταν η γλώσσα που μιλούσαν οι 
Πρακτικοί Τέκτονες. 
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σχεδόν εκατό παλαιά χειρόγραφα τα οποία βρίσκονται σε διάφορα 
μέρη και φυλάσσονται προσεκτικά. Ανάμεσα στα σημαντικότερα είναι 
το χειρόγραφο Regius. Συντάχθηκε περίπου το 1390 και γράφτηκε 
σε στίχoυς είναι το παλαιότερο τεκτονικό γραπτό και υπάρχουν 
ενδείξεις ότι κάποιες λίγες λέξεις   υπoδηλώνουν τεκτονική 
τελετουργία. Δεν είναι δυνατό να βρεθεί όλη η πληροφορία σε ένα 
έγγραφο αλλά εάν μελετηθεί σε συλλογική μορφή τότε είναι πιθανό 
να ανασκευασθεί μία σκιαγραφία της τελετής υποδοχής εκείνων 
των ημερών. Η τελετή ξεκινούσε με μία εισαγωγική προσευχή και 
γινόταν μία ανάγνωση της ιστορίας. Εκείνη την επoχή το 90% των 
τεκτόνων δεν μπορούσαν να διαβάσουν και γι’αυτό επιλέγονταν 
κάποια τμήματα τα οποία μπορούσαν να απομνημονευθούν και να 
απαγγελθούν από μνήμης. Πιθανόν αυτή να ήταν και η αρχή της 
παράδοσης της απομνημόνευσης του τυπικού. 

Άλλες σημαντικές συνεισφορές προέρχονται από το “Χειρόγραφο 
Cooks” το οποίο ξεκινά με την καθιερωμένη τεκτονική πρακτική 
της συμμετοχής στην ευλογίας της θεότητας και ολοκληρώνεται με 
την οικεία “So mote it be”. Περιέχει επίσης την μυθική ιστορία του 
Συμβoλικού Τεκτoνισμoύ και ήταν ο πρόδρομος των σημερινών μας 
σημερινών τελετουργιών.

Συμπεριλαμβάνονταν φράσεις όπως “ελεύθερος γεννηθείς “και 
“η απαίτηση να μην συκοφαντείται ένας τέκτoνας πίσω από την πλάτη 
του”, “Συγκάλυπτε και κρύβε”. Τα σύμβολα και οι λέξεις ως σημεία 
αναγνωρίσεων κρατoύνταν αυστηρώς μυστικά και δεν υπήρχαν σε 
γραπτή μορφή ενώ τα Καθήκοντα ήταν προσπελάσιμα στο κοινό. 
Η περισσότερη επικοινωνία γίνονταν προφορικά κάτι που ήταν 
κατάλληλο την εποχή εκείνη γιατί υπήρχαν πολλοί αναλφάβητοι και 
τα δώρα της γραφής και της ανάγνωσης ανήκαν στους πλούσιους 
και προνομιούχους. 

Εάν εξετάσουμε τα Αρχαία Καθήκοντα στα πρωτότυπα έγγραφα, 
γίνεται φανερό ότι ορισμένα τμήματα δείχνουν την γήρανση της 
επαναλαμβανόμενης χρήσης, ενώ άλλα παραμένουν φρέσκα και 
ακηλίδωτα. Το Χειρόγραφο του Οίκου του Εδιμβούργου 1696 ήταν 
πιθανόν η πιο πρώιμη ένδειξη μιας τεκτονικής διαβεβαιώσεως 
η οποία περιελάμβανε το τμήμα:” δεν θα αποκαλύψεις κανένα 
μέρος από αυτά που θα ακούσεις ή θα δεις ούτε θα το γράψεις 
οποιαδήποτε στιγμή ή θα το σχεδιάσεις με την άκρη του ξίφους”.

Ήταν αυτό ο προάγγελος του “xαράσσω, σκαλίζω, σμιλεύω, 

που χρησιμοποιήθηκε στα τυπικά άλλων τεκτονικών ταγμάτων και 
ακόμα και με την γλώσσα που ακουγόταν στην εξήγηση του Πίνακα 
Χαράξεως, η οποία γράφτηκε σε μεταγενέστερo στάδιο. 

Η προέλευση του τυπικού
Υπάρχουν τόσο πολλά βιβλία για να διαβάσει κάποιος, τόσες 

πολλές ιστοσελίδες να κοιτάξει για το θέμα που συνιστώ να 
επωφεληθούν από το διαθέσιμο υλικό. Παρόλα αυτά και πριν 
επικεντρωθούμε στη “Γλώσσα του Τυπικού” είναι απαραίτητο να 
κάνουμε μία σύνοψη των κυριοτέρων συμπερασμάτων που είναι 
αποδεκτά στον εντοπισμό των απαρχών. 

Το 1913 σε ένα άρθρο στο Ars Quattor Coronatorum (“ΑQC”) 
άρθρο με τίτλο “Η Εξέλιξη του Tεκτovικoύ Τυπικού”, ο W Bro E.L. 
Hawkins αναφέρει: 

“ο εντοπισμος των βημάτων, με τα οποία το τυπικό μας έχει λάβει 
την παρούσα μορφή του είναι ένα θέμα που πρέπει να ενδιαφέρει 
κάθε σκεπτόμενο Ελευθεροτέκτονα”.

Ο Mc Bride, στο έργο του Θεωρητικός Eλευθερoτεκτovισμός, 
επισημαίνει ότι ένα από τα πιο αρχαία κινέζικα κλασσικά έργα, η 
“Μεγάλη Μάθηση” το οποίο γράφτηκε περί το 500 π.Χ. περιέχει το 
ακόλουθο χωρίο: 

Ένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να κάνει στους άλλους αυτό που 
δεν θέλει να κάνουν σ’ αυτόν και αυτό ονομάζεται “η αρχή δράσης 
πάνω στον γνώμονα” 

Επίσης, στα γραπτά του Mencius, που γράφτηκαν περί το 280 
π.Χ. βρίσκουμε ότι δίδαξε τα ακόλουθα: 

“ότι οι άνδρες θα πρέπει να εφαρμόζουν επί του Γνώμονα και το 
Διαβήτη στη ζωή τους, τη Στάθμη και τη Σήμανση, εάν θέλουν να 
περπατήσουν στα ευθέα μονοπάτια της σοφίας και να βρίσκονται 
εντός των ορίων της Τιμής και της Αρετής”. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τεκτονισμός ήταν συνδεδεμένος με 
τις κατασκευές ειδικότερα με τους κτίστες των καθεδρικών ναών 
της Ευρώπης μεταξύ του 1200 και 1500 μ.Χ. Αυτές οι συντεχνίες 
εξελίχθηκαν σε οργανωμένες Στοές με ειδικές τελετές. 

Τα Γοτθικά Συντάγματα ή τα Αρχαία Καθήκοντα αποτελούνται από 
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ton, μιλώντας εκ μέρους της Σύγχρονης Μεγάλης Στοάς, δηλώνει: 
“Το 1739 ήταν ο χρόνος στον οποίο έγιναν αλλαγές στο τυπικό 
για να καταστήσουν ευκολότερο τον αποκλεισμό των παράτυπων 
τεκτόνων. Επίσης η μάχη για υπεροχή μεταξύ των Συγχρόνων και 
των Αρχαίων έδωσε ώθηση σε χαρακτηριστικά και των δύο τυπικών 
σχεδιασμένα κατά τέτοιον τρόπο 
που να διακρίνεται το ένα από 
το άλλο. 

Ο William Hutchinson 
στο έργο του” Το Πνεύμα του 
Ελευθεροτεκτονισμού” (Spir-
it of Freemasonry), το οποίο 
εκδόθηκε το 1775, παραθέτει 
μία σειρά ηθικών παρατηρήσεων 
σχετικά με τα εργαλεία του 
Ελευθεροτεκτονισμού. Για 
παράδειγμα, ερμηνεύουν τη 
σημασία των εργαλείων. Η 
γλώσσα είναι κατ’ ουσίαν η ίδια 
που χρησιμοποιείται σήμερα 
στα τυπικά μας. 

Τα τεκτονικά τυπικά σύντομα 
γράφτηκαν και εκδόθηκαν και 
σίγουρα ο William Preston έβλεπε πέραν της εποχής του. Εάν γίνεται 
αποδεκτό ότι τα κείμενα των τυπικών, μολονότι είχαν χειρόγραφη 
μορφή γράφτηκαν από άνδρες που ήθελαν να εμφυσήσουν, (άλλη 
μία τεκτονική λέξη), τις υψηλότερες αρχές της ηθικής και της 
χρηστής συμπεριφοράς, τότε πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συμβολή 
τους, δεδομένου ότι επέδειξαν ένα πολύ υψηλό επίπεδο ικανότητας 
και χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας. Ο William Ρrestοn με την 
συμπεριφορά του και με το παράδειγμά του, ήταν ο καταλύτης 
της τελευταίας περιόδου του 1800 αιώνα για την διαμόρφωση του 
τυπικού. Στο έργο του “Απεικονίσεις του Ελευθεροτεκτονισμού” 
(Illustrations of Masonry) ο Preston δίνει μία οικεία προσευχή: 

“Δώσε τη βοήθεια σου, Παντοδύναμε Πατέρα και Ανώτατε 
Κυβερνήτα του κόσμου, στην παρούσα συνάξη δώσε αυτός ο 
υποψήφιος ελευθεροτέκτονας να τάξει και να αφιερώσει τη ζωή 

σημειώνω ή χαράζω για να σκιαγραφούν;” Δεν είναι δύσκολο 
για τους σημερινους ελευθερoτέκτoνες να συσχετισθούν με το 
περιεχόμενο αυτών των παλαιών χειρογράφων π.χ. η τοποθέτηση 
των ποδιών, τα πέντε σημεία της αδελφότητας, η αναφορά του 
γνώμονα, του διαβήτη και της Βίβλου του Νόμου στο ίδιο γενικό 
πλαίσιο, το σημείο ποινής και άλλα πολλά. 

Στο έργο του Jobn Bunyan” Ο Πνευματικός Ναός του Σολομώντα” 
(Solomon’s Temple Spiritualized) το οποίο γράφτηκε το 1688, ο 
συγγραφέας αναφέρει τους στύλους του προπυλαίου τoυ ναoύ, οι 
οποίοι ονομάζονται Jachin και Boaz. Ο Jachin υποδηλώνει “τη 
εγκαθίδρυσή” και ο Boaz την “ισχύ”. 

Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, όλη η επικοινωνία ήταν 
προφορική και αυτή η προφορική παράδοση οδήγησε στην 
αρχή που υιοθετήθηκε αργότερα δηλαδή της επικοινωνίας με 
ψιθύρους. Παρόλο που από την αρχή του 18ου αιώνα ο Θεωρητικός 
Τεκτονισμός εξελίχτηκε, η απαγόρευση της γραφής αποτέλεσε το 
όχημα για καινοτομία, πρόσθεση αλλά και παραπληροφόρηση. Οι 
αρχικές τελετές ήταν σύντομες και απλές. Aπoτελoύνταν από ένα 
όρκο μυστικότητας, στην συνέχεια ανακοινωνόταν μυστικά και 
τελικά δίνονταν τα Καθήκοντα. Κάθε Στοά είχε σχεδόν υιοθετήσει 
μία μονομερή δήλωση ανεξαρτησίας και είχε δημιουργήσει τα 
δικά της πρότυπα. Το περιεχόμενο του τυπικού απετέλεσε την 
ιδιαιτερότητα του Σεβασμίου Διδασκάλου (Worshipful Mas-
ter), πάντα σε σχέση με τη χρήση των λέξεων και των ιδεών που 
μετέφερε. Οι λέξεις και η φρασεολογία πάρθηκαν από μία πλειάδα 
πηγών συμπεριλαμβανομένης της Βίβλου και νομικών εγγράφων. 
Ήταν σχεδόν ένας τύπος “σφετερισμού”. 

Μέχρι το 1727 δεν είχε αναπτυχθεί ένα επίπεδο συνοχής. Ο 
Samuel Ρritchard στο έργο του “Εξετάζοντας την Μασονία” (Ma-
sonry Dissected), το οποίο εκδόθηκε το 1730, απoτέλεσε την πρώτη 
επαγγελματικά δημοσιευμένη “αποκάλυψη” του τεκτονικού τυπικού 
και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έγινε αποδεκτό ως το πιο ακριβές για την 
εποχή του. Μέχρι τότε το τυπικό απομνημονεύονταν και μεταδίδονταν 
προφορικά συμπληρωμένο από κατηχήσεις. Τα αποτέλεσμα των 
αποκαλύψεων αυτών ήταν απλά ότι οι ελευθεροτέκτονες μπορούσαν 
να προάγουν την μάθηση τους στην άνεση του σπιτιού τους. Πολλοί 
ελευθερoτέκτoνες αγόρασαν αντίγραφα. Ο ίδιος ο William Pres-
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την Αγγλικανική Εκκλησία. Αυτός ο τύπος δυσφήμησης χάνει 
το νόημα. Δεν είναι δυνατόν για κάποιον που δεν είναι τέκτονας 
να καταλάβει τον Ελευθεροτεκτονισμό στην ευρύτερη δυνατή 
λαμπρότητά του. Για να τον καταλάβει κάποιος σημαίνει ότι γίνεται 
μέρος της αδελφότητας αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια ότι ακόμα 
και πολλά μέλη δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. 

Μετά την ένωση της Μεγάλης Στοάς το 1813 και τις παρουσιάσεις 
του τυπικού της Στοάς της Συμφιλίωσης, αναμένεται από τις στοές 
να κάνουν τις τελετές από μνήμης, χωρίς τη βοήθεια έντυπων 
εγχειριδίων. Οι “αποκαλύψεις” που χρησιμοποιήθηκαν από 
καιρού εις καιρό χρησιμοποιήθηκαν από τις στοές ως “βοηθήματα 
μνήμης”. 

Το πρώτο τυπωμένο τυπικό εκδόθηκε από τον George Claret το 
1838. Ακολούθησε το 1851 το τελετουργικό του Bradshaw και το 
1870 εκδόθηκαν “Οι Τέλειες Τελετές του John Hogg”. Ο Frank-
lin Thomas το 1850 συνέταξε το τυπικό της Οξφόρδης, το οποίο 
βασίζονταν στο τυπικό του Claret, περικλείοντας γραμματικές 
και άλλες διορθώσεις. Σε αυτόν τον πρώτο καιρό κυριάρχησαν οι 
Στοές Διδασκαλίας και ήταν εκείνη την εποχή που εξαφανίστηκαν 
οι αναφορές στον Χριστιανισμό. Είναι επίσης σημαντικό να 
αντιληφθούμε ότι κανένα γραπτό ή τυπωμένο τελετουργικό δεν 
εγκρίθηκε από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας κάτι που δεν 
συμβαίνει σε άλλα συντάγματα παγκοσμίως. 

Η πολιτική αυτή βεβαίως δεν αποτελούσε τύπο για συνοχή και 
ομοιομορφία και μπορεί να ήταν ο λόγος που ορισμένες αμφίβολες 
παραλλαγές επιτράπη να διαχυθούν στο σύστημα. Παρόλα αυτά, 
ακόμα και με τις παραλλαγές φαίνεται να υπάρχει ένας κοινός 
παρονομαστής στη δομή της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο 
τυπικό με σημαντικό λεξιλόγιο και φρασεολογία. Μια ενδιαφέρουσα 
υπόδειξη που μπορεί να γίνει σε αυτό το στάδιο είναι να διαβάσει 
κάποιος το τυπικό άλλων φιλικών εταιριών όπως είναι της The Old 
Fellows και αυτό της The Loyal Order of the Good Shepherds. 

Ανακεφαλαιώνοντας, από το 1860 υπάρχει μία καθιερωμένη 
βάση με τοπικές παραλλαγές - και αλλού, όχι μόνο στο Bristol. Οι 
εργασίες του Bristol έχουν Ιρλανδική προέλευση και δεν μοιάζουν 
με καμία άλλη υπό το Σύνταγμα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς. 
Ακόμα και ο γνώστης ελευθερoτέκτoνας θα εντυπωσιαστεί από τα 

του στην υπηρεσία Σου”. 

Όσο πλησίαζε ο καιρός για την ένωση των δύο Μεγάλων Στοών, 
μία Στοά Επικύρωσης σχηματίστηκε κατά από την Σύγχρονη Μεγάλη 
Στοά προκειμένου να εξετάσει το τυπικό και να κάνει συστάσεις. 
Μετά την Ένωση το 1813, μία Στοά Συμφιλίωσης σχηματίστηκε 
για να εξoρθoλoγίσει το τυπικό και να το διαμορφώσει κατά τέτοιο 
τρόπο που να ήταν αποδεκτός και από τις δύο Μεγάλες Στοές. 
Οργανώθηκαν επιδείξεις αυτού του τυπικού κα ι τέκτονες από όλο 
τον κόσμο παρέστησαν ως μάρτυρες. Η Στοά της Συμφιλίωσης 
ήταν η πηγή των σημερινών τυπικών με την εξαίρεση των λίγων 
Στοών στο Bristol και στη Βόρεια Αγγλία. Είμαστε όλοι ενήμεροι 
ότι η Μεγάλη Στοά δεν ήταν προετοιμασμένη για να δημοσιεύσει 
το τυπικό και επίσης να αναγνωρίσει οποιαδήποτε ειδική εργασία. 
Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα για καινοτομία και ποικιλία 
σε κάποιο βαθμό αλλά δεδομένου του αριθμού των τυπικών που 
υπάρχουν κάτω από το Σύνταγμά μας δεν υπάρχει πολύ μεγάλη 
απόκλιση από αυτές τις πρώτες ημέρες.

Η εξέλιξη του βαθμ. διδ. προέκυψε από την εισαγωγή και την 
αφομοίωση του Χιραμικού Μύθου. Το τυπικό αυτό γράφτηκε για να 
εισάγει μία ιστορία στα τυπικά, η οποία αν και εντελώς φανταστική, 
είχε κάποια σχέση με την ιστορία του κτιρίου τoυ ναoύ τoυ βασιλιά 
Σολομώντα. Το 1733 ο Dr. Anderson δεν το αναφέρει στα Συντάγματά 
του, παρότι δεκαπέντε χρόνια αργότερα στην αναθεωρημένη έκδοση, 
αναφέρει ότι: “ο ξαφνικός θάνατος του αγαπητού μας Διδασκάλου, 
τον οποίο πρόσφατα ενταφίασαν στη Στοά κοντά στον Ναό σύμφωνα 
με τα Αρχαία Καθήκοντα”. 

Εάν λάβουμε υπόψη τα τεκτονικά τυπικά, είναι εμφανές ότι 
έχουν κάποια τελετουργικά πρότυπα, τα οποία προσομοιάζουν 
με τις θρησκευτικές λειτουργίες με την διαφορά ότι είναι μόνο 
συμβολικά. Παραθέτω τα λόγια του Σεβ. Ian Aird της Στοάς Νο 1141 
March & Darnley: “η μορφή είναι σταθερή, οι αρχές είναι σταθερές, 
οι λεπτoμέρειες μπορεί και να ποικίλλουν και η μουσική είναι 
ποικίλης ποιότητας. Οι δυσφημιστές πιστεύουν ότι δημοσιεύοντας 
τα τυπικά και ασκώντας κριτική σε αυτά που οι ίδιοι δεν γνωρίζουν, 
κατά κάποιο τρόπο αποκαλύπτει κατά κάποιο τρόπο τί πραγματικά 
είναι ο Ελευθεροτεκτονισμός”.

Είναι σαν να λέμε ότι το ποσευχητάρι είναι αυτό που προδιορίζει 
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να είναι εξοικειωμένοι αλλά πιθανόν να μην έχουν καταλάβει το 
αληθινό τους νόημα. Εάν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπείτε 
στο Google και πληκτρολογήστε στην αναζήτηση οποιαδήποτε λέξη 
ή φράση και θα ανακαλύψετε μία πλούσια φλέβα πληροφοριών. 
Υπάρχουν επίσης κάποιες εξαιρετικές παγκόσμιες ιστοσελίδες π.χ. 
Η Μεγάλη Στοά της Βρετανικής 
Κολομβίας και η Yukon. 

Μία από τις οδηγίες που 
δίνονται σε αυτούς που 
εμπλέκονται στη τεκτονική 
εκπαίδευση οποιουδήποτε 
είδους είναι να δοθεί 
καθοδήγηση και συμβουλή 
στους νέους αδερφούς 
προκειμένου να είναι 
επιλεκτικοί σε ότι διαβάζουν 
και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται 
και ο πλούτος των πληροφοριών 
που βρίσκεται στo διαδίκτυo. Θα 
τονίσω επίσης ότι συμβουλές 
στα θέματα αυτά θα πρέπει 
να δίνονται πριν την μύηση 
των υποψηφίων. Παραθέτω τα 
λόγια του Essex Master από το 
έργο του “Οι Διδασκαλίες του 
Ελευθεροτεκτονισμού”: 

“Κάθε συγγραφέας που ισχυρίζεται ότι μπορεί να εξηγήσει 
πλήρως τις διδασκαλίες του Eλευθερoτεκτoνισμoύ θα θέσει εαυτόν 
υπό την ισχυρή κριτική, εφόσον μία τέτοια αλαζονεία δεν μπορεί 
παρά να λάβει την καταδίκη που της αξίζει”.

Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχάσουμε ότι τα τεκτονικά τυπικά είναι 
διδακτικά γράμματα και είναι ένα αποτελεσματικό μέσο, εφόσον 
εξηγηθούν προσεκτικά στα μέλη.

Το Oxford English Dictionary ορίζει το τυπικό ως οριζόμενη 
σειρά εκτέλεσης θρησκευτικών ή άλλων λατρευτικών υπηρεσιών. 
Η λέξη τυπικό δηλώνει τις λέξεις μιας ιεροτελεστίας και ο όρος 
τελετουργικές τελετές, σημαίνει τις ενέργειες από τις οποίες 

περιεχόμενά τους. Είναι πιθανόν ο παλαιότερος τρόπος εργασιών 
στον Συμβολικό Τεκτονισμό στην Αγγλία και όπως και οι Ιρλανδικές 
τους σχέσεις, έχουν κάποια συγγένεια με τον ηπειρωτικό τρόπο 
εργασίας. Υπάρχουν φράσεις στο τυπικό που είναι μοναδικές 
π.χ.: “Οι ανυπολόγιστες ανεξερεύνητες ερημιές των διάσπαρτων 
Ινδιάνικων φυλών σε ολόκληρο τον ισχυρό Ατλαντικό”. 

Οι ελευθεροτέκτονες παγκόσμια επισκέπτονται τις στοές του 
Μπρίστολ για να ζήσουν το παλαιότερο και το μοναδικό τελετουργικό 
που χρησιμοποιείται στην Aγγλία. Όλες αυτές οι παραλλαγές στα 
διάφορα μέρη της χώρας αποτελούν το πλούσιο πλαίσιο που κάνει 
ελκυστικό τον Ελευθεροτεκτονισμό και είναι ενδεικτικές της 
δύναμης πσυ μπορεί να έχει στη σύγχρονη κοινωνία. Η επίσκεψη 
των Στοών που έχουν μία μικρή παραλλαγή στο τυπιικό τους είναι 
ένα από τα πλεονεκτήματα του Ελευθεροτεκτονισμού σήμερα. 

Η γλώσσα του Τυπικού
Υπάρχoυν πολλές πτυχές του τεκτονικού τυπικού που έχουν 

διεισδύσει στην γλώσσα μας. Λέμε ότι κάναμε μία τίμια συναλλαγή 
(a square deal), κάνουμε τη δουλειά μας τίμια (on the level - επί 
της στάθμης) αναζητούμε να καθυποτάξουμε τα πάθη μας (sub-
due our passions). Όταν εξαπατώμεθα, ισχυριζόμαστε ότι έχουμε 
ξεγελασθεί (hoodwinked). Εάν κάποιος αποκλείεται από το να 
γίνει μέλος μιας ομάδας λέμε ότι έχει καταψηφισθεί (blackballed 
- τον μαυρίσανε ) και όταν υποβαλλόμαστε σε υπερβολικά πολλές 
ερωτήσεις, (σοβαρη ανάκριση) τότε παραπονούμαστε ότι μας 
δώσανε τον τρίτο βαθμό (given the third degree). 

Στη γλώσσα του ο Ελευθεροτεκτονισμός χρησιμοποιεί τις 
μεταφορές των εργαλείων του Πρακτικού Τεκτονισμού και 
τις εφαρμόζει στο αλληγορικό σκηνικό του ναού του βασιλιά 
Σολομώντα. 

Χρειάζεται να καταλάβουμε το αληθινό νόημα των λέξεων και της 
φρασεολογίας για να αντιληφθούμε το αληθινό νόημα των βασικών 
διδασκαλιών του Ελευθεροτεκτονισμού. 

Θα περιορίσω τον εαυτό μου σε δώδεκα παραδείγματα αλλά θα 
προκαλέσω όλους τους τέκτονες να εξερευνήσουν τον απέραντο 
αριθμό και άλλων λέξεων και φρασεολογίας με τις οποίες μπορεί 
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μεγάλης φάλαγγας υπηρετών και μίσθαρνων που προορίζονταν για 
εργασία, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με τόσο ζήλο γιατί μπορούσα 
να δω πέρα από αυτούς”. 

Aυτή αποτελεί μια φυσική εξέλιξη για:

Ζήλο και συνέπεια
Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα μίας κοινής τάσης 

στο τεκτονικό τυπικό. Δύο λέξεις με σχεδόν το ίδιο νόημα 
χρησιμοποιούνται μαζί. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι όλα τα ζεύγη 
λέξεων που βρίσκονται στο τυπικό μας σχηματίζονται με μία λέξη 
από την Αγγλοσαξονική και την άλλη από τη Νορμανδική Γαλλική. 
Παραθέτω τα λόγια του W Bro Harry Carr: 

“Περισσότερο από το 90% του τεκτονικού τυπικού είναι σε απλά 
και όμορφα Αγγλικά και γίνεται άμεσα αντιληπτό ακόμα και στον 
πιο απλό άνθρωπο εάν και υπάρχουν ορισμένα χωρία τα οποία 
δέχονται περισσότερες ερμηνείες. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι 
ζεύγη λέξεων χρησιμοποιούνται επίσης για να διεγείρουν τη μνήμη 
του ακροατή και για να δώσουν περισσότερη έμφαση παρά για να 
εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει καμία παρανόηση. Επίσης μερικές 
παλαιομοδίτικες εκφράσεις και χρήσεις που βρίσκονται στο τυπικό 
μας θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για να του δώσουν μία 
απόχρωση αρχαϊσμού. 

 

Δεινοπαθούσα νοημοσύνη
Η έκφραση αυτή προέρχεται από την παραδοσιακή ιστορία του 

βαθμού του διδ. Είναι μία φράση που χρησιμoπoιoύνταν συχνά την 
εποχή που γράφτηκαν τα τυπικά. Στην “Ιστορία της προέλευσης και 
τα πρώτα δέκα χρόνια της Βρετανικής και Ξένης Βιβλικής Εταιρίας” 
που γράφτηκε το 1816 από τον John Owen μπορεί να βρεθεί στην 
πρόταση που παραθέτω: 

“Λίγες εβδομάδες μετά την συγγραφή αυτού του γράμματος, η 
προσβαλλόμενη νοημοσύνη του θανάτου του κυρίου Μάρτιν έφτασε 
στην Καλκούτα. Βρέθηκε επίσης στα γράμματα το Cowper και της 
Jane Austen φράση για την είδηση του θανάτου κάποιου”. 

αποτελείται ή με τις οποίες αυτό συνοδεύεται. 

Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε επίγνωση του πλούσιου 
λεξιλογίου των λέξεων που περιέχονται στο τυπικό μας και που 
έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο του τελετουργικού που λαμβάνει 
χώρα στη Στοά. Σε εμάς όμως οι τελετές είναι μόνο συμβολικές.

Ας δούμε μερικές πλευρές της γλώσσας του τυπικού, της 
προέλευσης και του νοήματός του. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον 
ένα άρθρο στο AQC το οποίο ονομάζεται Το Λεξιλόγιο των Τελετών 
(γράφτηκε το 1988 από τον W Bro Sir Lionel Brett). Αυτός παρέθεσε 
τα λόγια του γνωστού Άγγλου συγγραφέα των αρχών του 1800, Wil-
liam Hazlitt: “Οι λέξεις όπως και τα ρούχα παλιώνουν”. 

Eίναι πιθανόν ο σπόρος της ιδέας για τη διάλεξή μου να πάρθηκε 
πριν από όλα αυτά τα χρόνια; 

Ας έρθουμε τώρα στις δώδεκα επιλεγμένες λέξεις και φράσεις 
(εάν και υπάρχουν περισσότεροι στόχοι για την έρευνα). Ο Σεβ. της 
Στοάς Διδασκαλίας θα μπορεί να βοηθήσει ή τουλάχιστον μπορείτε 
να μάθετε κάτι μαζί. Παλαιότεροι τέκτονες: μην φοβηθείτε ποτέ να 
πείτε “δεν ξέρω”, αλλά ας το ανακαλύψουμε μαζί.

Τεχνίτης (artificer) 
Πόσες φορές γελάσατε στη Στοά όταν ακούσατε να λέει αντί του 

“Artificer”, “Arcitifer” ή “Arficiter”. Είναι το αρχαίο όνομα για τον 
τεχνίτη ή τον εξειδικευμένο εργάτη. Έχει Βιβλικές προεκτάσεις. Ο 
Τουμπαλκάιν ήταν ο γιος του Λάμεχ και απόγονος του Αδάμ. Γένεσις 
4. 22 “και ο Ζίλαχ αποκάλυψε τον Τουμπαλκάιν, έναν εκπαιδευτή 
του κάθε τεχνίτη στα ορειχάλκινα και στον σίδηρο”. 

Οι τέσσερις θεμελιώδεις άνεμοι του ουρανού
Αυτό αναφέρθηκε στον Ζαχαρία και στον Ιεζεκιήλ. Ήταν μία 

συνηθισμένη έκφραση της εποχής και χρησιμοποιούνταν πολύ 
συχνά στη λογοτεχνία. Για παράδειγμα στο βιβλίο της Άννας Μπροντέ 
“The Tenant of Wildfall Hall” που γράφτηκε το 1848. Παραθέτω: 

“Καλύπτοντας αγκαλιές υγρασίας, αναθυμιάζοντος χόρτου και 
τινάζοντάς το στους τέσσερις ανέμους του ουρανού, επικεφαλής μίας 
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Θα ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος αδερφός που έχει:

Τίποτα ...
... να προτείνει, για το καλό του.

Θυμάμαι στη μητρική μου Στοά στο Σάσεξ να καλωσορίζουμε 
ένα συνδεόμενο μέλος από το Os-
waldtwhistle στο Lancashire. Όταν 
τελικά προχώρησε στην έδρα του Σεβ. 
θα προκάλεσε μεγάλη ενόχληση στον 
Τελετάρχη όταν είπε: 

“Θέλω να ρωτήσω εάν κάποιος 
αδερφός έχει κάτι να προτείνει 
για το ευρύτερο καλό του 
Eλευθερoτεκτoνισμoύ εν γένει”.

Υπάρχουν αρκετές διάφορες 
ερμηνείες της λέξης τίποτα: μια μονάδα 
ή για την έννοια του ανύπαρκτου. Η 
παλαιά αγγλική μας δίνει την ετυμολογία 
των εννoιών τίποτα ή τίποτα απολύτως. 
Υπάρχουν διάφορες ετυμολογίες στον 
Ιησού του Ναυή: 

“... εκεί δεν έχει τοποθετηθεί τίποτα κάθε καλό για το οποίο ο 
Κύριος να έχει μιλήσει”. 

Και σε ένα δοκίμιο του Addison: 

“Πήγαινε γιε μου και δες εάν περιμένει τίποτα”. 

Ο Chaucer σίγουρα χρησιμοποίησε την λέξη: 

“Η Ιερά Βίβλος του Νόμου, αυτό το μεγάλο φως του Τεκτονισμού, 
θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, θα κατευθύνει τα βήματά σας 
στο μονοπάτια της ευτυχίας και θα σας υποδείξει το ...”

 

Συνολικό καθήκον του ανθρώπου
Τα πρακτικά βιβλία εκτιμώντο ιδιαίτερα, όταν η εκκλησία 

βρίσκονταν υπό την επίθεση των πολιτικών και ήταν δύσκολο για 
τα μέλη να συγκεντρωθούν για τη λατρεία. Το “Συνολικό Καθήκον 
του Ανθρώπου” ήταν ο τίτλος ενός βιβλίου που εκδόθηκε το 1658, 

Αφήστε με τώρα να σας παρακαλέσω να παρατηρήσετε ότι το 
φως του διδ. τέκτονα είναι:

Ορατό σκοτάδι
Στον Xαμένο Παράδεισο του Μίλτον είναι σχεδόν ενδεικτικό της 

περιγραφής της κόλασης. Το έργο γράφτηκε το 1658: 

“Ένα μπουντρούμι φρικτό από όλες τις πλευρές του, ως μία 
μεγάλη φλεγόμενη κάμινος αλλά από αυτές τις φλόγες δεν έβγαινε 
φως, αλλά σκοτάδι ορατό ικανό μόνο για να ανακαλύψεις το θέαμα 
του πόνου”. 

Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιήθηκαν επίσης από τον Πάπα. 
Ουσιαστικά το αμυδρό φως (dim) καθιστά τον υποψήφιο να έχει 
επίγνωση της κατήφειας που τον περιβάλλει και συμβολικά 
αντιπροσωπεύει τη συντομία της ζωής, πριν να αντιμετωπίσουμε 
τη μετάβαση προς την αιώνια ζωή του μέλλοντος. Προσέξτε να 
εκτελέσετε το καθήκον που σας αναλογεί ενώ είναι ακόμα μέρα. 

Συνεχίστε να ακούτε:

Την φωνή της φύσης
Είναι μία οδηγία η οποία μαρτυρεί τη δική μας αθανασία. Πρέπει 

να αντισταθούμε στις επιπτώσεις από την πίεση και τον ρυθμό 
του δικού μας τρόπου ζωής και να βρούμε αυτές τις ξεχωριστές 
στιγμές, που μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τον συνολικό 
μεταβολισμό και την προορατικότητα μας. 

Εμβληματικά να προστατεύεται ο θησαυρός των μυστικών σας 
από τις επιθέσεις τoυ:

Επίβοõλοõ (Insidious)
Η λέξη αυτή είναι Γαλλική στην προέλευσή της - insidieux - και 

πρέπει να χρησιμοποιούνταν το Μεσαίωνα σημαίνοντας γοητευτικός 
και προδοτικός. Ο Hawthome, (1804-1864) χρησιμοποιεί την 
φράση: 

“Ο ύπουλος ψίθυρος του κακού αγγέλου”.

Τον 17ο αιώνα, επίβουλα προνόμια δίνονταν κάποιες φορές από 
τον καταστατικό χάρτη.
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Σας προκαλώ, να κοιτάξετε στα τυπικά σας και να εντοπίσετε τις 
λέξεις και φράσεις που αξίζει να μελετηθούν και να ερευνηθούν. 
Εντοπίστε την προέλευσή τους και τη σημασία τους. Να κάποιες για 
να ξεκινήσετε την έρευνά σας: 

Παντεπόπτης οφθαλμός φιλαργυρία

Βάλσαμο Παρηγοριάς Δημιουργική Εντολή

Γενηθήτω 

Ατολμία Αβοήθητη ένδεια 

Φυσική Ισότητα και Αμοιβαία Εξάρτηση 

Βέβηλος Εντιμότητα 

Προαπαιτούμενο Παράκληση 

-και Παγκόσμια Αγαθοεργία και Φιλανθρωπία 

Υπάρχουν αμέτρητες λέξεις! 
Συμπερασματικά προτείνω ότι αυτοί οι ικανοί αδ. πoυ έγραψαν 

αυτά τα υπέροχα τυπικά, τα πήραν από έναν πλούτο διαθέσιμου 
υλικού. Παρήγαν μια συλλογή τυπικών που προέρχονται από 
πολλές πηγές, π.χ. τη Βίβλο, λέξεις και φράσεις που προέρχονται 
από μεγάλα έργα της λογοτεχνίας, καθώς επίσης και ειδικά σημεία 
που πέρασαν στον προφορικό λόγο από τις Πρακτικές Στοές και 
τις πρώτες Θεωρητικές Στοές. Ήταν επίσης έτοιμοι να ελέγξουν τα 
πρόσφατα γραμμένα τυπικά ώστε να εγκριθούν και να κυρωθούν. 

Παραθέτω ξανά τον Sir Lionel Brett: 
“Τα μέλη της Στοάς της Συμφιλίωσης δεν θα πρέπει να 

επαγγέλλονταν ότι ήταν ειδικοί στην Αγγλική πρόζα αλλά 
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των ημερών τους μας άφησαν παρά την 
ύπαρξη ορισμένων παραλογισμών και σολοικισμών, εξακολουθεί να 
λειτουργεί τόσο ομαλά ώστε αδ. πολύ διαφορετικών πολιτισμικών 
προελεύσεων βρίσκουν ότι μπορούν να την μάθουν και να την 
εκφωνήσουν και ότι αξίζει την αγάπη με την οποία γενιές αδελφών 
την περιέβαλαν”. 

Αυτή η δήλωση έγινε τον Νοέμβριο του 1987, αλλά θα θέσω 

το οποίο παρέμεινε δημοφιλές δεδομένου ότι έγινε ένα πρότυπο 
εγχειρίδιο διδασκαλίας.

Η φράση συναντάται επίσης στο γνωστό χωρίο του Eκκλησιαστή, 
Κεφάλαιο 9 που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της τελετής 
άλλου βαθμού. 

Υπάρχουν κάποιοι που, ίσως, υπό συνθήκες αναπόφευκτης 

Συμφοράς και ατυχίας
να έχουν βρεθεί στο χαμηλότερο σκαλί της φτώχειας και της 

απόγνωσης. Το παραπάνω αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα ζευγών 
λέξεων στo τεκτονικό τυπικό, οι οποίες έχουν παρόμοια σημασία 
αλλά διαφορετικές ρίζες. Όσον αφορά στη διαφορά μεταξύ 
συμφοράς και ατυχίας αφήνω την ερμηνεία στον Βενιαμίν Ντισραέλι, 
ο οποίος είπε ότι εάν ο Γλάδοστονας έπεφτε στον Τάμεση τότε αυτό 
θα ήταν συμφορά αλλά “εάν κάποιος τον τραβούσε έξω” τότε αυτό 
θα ήταν ατυχία! 

Χωρίς

Αποφυγή, αμφιλογία ή διανοητική επιφύλαξη κανενός 
είδους

Μία πολύ οικεία φράση στον Ελευθεροτεκτονισμό που διαπότισε 
την ιστορία μας και την παραγωγή της γλώσσας του τυπικού. 
Είναι μία φράση που είναι πολύ κοινή στα νομικά και σίγουρα 
χρησιμοποιείται πολύ πριν γραφτούν τα τυπικά. 

Χρησιμοποιήθηκε στα άρθρα της ουδετερότητας που σχετίζονται 
με τον εμφύλιο πόλεμo. Η φράση χρησιμοποιήθηκε στον όρκο της 
υπακοής στον Βασιλιά Γεώργιο Ε’. 

Τέλος, η τελευταία μου φράση:

Ορθή, τέλεια και κανονική
Επαναλαμβάνεται συχνά αλλά πιθανόν παρεξηγημένα. Μια Στοά 

είναι Ορθή όταν περιέχει τον Βίβλο του Ιερού Νόμου, Τέλεια όταν 
περιλαμβάνει επτά μέλη και Κανονική όταν ο Καταστατικός Χάρτης 
ή η εγγύηση είναι εμφανής.
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όπου στο ένα ο συγγραφέας πήρε ένα πολύ γνωστό κομμάτι 
πρόζας και το μετέτρεψε σε σύγχρονο λόγο. Δέστε εάν μπορείτε να 
αναγνωρίσετε το πρώτο: 

“Ο Κύριος και εγώ είμαστε σε μία κατάσταση βοσκού/
προβάτου και βρίσκομαι σε μία θέση 
αρνητικής ανάγκης. Με ρίχνει σε 
μια πράσινη περιοχή που είναι για 
βόσκηση και με οδηγεί απευθείας σε 
ένα μη χειμαρρώδες υγρό. Δίνει στον 
ψυχολογικό μου χαρακτήρα τα αρχικά 
επίπεδα ικανοποίησης, με ενεργοποιεί 
σε μία μορφή θετικής συμπεριφοράς για 
το μέγιστο κύρος της ταυτότητάς του”. 

Είμαι σίγουρος ότι όλοι το 
αναγνωρίζετε. Είναι αυτό το στυλ που 
επιθυμείτε να υιοθετήσετε; 

Τώρα, ας πούμε κάτι που είναι πιο 
κοντά στην πατρίδα. Ζήτησα από έναν 
πολύ καλό φίλο μου τον W Bro Ian Pass 
της Οξφορδιανής Στοάς Νο 7622 να 
εκμοντερνίσει και να αλλάξει μέρη των 
Καθηκόντων του νεομυηθέντος. Πώς 
σας ακούγεται το παρακάτω; 

“Αφήστε με να σας συγχαρώ για την 
ολοκλήρωση της τελετής μύησής σας με την οποία γίνατε μέλος 
του αρχαίου και έντιμου οργανισμού μας. Ο Eλεvθερoτεκτονισμός 
είναι μία αρχαία τέχνη, που υπάρχει από αμνημονεύτων χρόνων 
και πιστεύουμε σταθερά ότι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν αληθινά 
τους τρόπους του Ελευθεροτεκτονισμού τείνουν φυσικά προς μία 
ηθική και ακέραια διάθεση. Κατά τη διάρκεια των αιώνων οι ίδιοι 
οι μονάρχες προήγαγαν την τέχνη του ελευθεροτέκτονα και δεν 
υπέστησαν καμία προσβολή στην αξιοπρέπειά τους υποστηρίζοντας 
τους φιλανθρωπικούς μας σκοπούς και ενεργώντας κατ’ αυτό 
τον τρόπο μοιράστηκαν μαζί μας τα μυστήρια και συμμετείχαν 
στις συνελεύσεις μας. Ως ελευθεροτέκτονας, σας συστήνω να 
μελετήσετε προσεκτικά την Βίβλο του Ιερού Νόμου της θρησκείας 
σας. Σας συνιστώ να την κοιτάξετε ως το αδιάλειπτο πρότυπο της 

το ερώτημα. Είναι αυτή αντιπροσωπευτική της πλειονότητας των 
τεκτόνωv;

Χρειάζεται να εκσυγχρονίσουμε το τυπικό;
Θα πρόσθετα έναν υπότιτλο που χρησιμοποιήθηκε σε ένα άρθρο 

που γράφτηκε στο περιοδικό Masonic Square το 1994 από τον πολύ 
γνωστό Pat Streams: 

Αποτελεί το τυπικό μας ορόσημο; 
Υπάρχουν πολλά άρθρα στο διαδίκτυo, ειδικότερα ένα από τη 

διαδικτυακή Στoά, το οποίο πραγματικά συστήνω στους αδερφούς. 
Είναι ένα άρθρο από τον W Pro Larry Porter, το οποίο δημοσιεύτηκε 
το Μάρτιο του 2006. Όσον αφορά το άρθρο του Pat Stream, υπάρχουν 
δυνατές λέξεις που είναι καίριες για το τυπικό. 

“περίπλοκο, επαναληπτικό, χρησιμοποιώντας αρχαϊκές λέξεις 
χωρίς ουσιαστικό λόγο” Παρόλα αυτά, ως “θεατρικό” έργο θεωρείται 
ότι είναι αξιοθαύμαστο! Επίσης αισθάνεται κατ’αυτό τον τρόπο γιατί 
και αναφέρω: 

“η τελετή είναι χαμένη σε ένα παλιρροϊκό κύμα πολυλογίας που 
είναι εντελώς αδύνατο να αφομοιωθεί”.

Ο S. Brent Morris (ο γνωστός στον Αμερικανικό Ελευθερο-
τεκτονισμό “ριζοσπάστης στην ανατολή”) αναφέρει: 

“Το τυπικό μας είναι πραγματικά εντυπωσιακό αλλά έτσι θα 
πρέπει να είναι από τη στιγμή που έχει αντιγραφεί από τις καλύτερες 
πηγές. Παρόλα αυτά, μεγάλα κομμάτια αυτού είναι αναχρονιστικά 
και ιστορικά λανθασμένα και είναι απίθανο να μπορεί κάποιος να 
τα παρακολουθήσει”.

Πραγματικά δυνατές λέξεις! 
Ο πολύ γνωστός τέκτων συγγραφέας W Bro WiImshurst γράφει 

το 1920 ότι το τελετουργικό “...στις μέρες μας θα μπορούσε να 
υποβληθεί σε επαρκή και ευφυή αναθεώρηση”. 

Είναι ο χρόνος σωστός λοιπόν για αλλαγή και τί τύπου θα πρέπει 
να είναι καθώς και τί γλώσσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί; Ας σας 
διαβάσω δύο αποσπάσματα, ένα μη τεκτονικό και ένα τεκτονικό, 

Κτίριο Μεγ. Στ. Λονδίνου
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ιστορία και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των τελετών μας. Είναι 
όλα μέρος του συμβολισμού που αποτελεί το κύριο εκπαιδευτικό 
στοιχείο της αδελφότητας μας. Τα μαθήματα που θα προκύψουν 
από αυτό τον συμβολισμό θα παραμείνουν - ανεξάρτητα από το πώς 
γράφτηκαν. Το τυπικό αποτελεί μέσο για τον σκοπό και όχι έναν 
σκοπό από μόνο του. 

Τέλος, υπάρχουν ισχυρά 
επιχειρήματα τόσο υπέρ της 
διατήρησης των τωρινών μας 
τυπικών, όσο και υπέρ της 
αλλαγής τους και σίγουρα 
η απόφαση αλλαγής δεν θα 
πρέπει να ληφθεί ελαφρά 
τη καρδία. Ας θυμηθούμε 
ότι έχουμε διδαχτεί να 
είμαστε προσεκτικοί. Στην 
εκπαίδευση, έχω δει αλλαγές 
που συχνά έχουν επέλθει ως 
αποτέλεσμα μιας ανεπαρκούς έρευνας και πίεσης από μειοψηφίες. 
Σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές αυτές έχουν αποδειχτεί ότι είναι 
λιγότερο αποτελεσματικές και υπάρχουν περιστάσεις που έχουν 
ανατραπεί αποφάσεις και επικράτησε η κοινή λογική Αυτή είναι η 
άποψή μου για το τεκτονικό τυπικό. Η φύση των τυπικών μας, η 
πολυπλοκότητά τους, η ομορφιά τους και ο συμβολισμός τους είναι 
αυτά που κάνουν τον Ελευθεροτεκτονισμό να ξεχωρίζει από όλες τις 
άλλες εθελοντικές οργανώσεις. Θεωρώ ότι κάποιες από τις τακτικές 
που χρησιμοποιούνται στην στρατολόγιση και στη μαζική μύηση 
από κάποια Συντάγματα ως μη κανονικά. Δεν δέχομαι το σχόλιο 
από διάφορες κριτικές που υποστηρίζουν ότι θα ήταν ευκολότερο 
να στρατολογήσουν περισσότερους μυημένους εάν περιορίζαμε 
αυτά τα “βαρετά τελετουργικά”. Το τεκτονικό τυπικό μας διδάσκει 
την ηθική που βρίσκεται πίσω από την ηθική δεοντολογία. Το 
τυπικό δίνει ζωή και πραγματικότητα στον Ελευθεροτεκτονισμό και 
εσωτερικό φως στους Ελευθεροτέκτονες. 

Τελειώνω παραθέτοντας τα σχόλια ενός πολύ νεαρού 
Ελευθεροτέκτονα σε σχέση με τις λέξεις του τελετουργικού: 

Ο αδ. Δρ. Petrut Gogalniceanu γράφει: 

αλήθειας της δικαιοσύνης και στο πλαίσιο αυτό να ρυθμίσετε τη 
ζωή σας σύμφωνα με τις θείες αρχές της. 

Έτσι θα μάθετε τα σημαντικά πιστεύω που οφείλετε στο Θεό, στο 
γείτονά σας και στον εαυτό σας. 

Στο Θεό, κοιτάζοντας με τον απαραίτητο σεβασμό και ευλάβεια 
που επιβάλλονται για τον ύστατο Δημιουργό σας, αναζητώντας την 
υποστήριξή Του στις νόμιμες επιδιώξεις σας και αναζητώντας τη 
βοήθειά και την παρηγοριά του σε κάθε έκτακτη ανάγκη. 

Στο γείτονά σας, ενεργώντας πάντα δίκαια απέναντί του και 
υποστηρίζοντάς τον σε δύσκολες στιγμές, όπως εσύ θα επιθυμούσες 
να έκανε αυτός για σένα σε παρόμοια περίπτωση. 

Και στον εαυτό σας με το να έχει ένα προσεκτικό και ισορροπημένο 
τρόπο ζωής για να διατηρήσετε την ύπαρξή σου στην καλύτερη 
δυνατή κατάσταση τόσο πνευματικά όσο και σωματικά έτσι ώστε 
οι πολλές επιτυχίες στην ζωή να τιμούν τον εαυτό σας, τον σεβ. 
Δημιουργό σας και να αναδεικνύουν την ωφέλεια που θα λαμβάνουν 
όσοι σας γνωρίσουν. 

Το υπόλοιπο είναι το ίδιο εντυπωσιακό και τόσο καλό όσο αυτά 
που έχω δει όπου έχει γίνει προσπάθεια να γραφεί το τελετουργικό 
στην πιο σύγχρονη αγγλική. Παρόλα αυτά, θα κάνω σοβαρά την 
ερώτηση: 

Αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του τυπικού πορεία εξελίξεως προς 
τα εμπρός; 

Η αγγλική γλώσσα συνεχίζει να εξελίσσεται όχι μόνο μέσω 
σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας αλλά και μέσω της ανάπτυξης 
της τεχνολογίας ως εκπαιδευτικού μέσου. 

Μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα ότι οι μελλοντικές 
αλλαγές θα γίνουν με ταχύτερο ρυθμό απ’ ότι αυτές του 
παρελθόντος. 

Εάν προσπαθούσαμε συνεχώς να ανανεώσουμε τα τελετουργικά 
μας τότε είναι πιθανό ότι η αλλαγή θα γινόταν τόσο ενοχλητική 
όση αποτελεί το σημερινό λεξιλόγιο και η γλώσσα για κάποιους 
άλλους. 

Το σημερινό μας τεκτονικό τυπικό είναι ένα κόσμημα από την 
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Τ
ην 6η Ιουνίου 1810 σε κοινή συνεδρία των κερκυραϊκών 
Στοών La Beneficenza υπό την αιγίδα της Μεγάλης 
Μητρικής Σκωτικής Στοάς1 της Βερόνας και La Phi-

logénie, η οποία είχε δημιουργηθεί από τέκτονες αποσχισμένους 
από την πρώτη και τελούσε ατάκτως εργασίες, ψηφίζεται η 
συνένωσή τους2. 

Στη συνεδρία αυτή υπό την προεδρία του Αυτοκρατορικού 
Επιτρόπου Κόμη Mathieu de Lesseps3 και την ενεργό συμμετοχή 
του Κόμη Διονυσίου Ρώμα αποφασίστηκε όπως η ενωμένη πλέον 
Στοά υιοθετηθεί ως Συμβολική υπό την αιγίδα της Μεγάλης 
Ανατολής της Γαλλίας και ως Σκωτικό Περιστύλιο υπό την αιγίδα 
της Μητρικής Σκωτικής Στοάς της Γαλλίας Saint-Alexandre 
d’Ecosse et du Contrat Social Réunies (Άγιος Αλέξανδρος της 
Σκωτίας & Κοινωνικόν Συμβόλαιον Ηνωμένες)4.   

Να πως περιγράφει ο Ρώμας το γεγονός αυτό, εκ των 
σημαντικότερων του κερκυραϊκού Τεκτονισμού, στην έκθεση του 
προς την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, της 5ης Νοεμβρίου 18435:

«[…] Όταν απεστάλη στην Κέρκυρα ως Αυτοκρατορικός 
Επίτροπος ο Αδελφός Mathieu de Lesseps, πρόσωπο που 
παράλληλα με τους πλέον διακεκριμένους βέβηλους τίτλους 
συγκέντρωνε και εκείνους του Τέκτονος πολλών Δογμάτων και 
Δικαιοδοσιών, ένωσε τις προσπάθειές του με τις δικές μου και 
επιτύχαμε να εξαλείψουμε τις αιτίες της διχόνοιας οι οποίες 
είχαν εμφιλοχωρήσει μεταξύ των Αδελφών της Αρχαίας Στοάς 
[La Beneficenza], και με μία αδελφική συμφωνία ενώθηκαν εκ 

Το τεκτονικό 
δίπλωμα του 

Διονυσίου Ρώμα 
Έντυ Σ. Καλογερόπουλος

“Η επιλογή των λέξεων που χρησιμοποιείται στην τελετή μύησης 
αντικατοπτρίζει το μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί με λεπτό 
τρόπο στον υποψήφιο και είναι το υποκείμενο θέμα της ισορροπίας, 
της μετριοπάθειας και της ενότητας που αποτελούν το θεμέλιο της 
τεκτονικής διδασκαλίας”

“Η φιλία και η 
υπευθυνότητα (το σήμα της 
αθωότητας και η ομολογία 
της φιλίας: πανηγυρικά 
ορκίζομαι να τηρώ χωρίς 
αποφυγή κτλ, τα μυστήρια 
και τα προνόμια)”. 

“Η νηφαλιότητα /η 
ικανότητα και η καλή 
συν αδελφότητα (θα σας 
επιστήσω την προσοχή 
σας στην αλλαγή: να 
μπαίνει ο καινούριος μας 
αδερφός στο ΒΑ τμήμα 
της Στοάς)”. 

“Η εμπιστοσύνη και η ταπείνωση (είμαι/κάνω: ένας φτωχός 
υποψήφιος σε κατάσταση σκότους)”. 

“Ισχυρή αποφασιστικότητα και ήπια μέριμνα για τους συντρόφους 
μας (της αλήθειας, της τιμής και της αρετής)”. 

“Το προφανώς αρχαϊκό μητρώο υπενθυμίζει στον υποψήφιο τις 
ιστορικές ρίζες του Ελευθεροτεκτονισμού και την αντοχή τους στο 
χρόνο. Οι λέξεις αποτελούν κληρονομιά και δεν αποτελούν ένα 
ιστορικό βάρος και πρέπει να εκτιμηθούν ως τέτοιες. Όχι μόνο 
διδάσκουν μέσω του μηνύματός τους αλλά ενθαρρύνουν επίσης τον 
υποψήφιο να συλλογισθεί το μέγεθος του βήματος που έχει κάνει 
προς την προσωπική φα/τιση, όπως έκαναν και οι άλλοι πριν από 
αυτόν”. 

Τι περισσότερο θα μπορούσε να πει καvείς;  n 
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νέου και ακολουθούντες τους κανόνες των καταστατικών και 
των συνταγμάτων τους προσέθεσαν στην αρχαία ονομασία της 
Αγαθοεργίας εκείνη της Φιλογένειας ηνωμένες, όπως ζητούσαν. 

Καθώς η αρχαία Στοά ανήκε στο Σκωτικό Δόγμα των ηνωμένων 
και μεταρρυθμισμένων Στοών [Rite des Loges Réunies et Rec-

tifiées] και προκειμένου να μην 
θιγεί η συνήθεια των Αδελφών 
με καινοτομίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να τους εμπνεύσουν 
αμφιβολίες και υπόνοιες, 
θεωρήσαμε σκόπιμο να την 
εντάξουμε στο Φιλοσοφικό Δόγμα 
[Rit Ecossais Philosophique] σε 
ότι είχε σχέση με τους ανώτερους 
Βαθμούς ζητώντας όμως 
πάντοτε ιδρυτικό δίπλωμα για 
τις συμβολικές εργασίες από την 
Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της 
Γαλλίας. Η αίτησή μας ζητούσε 
την αναγνώριση της εν Ανατολή 

Κερκύρας Στοάς ως της αρχαιότερης της Ανατολής εκείνης ως 
Περιφερειακής Μητέρας Στοάς. […]» 

Το φθινόπωρο του 1811 ο Ρώμας ως μέλος της Ιονίου 
Γερουσίας, μαζί με άλλους επτανήσιους πολιτικούς, 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, οι οποίοι ήσαν επίσης μέλη της Γαληνοτάτης Μεγάλης 
Ανατολής της Γαλλίας, αιτείται και πετυχαίνει την αναγνώριση και 
την υπαγωγή της κερκυραϊκής Στοάς υπό την αιγίδα του Γαλλικού 
Τεκτονισμού6. 

Με την επωνυμία Bienfaisance et Philogénie Réunies 
υπ’ αρ. 1361 αναγνωρίστηκε από την Μεγάλη Ανατολή της 
Γαλλίας τον Νοέμβριο του 1811 με αναδρομική ισχύ από την 
24η Νοεμβρίου 18107, ενώ η Μητρική Στοά του Σκωτικού 
Φιλοσοφικού Τύπου της Γαλλίας του εγχείρισε ειδικό τεκτονικό 
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θυγατρική της και της παραχωρούσε τον αποκλειστικό έλεγχο των 
ανώτερων βαθμών, Σκωτικών και Ερμητικών. 

Ας επισημανθεί επίσης ότι την 17η Οκτωβρίου 1783 ο  
συνεργάτης του Pernety ιατρός Alexandre Boileau, Εθνικός 
Μέγας Ύπατος των Στοών και Περιστυλίων που συνδέονται με 
τον Σκωτικό Φιλοσοφικό Τύπο, τίτλο 
που φαίνεται να του είχε αποδοθεί 
από τον Τύπο της Αυστηράς Τηρήσεως, 
εγκαθίδρυσε ένα Μεγάλο Μητροπολιτικό 
Σκωτικό Περιστύλιο, Δικαστήριο των 
Μεγάλων Επιθεωρητών. Τα μέλη του εν 
λόγω σώματος έφεραν τον βαθμό του 
Μεγάλου Επιθεωρητή Εξεταστή Ταξιάρχη 
και καθήκον τους ήταν η επίβλεψη 
του Δόγματος και η ανώτατη διοίκηση 
του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου. Το 
Δικαστήριο υπήρξε η Αρχή του Τάγματος 
στην Γαλλία και αποτελούσε στέλεχος της 
Μητρικής Σκωτικής Στοάς Contrat Social.                                      

Παραλλήλως, την 19η Μαΐου 1777, 
ιδρύεται στο Παρίσι μία Στοά με την 
επωνυμία Saint Charles du Triomphe de la Parfaite Harmonie 
(Άγιος Κάρολος του Θριάμβου της Τέλειας Αρμονίας) και όταν την 
7η Ιουλίου 1782 υπάγεται υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής 
της Γαλλίας και συνδέεται με τον Σκωτικό Φιλοσοφικό Τύπο 
μετονομάζεται σε Saint Alexandre d’Ecosse (Άγιος Αλεξάνδρος 
της Σκωτίας). Η Στοά αυτή υπήρξε η κυριότερη του Σκωτικού 
Φιλοσοφικού Τύπου στο Παρίσι και το 1801 μετατράπηκε με την 
σειρά της σε Μητρική Σκωτική Στοά. Ως Μητρική αποτέλεσε την 
εστία διάδοσης του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 
στην Γαλλία στις αρχές του 19ου αιώνα.

Την 11η Φεβρουαρίου 1806 υπογράφηκε ένα κονκορδάτο 
συνένωσης μεταξύ των επιτροπών των Μητρικών Σκωτικών Στοών 
της Γαλλίας Saint Jean d’Ecosse du Contrat Social και St. Al-
exandre d’Ecosse. Η επικύρωση από την μεριά του γαλλικού 
Υπέρτατου Περιστυλίου πραγματοποιήθηκε την 20η Φεβρουαρίου 
1806. Με την πράξη αυτή ο Σκωτικός Φιλοσοφικός Τύπος πέρασε 

δίπλωμα, που παρουσιάζεται ευρέως στο ανά χείρας τεύχος, 
αναγνωρίζοντάς τον ως Επιτετραμμένο Μεγάλο Επιθεωρητή της, 
δίνοντάς του το δικαίωμα να την αντιπροσωπεύει στα Εργαστήρια 
(Στοές, Περιστύλια, Συμβούλια και Δικαστήρια) του Σκωτικού 
Φιλοσοφικού Τύπου που ήδη λειτουργούσαν ή θα εγκαθιδρυόταν 
στην πόλη της Κέρκυρας. 

Παρενθετικά ας αναφερθεί στο σημείο αυτό 
ότι 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. 

Το 1770 ο Pernety ιδρύει την Μητρική 
Σκωτική Στοά της Comtat Venaissin [ευρύτερη 

περιοχή γύρω από την πόλη της Αβινιόν] υπό την 
επωνυμία Saint Jean d’Ecosse (Άγιος Ιωάννης της Σκωτίας). 
Κατά το 1776 ο Σκωτικός Φιλοσοφικός Τύπος αναβιώνει με 
τροποποιήσεις και την προσθήκη Πυθαγόρειων διδασκαλιών και 
Αιγυπτιακών δογμάτων. 

Στις 2 Απριλίου 1776 η παρισινή Στοά Saint Lazare (Άγιος 
Λάζαρος), η οποία είχε συσταθεί από την Μεγάλη Στοά της 
Γαλλίας την 30η Μαρτίου 1766, αυτοανακηρύσσεται σε Μητρική 
Στοά της Γαλλίας του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου αλλάζοντας 
τον τίτλο της σε Contrat Social (Κοινωνικό Συμβόλαιο)8. Την 
5η Μαΐου 1776 η Στοά εγκαθιδρύεται ως Μητρική από τους 
εντεταλμένους της Μητρικής Σκωτικής Στοάς της Comtat Ven-
aissin, η οποία θα συγχωνευθεί με αυτήν την 18η Αυγούστου του 
έτους εκείνου μεταβιβάζοντάς της έτσι τον Σκωτικό Φιλοσοφικό 
Τύπο. 

Η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας δεν αποδέχτηκε τις αξιώσεις 
της νέας Μητρικής Σκωτικής Στοάς Saint Jean d’Ecosse du 
Contrat Social (Άγιος Ιωάννης της Σκωτίας του Κοινωνικού 
Συμβολαίου) και συγκρούσεις ανέκυψαν μέχρι την 5η Νοεμβρίου 
1781 οπότε συνυπέγραψαν ένα κονκορδάτο αναγνώρισης. Έκτοτε 
η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, όσο αφορούσε τους Συμβολικούς 
βαθμούς, ανεγνώριζε υπό όρους την Μητρική Σκωτική Στοά ως 

Lesseps Mathieu
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έκπληξη όλων όσων ασχολούνται με την ιστορία του επτανησιακού 
Τεκτονισμού ήταν μεγάλη όταν κατά την διάρκεια της προσωπικής 
μας έρευνας εντοπίστηκε, με την συνδρομή Κερκυραίου αδελφού, 
στην Αθήνα στο οικογενειακό αρχείο της δικηγόρου κυρίας 
Λώρας Κοζάκη-Παπασπύρου το ιδιαιτέρως αυτό σπάνιο τεκτονικό 
έγγραφο που η ηλικία του 
αγγίζει τους δύο αιώνες. 
Το δίπλωμα περιέπεσε 
δια αγνώστου τρόπου στην 
ιδιοκτησία του Κεφαλλονίτη 
Γεωργίου Τυπάλδου-Κοζάκη 
(1864-1944), παππού της 
τωρινής ιδιοκτήτριάς του, 
πιθανότατα στα τέλη του 
19ου αιώνα όταν υπηρέτησε 
για μικρό χρονικό διάστημα 
ως ειρηνοδίκης στην 
Ζάκυνθο.    

Πρόκειται περί αρίστης 
καταστάσεως χειρόγραφης 
περγαμηνής από δέρμα 
κατεργασμένο μ’ ειδικό 
τρόπο, διαστάσεων 30 
Χ 41,5 εκατοστών, με 
ημερομηνία έκδοσης την 10η 
Δεκεμβρίου 1811. Εκδίδουσα τεκτονική αρχή του διπλώματος 
είναι το προαναφερθέν Ύπατο και Κυρίαρχο Δικαστήριο των 
Μεγάλων Επιθεωρητών Δικαστών Ταξιαρχών, Αρχής του Τάγματος 
της Γαλλίας, του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου, Τύπο που 
τηρούσε τότε η Μητρική Σκωτική Στοά της Γαλλίας Saint-Alex-
andre d’Ecosse et du Contrat Social Réunies. Επικυρώνεται με 
ανάγλυφη σφραγίδα και υπογράφεται από δεκατέσσερις επιφανείς 
τέκτονες του γαλλικού Τεκτονισμού της εποχής εκείνης, όλοι 
μέλη της ανωτέρω τεκτονικής Αρχής. Μεταξύ αυτών συναντάμε 
τις υπογραφές των Claude Antoine Thory (πρώην δικηγόρου του 
Κοινοβουλίου, συγγραφέα), Κόμη Augustin-Casimir-Romain 
Rouquairol, Marie- François Rouyer (στρατηγού), Michel-Ange-
Bernard Mangourit (νομικού, προξένου), Noël Robelot (πρώην 

στην δικαιοδοσία της Μητρικής Στοάς του Σκωτικού Φιλοσοφικού 
Τύπου της Γαλλίας υπό τον διακριτικό τίτλο St. Alexandre 
d’Ecosse et le Contrat Social Réunies. Έκτοτε το Δικαστήριο των 
Μεγάλων Επιθεωρητών προσαρτήθηκε στη νέα Μητρική Στοά.   

Κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα ο ιστορικός του 
γαλλικού Τεκτονισμού Claude Antoine Thory, ισόβιος 

Μεγάλος Αρχειοφύλακας του Σκωτικού 
Φιλοσοφικού Τύπου, διαμόρφωσε ένα 
σύστημα επτά επιγενόμενων βαθμών το 
οποίο υιοθετήθηκε από την Μητρική 
Σκωτική Στοά της Γαλλίας και 
εφαρμόστηκε στα Περιστύλιά της έως 
και το 1826, έτος κατά το οποίο παύει να 
υφίσταται ο Τύπος.

Οι δέκα βαθμοί του Συστήματος εκείνου 
ήσαν και διαιρούνταν ως εξής: Σκωτικό 

Περιστύλιο: Τέλειος Διδάσκαλος 4ο, Ιππότης 
Εκλεκτός Φιλόσοφος 5ο, Μέγας Σκώτος 6ο, 

Περιστύλιο των Μεγάλων Λευκών και 
Μελαίνων Αετών: Ιππότης του Ηλίου 7ο, 
Υπέρτατος Διδάσκαλος του Φωτεινού 
Δακτυλίου 8ο, Ιππότης του Μεγάλου 
Λευκού και Μέλανος Αετού 9ο και  
Υπέρτατο Περιστύλιο των Μεγάλων 
Επιθεωρητών Εξεταστών Ταξιαρχών: 

Μέγας Επιθεωρητής Εξεταστής Ταξιάρχης 
10ο. 

Το συγκεκριμένο σύστημα βαθμών ήταν 
αυτό που υιοθετήθηκε από το Υπέρτατο 

Περιφερειακό Σκωτικό Περιστύλιο La Bienfaisance et Philogénie 
Réunies Ανατολής Κερκύρας9, στα τέλη του 1812 ή στις αρχές του 
1813, αφού πρώτα εγκαταστάθηκε ως τέτοιο από τους Mathieu 
de Lesseps Μέγα Επιθεωρητή Εξεταστή Ταξιάρχη και Διονύσιο 
Ρώμα Εντεταλμένο Μέγα Επιθεωρητή του Σκωτικού Φιλοσοφικού 
Τύπου10.

Επανερχόμενοι στα του τεκτονικού διπλώματος του ιδρυτή 
του ελληνικού Τεκτονισμού Διονυσίου Ρώμα, αναφέρουμε ότι η 

Ρώμας Διονύσιος

Μετάλλιο μητρικής Στ. Γαλλίας
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A LA GLOIRE DU G. A. D. L.

Du Sanctuaire des Vertus

Lieu Eclairé ou règnent la Paix la Bienfaisance et l’ Egalité

A tous les hommes dignes de ce nom

Salut  Force Union

Nous    Président    et    Membres    du    Grand    Sup.    et    Souv.    
Tribunal des GG. Inq. Insp. Commandeurs Chef d’ Ordre en France du Rit 
Ecossais philosophique Siégeant à Paris ; Sur le rapport avantageux qui 
nous a été fait du zèle et des lumières de notre C.& D. F. Denis Comte 
de Roma Sénateur et membre de la Légion d’ honneur ; membre de 
la R. L. de la Bienfaisance et Philogénie réunies à l’ Orient de Corfou, 
y demeurant ; Grand Ecossais, Chevalier, Subl. maître de l’ ann. lum., 
Chevalier G. aigle blanc et noir ; Grand I. Insp. Commandeur ; Voulant 
lui donner des preuves éclatantes de notre estime et de notre confiance 
sans bornes ; Oui notre Gd. Chancelier dans son avis et notre ministre 
de l’ ordre dans ses conclusions ; Nominons et Choisissons notre dit F. 
de Roma Notre Député Grand Inspecteur, pour en remplir les fonctions, 
conjointement et l’ un en l’ absence de l’ autre, avec notre C.& D. F. Gd. I. 
Insp. Comm. de Lesseps ; chargés de nous représenter auprès des Lo-
ges, Chapitres, Conseils et Tribunaux de notre Rit, existants ou à exister 
dans la Ville de Corfou.

C’ est pourquoi Nous l’ autorisons à se faire reconnaître avec le F. 
Lesseps en leur dites qualités, dans tous les ateliers du Rit Ecossais 
philosophique et à y requérir l’ enregistrement de la présente patente sur 
tous les livres d’ architecture.

Nous invertissons nos dits FF. de Roma et de Lesseps de tous les 
pouvoirs, autorité et garantie résultants de notre Décret de ce jour ; à la 
charge par eux de se conformer aux avis et instructions qui leur de sont 
transmis de notre ordre, par notre Grand Archiviste général à vie.

Donné à L’ O. de Paris, en notre assemblée générale le dix décembre 
1811 de la maçonnerie 5811.

  Vu Par nous ministre de l’ ordre        Thory      

Robelot  Cmt Romain Rouquairol  Rouyer François

Bermond Scherer Mangourit Sarazin  J. B. L. David 

Joseph Lavallée Panetier Poussin Burard

Le Grand Chancelier général  

Lafisse

δικηγόρου του Κοινοβουλίου), Guilleaume Burard (ιατρού), Jean-
Baptist-Louis David (στρατιωτικού, Ιππότη της Λεγεώνας της 
Τιμής) κ.ά.                                                 

Το δίπλωμα φέρει τυπωμένο τον θυρεό του Σκωτικού 
Φιλοσοφικού Τύπου στο άνω μέρος του οποίου αναγράφονται 
στην λατινική οι λέξεις VIRTUTE ET SILENTIO [Αρετή και Σιωπή], 
στο κάτω μέρος η χρονολογία 5776 [1776] και περιμετρικά το 
απόφθεγμα AB ORIENTE AD OCCIDENTEM NASCITUR HER-
BULA SATURNIA DICTA QUAM SI AD GENUA FODIERIS INVEN-
IES…… [Από Ανατολών προς Δυσμάς αναφύεται το λεγόμενο 
Σατούρνιο (Κρόνιο)11 βότανο το οποίο θα ανακαλύψεις εάν 
γονυπετών σκάψεις (ερευνήσεις)……]. Στο κέντρο του θυρεού 
υπάρχει ελληνικός σταυρός που φέρει στο κέντρο του τον 
κρεμάμενο Αμνό και την φράση Benedictus Dominus Deus nos-
ter, qui dedit nobis hoc Signum [Ευλογητός Κύριος ο Θεός ημών, 
όστις παρέδωκεν ημίν το Σημείο τούτο]. Πρόκειται για μέρος της 
φράσης Magister Iesus Christus [Διδάσκαλε Ιησού Χριστέ]--Deus 
est Homo [ο Θεός είναι Άνθρωπος]--Benedictus Dominus Deus 
Noster qui dedit nobis Signum. Φέρεται δε σε ένα μανιφέστο των 
Ροδοσταύρων, με τίτλο: “I.N.R.I. De Mysteriis Rosae Rubeae et 
Aureae Crucis” [Περί των Μυστηρίων του Πορφυρού Ρόδου και 
του Χρυσού Σταυρού]. Σύμφωνα με αυτό, ο «Μεγαλόσταυρος» που 
οι Ροδόσταυροι φέρουν στο στήθος ως έμβλημα, φέρει στην πίσω 
του πλευρά χαραγμένες, δεξιά, αριστερά και κάθετα, αντίστοιχα, 
τις πιο πάνω φράσεις. 

Πιστεύοντας στην σπουδαιότητα των πληροφοριών που μας 
μεταφέρει το εν λόγω έγγραφο, σχετικά με την πρώιμη ιστορία 
του ελληνικού Τεκτονισμού, αλλά και στην αναγκαιότητα της 
καταγραφής τούτων, αποδίδεται ακολούθως ως έχει η μεταγραφή 
του πλήρους κειμένου του, καθώς και η μετάφρασή του στην 
ελληνική επιμελημένη από τον αδελφό Γεώργιο Καρρέρ. 
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Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στην κυρία Λώρα Κοζάκη-Παπασπύρου 
για την πολύτιμη παραχώρηση του τεκτονικού διπλώματος 
του Διονυσίου Ρώμα και στον κύριο Κωνσταντίνο Ρώμα για 
την προσφορά του ανέκδοτου πορτραίτου του προγόνου του, 
από τα οικογενειακά τους αρχεία. Στον Γιώργο Καρρέρ για την 
μετάφραση του διπλώματος, στους Νίκο Κων. Κοιλάκο και Πέτρο 
Γιατράκο για την συμβολή τους στις μεταφράσεις βιβλιογραφικών 
αναφορών και τέλος στον Ανδρέα Χρ. Ριζόπουλο για την παροχή 
βιβλιογραφικού υλικού.  n 

Σημειώσεις

1 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.

2 βλ. Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων, FM2 562 Corfu, loge Bienfaisance et Philogénie Réunies, σσ. 
11-14, πρακτικά συνεδρίας, της Στοάς, της 6ης Ιουνίου 1810.

3 Ο Κόμης Mathieu Maximilien Prosper de Lesseps γεννήθηκε την 4η Μαΐου 1774 στο Αμβούργο 
και υπήρξε Γάλλος διπλωμάτης, αξιωματούχος και Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής. Αρχικώς 
υπηρέτησε ως υποπρόξενος-αρχιγραμματέας στην Λιβύη (1794), στο Μαρόκο (1799) και στην 
Ισπανία (1800), ως επιθεωρητής εμπορικών σχέσεων του γαλλικού στρατού (1803) και ακολούθως 
γενικός πρόξενος στην Αίγυπτο (1804). Διορίστηκε γενικός πρόξενος στην Ιταλία [Λιβόρνο] 
(1806-1808) και Αυτοκρατορικός Επίτροπος στην Κέρκυρα (1808-1814). Διετέλεσε Νομάρχης της 
Σαντάλ της Γαλλίας το 1815 και για μικρό χρονικό διάστημα ειδικός προσωρινός επιθεωρητής της 
19ης Στρατιωτικής Μεραρχίας. Επίσης υπηρέτησε ως πρόξενος στην Φιλαδέλφεια (1815) και τέλος 
γενικός πρόξενος στην Συρία (1821) και στην Τυνησία (1827). Διετέλεσε πρώτος Σεβάσμιος (1808-
1809) της Στοάς Napoléon Ανατολής Livornο (Ιταλίας), Επίτιμος Σεβάσμιος (1810-1816) της Στοάς 
Bienfaisance et Philogénie Réunies υπ’ αριθ. 1361, μέλος (1812) της Στοάς Saint Napoléon υπ’ αριθ. 
1300 αμφότερες εν Ανατολή Κερκύρας υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας. Υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος του Περιστυλίου Mont Thabor Ανατολής Παρισίων και Επίτιμο Μέλος (1822) της 
Στοάς του Τύπου του Misraim (Μισραΐμ) Les Sectateurs de la Vérité Ανατολής Besançon (Γαλλίας). 
Κατείχε τον 32ο βαθμό (S\P\R\S\) του Αρχαίου Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, τον 10ο βαθμό 
(G.Ι.Ι.C.) του συστήματος του Thory του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου, τον 89ο βαθμό του Τύπου 
του Μισραΐμ, τον τίτλο του Επιτετραμμένου Μεγάλου Επιθεωρητή της Μητρικής Σκωτικής Στοάς 
των Παρισίων καθώς και τον τιμητικό τίτλο του “Commandeur de l’Ordre des Chevaliers Défenseurs 
de la Franc-Maçonnerie Universelle” στον Τύπο του Μισραΐμ που τηρούσε η Μητρική Στοά της 
Γαλλίας.  Απεβίωσε στην Τυνησία την 28η Δεκεμβρίου 1832 σε ηλικία 58 ετών.

4 βλ. υποσημείωση υπ’ αρ. 2.

5 βλ. 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΄.

6 ό.π.

7 βλ. Ανδρέας Χρ. Ριζόπουλος, Ο Τεκτονισμός στα Ιόνια - Αστήρ της Ανατολής 880, Αθήνα 2003, σ. 
7.

8 Το όνομα αυτό φαίνεται να αναφέρεται στο ομώνυμο έργο του Jean-Jacques Rousseau, που 
εκδόθηκε το 1762.

9 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 

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ Μ. Α. Τ. Σ.
Εκ του Ιερού των Αρετών
Χώρο Φωτισμένο όπου βασιλεύουν η Ειρήνη η Αγαθοεργία και η Ισότητα
Προς όλους τους ανθρώπους άξιους αυτού του ονόματος
Υγεία               Ισχύς          Ένωση

Ημείς ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Μεγάλου Υπερτάτου και Κυριάρχου 
Δικαστηρίου των Μεγάλων Εξεταστών Επιθεωρητών Ταξιαρχών Αρχής 
του Τάγματος εν Γαλλία του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου Εδρεύων εις 
Παρισίους, Κατόπιν της γενομένης προς ημάς ευμενούς αναφοράς περί 
του ζήλου και των φώτων του Αγαπητού και Αφοσιωμένου Αδελφού ημών 
Διονυσίου κόμητος Δε Ρώμα Γερουσιαστού και μέλους της Λεγεώνος της 
Τιμής, μέλους της Σ. Στ. Αγαθοεργία και Φιλογένεια ηνωμέναι εν Ανατολή 
Κερκύρας, όπου κατοικεί, Μεγάλου Σκώτου, Ιππότου [του Ηλίου], Υπερτάτου 
διδασκάλου του φωτεινού δακτυλίου, Ιππότου του λευκού και μέλανος 
αετού, Μεγάλου Εξεταστού Επιθεωρητού Ταξιάρχου, Επιθυμούντες να 
παράσχωμεν προς αυτόν λαμπράς αποδείξεις της ημετέρας εκτιμήσεως 
και απεριορίστου εμπιστοσύνης, Ημείς, με την σύμφωνον γνώμην του 
ημετέρου Μεγάλου Καγκελαρίου και κατόπιν των συμπερασμάτων ημετέρου 
υπουργού, Ονομάζομεν και Επιλέγομεν τον προαναφερθέντα Αδ. ημών Δε 
Ρώμα Ημέτερον Αναπληρωτήν Μεγάλον Επιθεωρητήν, προκειμένου να ασκή 
τα καθήκοντα, από κοινού και ο εις απόντος του ετέρου, μετά του Αγαπητού 
και Διακεκριμένου Ημετέρου Αδελφού Μεγάλου Εξεταστού Επιθεωρητού 
Ταξιάρχου [Mathieu] de Lesseps, με την εντολήν όπως εκπροσωπούν 
ημάς εις τας Στοάς, Περιστύλια, Συμβούλια και Δικαστήρια του ημετέρου 
Δόγματος τα οποία υφίστανται ή πρόκειται να υπάρξουν εν τω μέλλοντι εις 
την πόλιν της Κερκύρας.

Προς τούτο εντελλόμεθα Αυτόν όπως αναγνωρισθή ομού μετά του 
Αδ. Lesseps υπό την ιδιότητά των αυτήν υπό όλων των Εργαστηρίων του 
Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου και όπως αιτήση την υπ’ αυτών καταγραφήν 
του παρόντος διπλώματος εις όλα τα βιβλία αρχιτεκτονικής.

Περιβάλλομεν τους ανωτέρω ημετέρους Αδ. Αδ. Δε Ρώμαν και de 
Lesseps με όλα τα δικαιώματα, εξουσίας και εγγυήσεις άτινα απορρέουν 
εκ του ημετέρου τούτου Διατάγματος, επιφορτίζοντες αυτούς όπως 
συμμορφούνται προς τας ειδοποιήσεις και οδηγίας αι οποίαι θα τους 
αποστέλλονται εκ του ημετέρου τάγματος, υπό του ημετέρου ισοβίου 
Μεγάλου Γενικού Αρχειοφύλακος.

Εγένετο εν Παρισίοις, κατά την ημετέραν γενικήν συνέλευσιν της 11ης 
Δεκεμβρίου 1811 και του τεκτονισμού 5811.

Εθεωρήθη υφ’ ημών υπουργού του τάγματος         Claude-Antoine Thory, 

Noël Robelot, Augustin-Casimir Cmt Romain Rouquairol, Marie-
François Rouyer, Jean-Joseph-Augustin Bermond, Scherer, Michel-Ange 
Mangourit, Félix Sarazin, Jean-Baptist-Louis David, Joseph Lavallée, 
Panetier, Guilleaume Burard, Poussin,             

Ο γενικός Μέγας Καγκελάριος         
Lafisse
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2008, σ. 16.

10 βλ. υποσημείωση υπ’ αρ. 5.

11 Στη ρωμαϊκή μυθολογία ο Saturnus ήταν αρχικά μία από τις θεότητες που προστάτευε τους 
καρπούς και σχετίστηκε με την Δημιουργία. Σύζυγός του ήταν η Οπς, που βοηθούσε κι αυτή τους 
γεωργούς στη συγκομιδή. Αργότερα, όταν οι Ρωμαίοι επηρεάστηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό, 
το πάνθεόν τους δανείστηκε στοιχεία από την ελληνική μυθολογία κι έτσι ο Saturnus ταυτίστηκε 
με τον Κρόνο και δημιουργήθηκαν μύθοι γύρω από εκείνον. Ως ανάμνηση της Χρυσής Εποχής της 
ανθρωπότητας, μιας μυθικής εποχής που άρχοντας ήταν ο Saturnus, κατά τους χειμερινούς μήνες 
και κατά την περίοδο του χειμερινού ηλιοστασίου πραγματοποιούνταν τα Saturnalia, γιορτή προς 
τιμήν του θεού εκείνου.
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Ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος διατυπώνει δημόσιο 
λόγο πάνω από 50 χρόνιο και από περισσότερα του 
ενός βήματα, από τις αίθουσες των αμφιθεάτρων, από 

επιστημονικά συγγράμματα, από τις στήλες του ημερησίου τύπου. 
Έπαινοι, εγκώμια για το εμπνευσμένο έργο του κι ευχαριστίες 
ακούστηκαν χθες σε τιμητική εκδήλωση για τα 80 του χρόνια, που 
διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 

Ο Θεοδόσης Τάσιος “λαμπρύνει με την παρουσία του το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου δίδαξε σε τρεις σχολές και 
προσέφερε με την πολύτιμη παρουσία του σε όλες τις επιτροπές 
και θέσεις διοικητικής ευθύνης. “Είναι ένας homo universa-
lis. Δίνει διαλέξεις, Συντονίζει, αρθρογραφεί και παρεμβάίνει 
σε θέματα φιλοσοφίας, τέχνης, παιδείας, θρησκειολογίας και 
άλλα. Είναι παγκοσμίως γνωστός για τις επιδόσεις του αυτές, 
και δηλώνω υπερήφανος που είναι στέλεχος του Πολυτεχνείου”, 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρύτανης του ΕΜΠ, κ. Μουτζούρης. Η 
αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Βιντζηλαίου έκανε εκτενή μνεία στο 
επιστημονικό έργο του κ. Τάσιου, που συμπεριλαμβάνει 

Τιμητική εκδήλωση 
για τα 80χρονα 

του áä. Èåïäüóç 
ÔÜóéïõ 

ÅêäÞëùóç ôïõ Τ.Ε.Ε.
Έπαινοι και εγκώμια για το έργο ζωής

Pεπopτάζ Δήμητρα Πασσά 
(áðü ôçí åöçìåñßäá ÁðïãåõìáôéíÞ)
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την ενασχόλησή του με τη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων, με 
την τεχνολογία του σκυροδέματος, τη βαριά κατασκευή, την 
ερευνητική του δραστηριότητα όσον αφορά τα μνημεία και τους 
ιστορικούς οικισμούς, και άλλα. “Είναι πάντα ενημερωμένος 
σε θέματα που έχει ανάγκη η πράξη σε ελληνικό και διεθνές 
επίπεδο, ενώ ο τρόπος δουλειάς του χαρακτηρίζει την 
επιστημονική του δραστηριότητα”, επισήμανε η ίδια. 

Στην μεγάλη του αγάπη για τη γλώσσα και την ποιοτική χρήση 
της δεν παρέλειψε να αναφερθεί ο παρευρισκόμενος πρόεδρος 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, κ. Μπαμπινιώτης, τονίζοντας 
ότι “περπατάει στα μονοπάτια της γλώσσας, αναδεικνύοντας 
θέματα χρήσεως και καταχρήσεως της γλώσσας, στιγματίζει τις 
κακόζηλες χρήσεις που αναδύονται, ενώ διατυπώνει άποψη για 
τη συγκρότηση της σχολικής γραμματικής και θέσεις για τον 
τονισμό”. 

Φιλοσοφικά δημοσιεύματα με ευρύ φάσμα θεμάτων 
εντάσσονται στο ενεργητικό του, καθιστώντας τον ένα φιλόσοφο 
εν δράσει, ένα διανοητή με διαυγή φιλοσοφικό λόγο. Ένα κλαδί 
αυτού του αειφόρου δέντρου, που φέρει το όνομα Τάσιος, είναι 
η δράση του στο πλαίσιο της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, 
ιδρύοντας την ΕΜΑΕΤ (Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας), με σκοπό τη διάδοση ιστορικών γνώσεων γύρω από 
τα τεχνολογικά επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων. 

“Θέλω να εκφράσω τις μύριες ευχαριστίες μου εκ βαθέων 
καρδιάς προς τους ομιλητές, αλλά να προσθέσω ότι μέρος των 
επαίνων που ακούστηκαν σήμερα πρέπει να πάνε στα συλλογικά 
μορφώματα, στην οικογένειά μου, τους δασκάλους μου, στους 
φοιτητές που πέρασαν από τα χέρια μου, στους μεγάλους 
μηχανικούς, δασκάλους πλάι στους οποίους μαθήτευσα και στην 
ελληνική κοινωνία”, είπε συγκινημένος ο καθηγητής κλείνοντας 
την εκδήλωση.   n
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Τ
ο Τεκτονικό Ίδρυμα δώρησε στους δήμους Ζαχάρως και 
Ανδρίτσαινας δύο σύγχρονα ασθενοφόρα; υλοποιώντας 
την απόφαση του Συμβ. της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος 

και του αδελφάτου του Ιδρύματος παρουσία των δημάρχων κ. 
Χρονόπουλου και Αθανασόπουλου. 

Η παράδοση έγινε στην παραλία της Ζαχάρως στο περίπτερο 
“παρά θιν’ αλός” στην οποία ο Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδης εξέφρασε 
την χαρά του που βρέθηκε στην πόλn της Ζαχάρως και τον 
χιλιοτραγουδισμένο Μοριά. “Είναι μια προσφορά, μια δωρεά όλων 
των τεκτόνων αυτά τα ασθενοφόρα οχήματα με τα οποία πιστεύουμε 
ότι θα μπορέσει να εξυπηpετηθεί n ευρύτερη περιοχή για τις 

Δωρεά δύο 
ασθενοφόρων στην 
Ζαχάρω και την 
Ανδρίτσαινα 
από το Τεκτονικό Ίδρυμα

ανάγκες των ασθενών που αντιμετωπίζοuν καθημερινά προβλήματα 
στην προσέγγιση και μεταφορά των ασθενών από τους τόπους που 
χρειάζονται μεταφορά, στα νοσοκομεία. Το Τεκτονικό Ίδρυμα το 
οποίο ίδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 1927, έχει ως σκοπό 
την ευόδωση και την προαγωγή του ανθρώπου, να απαλύνει τον 
σνθρώπινο πόνο. Σε αυτή του την προσπάθεια το Τεκτονικό Ίδρυμα 
έχει πετύχει πάρα πολλά. Από το 1927 έχει ιδρύσει νοσοκομεία, 
όπως οι Άγιοι Ανάργυροι, σχολεία, όταν το κράτος δεν είχε την 
κοινωνική πρόνοια που έχει σήμερα. Μπορούμε να προσφέρουμε 
και προσφέρουμε στην κοινωνία από το υστέρημά μας ό,τι είναι 
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δυνατόν. Σήμερα έχουμε μια 
μονόδα εθελοντικής αιμοδοσίας 
στο νοσοκομείο Παίδων Αγία 
Σοφία, όπου έχουμε προσφέρει 
από το 1989 μέχρι σήμερα 8.500 
φιάλες αίματος. Ευελπιστούμε ότι 
και στο μέλλον θα κάνουμε ό,τι είναι 
δυνατόν για να παράσχουμε στην 
κοινωνία. Προσπαθούμε να δούμε 
την κοινωνία και τις ανάγκες της. 
Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε 
την νεολαία σε ηθική ανάταση, 
σε μια πρόοδο πνευματική και 
κοινωνική και προς αυτό το σκοπό 
εργαζόμαστε”. 

Ο δήμαρχος Ζαχάρως σε δηλώσεις 
του τόνισε ότι n προσφορά είναι πολύ 

σημαντική εν όψει της έναρξης λειτουργίας του νέου 
Κέντρου Υγείας της Ζαχάρως, που ολοκληρώνεται, σε υλοποίηση 
της δέσμευσης του υπουργού Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλου. 

“Η περιοχή που μετά τις πυρκαγιές 
αντιμετωπίζει περισσότερα πρoβλήματα με 
την συνεισφορά του Τεκτονικού Ιδρύματος 
αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για να 
είμαστε πιο κοντά στους πολίτες που έχουν 
ανάγκη”. Από την πλευρά του ο δήμαρχος 
Ανδρίτσαινας τόνισε ότι το ασθενοφόρο θα 
βοnθήσει πάρα πολύ στη σωστή λειτουργία 
του Κέντρου Υγείας της περιοχής του. 
“Είναι ό,τι χρειάζεται ένα ασθενοφόρο στnv 
περιοχή. Ευχαριστώ το Τεκτονικό Ίδρυμα 
και όλους τους πατριώτες που πρόσφεραν 
αυτή την βοήθεια. Εκλαμβάνουμε αυτή την 
κίvnσή τους και σαν ηθική συμπαράσταση 
των συνελλήνων στην προσπάθεια που 
κάνουμε για την αναγέννηση της περιοχής 
μας”.   n

Η 
Στοά “Μέλης” τοποθέτησε μαρμάρινη επιγραφή στο 
ισόγειο του τεκτονικού μεγάρου Αθηνών, στην οποία 
αποτυπώνεται η μεγίστη συνεισφορά του Μεγ. Διδ. 

Αλεξάνδρου Τζαζόπουλου στην ανέγερση του κτιρίου. 

Ο Αλέξανδρος Τζαζόπουλος (Κωνσταντινούπολη 1896 - Αθήνα 
30.08.1975) σπούδασε στη Νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και άσκησε την 
δικηγορία μέχρι το 
1963, οπότε εξελέγη 
Μεγ. Διδ. Εισήλθε 
στον Τεκτονισμό το 
1924 στην Στ. Όμηρος 
υπ’ αρ. 61, ενώ τον 
Ιανουάριο του 1928 
η Στ. Μέλης με 
ενέργειές του υπήχθη 
στην Μεγ. Ανατολή της 
Ελλάδος με τον αρ. 
76. Σεβάσμιος της Στ. 
Μέλης (1932 - 1941 και 1945 - 1950) μέλος του Συμβουλίου της Μεγ. 
Στ. (1953-55 Αρχηγός Φρουρών, 1955-57 Μεγ. Ελεονόμος, 1957-59 
Β’ Μεγ. Επόπτης, 1959-62 Α’ Μεγ. Επ., 1962-63 Προσθ. Μεγ. Διδ., 
22.02.1963-04.021975 Μέγας Διδάσκαλος. Ανεκηρύχθη ισόβιος 
Επίτιμος Μεγ. Διδ. Στον Σκωτικό Τύπο εισήλθε την 29.11.1930  

Τιμητική επιγραφή 
για τον Αλέξανδρο 

Τζαζόπουλο
από την Στ. Μέλης

επιμέλεια αφιερώματος Αντ. Παπαναστασόπουλος
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στο εργαστήριο “Μυσταγωγία”, ιδρυτικό 
μέλος του Περιστυλίου “Φώς” (1934), το 
1955 ανήλθε στον 33ο βαθμό και το 1962 
έγινε ενεργό μέλος του Υπ. Συμβουλίου.

Αρθρογραφούσε στην εφημερίδα 
“Καθημερινή”, στο φιλοσοφικό περιοδικό 
“Ιλισσός” και εξέδωσε πολλές μελέτες. Το 
1934 ίδρυσε τις αναμορφωτικές σχολές 
“Μέλης”, νυχτερινά σχολεία για τους 
αναλφάβητους νέους, που λειτουργούσαν 
αποκλειστικά από χορηγίες ιδιωτών, 
κυρίως τεκτόνων. Οι απόφοιτοί τους 
ξεπέρασαν τους 200.000 νέους και νέες, 
που δεχόταν την αρωγή και την φροντίδα 
των τεκτόνων για την μόρφωση και την 
μετέπειτα ζωή τους.

Ο Αλεξ. Τζαζόπουλος και ο ενδ. αδ. 
Γ. Κατσαφάδος οργάνωσαν την ανέγερση 
του Νοσοκομείου Καρκινοπαθών “Άγιοι 
Ανάργυροι”, έργο για το οποίο τιμήθηκαν 
από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας. 

Το 1965 απεφάσιε να κατεδαφίσει το 
ανεπαρκές για τις σύγχρονες ανάγκες 
τεκτονικό μέγαρο Αθηνών και να ανεγείρει 
σύγχρονο οικοδόμημα. Με πολλές 
προσπάθειες συνεκέντρωσε χρήματα 
από το εξωτερικό και την Ελλάδα έτσι 
ώστε να εγκαινιαστεί το 1967 ένα άρτιο 
και λειτουργικό κτίριο. 

Οι Έλληνες τέκτονες οφείλουν να 
στρέφουν τον νου τους με ευγνωμοσύνη 
προς τον Αλεξ. Τζαζόπουλο, γι’ αυτό και 
η Μεγ. Στοά (2005) ως ελάχιστο χρέος 
τιμής αποφάσισε να δώσει μια σειρά 
υποτροφιών στο όνομά του, τιμώντας την 
μνήμη του. n

Η 
Στοά”Φάρος” με την συμβολή των Στ. Π.Π. Γερμανός, Ήλιος, 
Κοινόν Αιτωλών, Αρχαία Ολυμπία 
οργάνωσε την Ε’ 

Αμφικτιονία των Στ. Δυτικής 
Ελλάδος με την συμμετοχή 
110 αδ. από 36 Στοές από 
όλη την Ελλάδα (Φοίνιξ αρ. 
1, Ποσειδωνία, Ισότης, Ήλιος, 
Π.Π. Γερμανός, Σκενδέρμπεης, 
Φίλιππος, Μιαούλης, Φοίνιξ 
αρ. 51, Δωδώνη, Όμηρος, 
Αδελφοποίησις, Πίστις, 
Αναγέννησις, Μέλης, Πλειάς, 
Ακρόπολις, Δελφοί αρ. 86, Ερμής, 
Αριάδνη, Απόλλων, Παρθενών, Π. 
Αθηνά, Τριπτόλεμος, Δημήτηρ,, Γ. 
Πλήθων, Κοινόν Αιτωλών, Αττικός 
Αστήρ, Αρχαία Ολυμπία, Φιλογένεια, 
Πλωτίνος, Αθηνά-Σοφία, Ηνίοχος, 
Πανελλήνιον, οι Μεγ. Επιθ. Θ. Κατσιφής, 
Εμ. Καρέλλας, Ιω. Κολλιόπουλος, Σπ. 
Ιγγλέσης, οι κοσμήτορες Νικ. Σουμέλης, 
Κ. Κουτσουμπέλιας, Παν. Πετρόπουλος, 
Ευθ. Σπαρίδης, Ευστ. Παπαβασιλείου, 
Αναστ. Κοτσώνης, Ηλ. Κοντογιάννης, ο 
κρατ. αδ. Στεφ. Ανεμογιάννης, οι ένδ αδ. Γ. 

E’ Αμφικτιονία 
Στοών Δυτικής 

Ελλάδος 
Πάτρα 6-8 Νοεμβρίου 2009

Ï ÌÝãáò ÄéäÜóêáëïò ÁëÝî. Ôæáæüðïõëïò êáôÜ ôá 
åãêáßíéá ôïõ íåïáíåãåñèÝíôïò ÌåãÜñïõ.

Ôï ðáëéü ÌÝãáñï.

Ï ÌÝãáò ÄéäÜóêáëïò ÁëÝî. Ôæáæüðïõëïò.
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Ματσόπουλος, Γ. Ίβος, Κ. Πολίτης, Ν. Μακρής, Γ. Βασιλογιώργης 
και ο Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδης.

Στο έντυπο με τίτλο “Περιλήψεις Εισηγήσεων του Συνεδρίου” 
ο επιτ. Σεβ. Γ. Παπανδρόπουλος ανέλυσε την σχέση Αμφικτιονιών 
και Τεκτονισμού γράφοντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: “Εμείς 

οι τέκτονες συνερχόμεθα 
προκειμένου να εκθέσουμε 
τα τυχόν προβλήματα 
που έxoυμε εντοπίσει, να 
προτείνουμε πιθανές λύσεις 
και γενικώς να συζητήσουμε 
τα τoυ θεσμoύ μας όχι υπό σφ. 
αλλά καθήμενοι σε στρογγυλή 
τράπεζα με την ψυχολογική 
άνεση που προσφέρεται. Οι 
απόψεις που παρουσιάζονται 
δεν αποτελούν θέσφατα, 
όπως άλλωστε και oι 
εργασίες μας, αλλά τίθενται 
στην βάσανο της γενικής 
αποδοχής. Προσφέρεται 
λοιπόν το βήμα σε όποιον 
επιθυμεί να παρουσιάσει 
τις σκέψεις του πάνω στην 
θεματική ενότητα που 
προσδιορίσθηκε, παρουσία 
του Μεγ. Διδ. και των ενδ. 
Μελών του Συμβ. καθώς 
και πολλών άλλων αδ. από 
διάφορα σημεία της Ελλάδος, 
σαν μία μοναδική τέτοια 

ευκαιρία. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της Αμφικτιονίας. Η 
συζήτηση πoυ επακολουθεί πιστεύoυμε ότι πρoσφέρει στον θεσμό 
γενικώς, κυρίως όμως ως προς τον Καταστατικό Χάρτη που ορίζει 
τoν θεσμό μας ως προοδευτικό, με την έννοια ότι συμμετέχουν και 
νέοι αδ. που μεταφέρουν το κλίμα και το πνεύμα της εποχής, ίσως 
καλύτερα από ότι εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αντιλαμβανόμεθα. 
Άλλωστε ο Θεσμός είναι δικός τους”.

Στην συνέχεια γίνεται ιστορική αναδρομή του θεσμού των 
Αμφικτιονιών Δυτικής Ελλάδος (1η 1993 Π.Π. Γερμανός Σεβ. Χρ. 
Ζαφειρόπουλος με θέματα: “Ο Τεκτονισμός στην Ελλάδα εν όψει 
του 2000”, “Μότσαρτ κα Τεκτονισμός”, έκθεση γραμματοσήμων. Η 
2η 1995 Π.Π. Γερμανός Σεβ. Λάμπρος Ποδαράς με εισήγηση του 
Μεγ. Διδ. Σάββα Βαφειάδη. Προβολή του “Μαγικού Αυλού”. Η 3η 
2002 Π.Π. Γερμανός Σεβ. Σπ. Ιγγλέσης, Φάρος Σεβ. Παν. Αϊβαλής 
με θέμα”Τεκτονική πορεία” κεντρικό ομιλητή τον Μεγ. Διδ. Διον. 
Παπαδάτο, στρογγυλές τράπεζες και εγκαθίδρυση της Στ. “Αρχαία 
Ολυμπία”. Η 4η 2004 Π.Π. Γερμανός Σεβ. Σπ. Ιγγλέσης και Φάρος 
Σεβ. Γ. Παπανδρόπουλος με θέμα “Προβλήματα των Στ. της 
περιφέρειας και το μέλλον του Τεκτονισμού” με κύριο εισηγητή τον 
ενδ. αδ. Μάριο Ρωμαντζή και θέμα “Προώθηση του Τεκτονισμού 
στην επαρχία”.  Η 5η 2009 είχε ωσ θέμα: “Ο ρόλος του Τεκτονισμού 
στην Ελληνική περιφέρεια” με δύο ενότητες και περιελάμβανε 
ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και άλλες κοινωνικές 
εκδηλώσεις.

Ο Μεγ. Διδ. Νικόλαος Βουργίδης χαιρέτισε την εκδήλωση με τα 
εξής:

Φίλτατοι αδ. μου, 

Ο εορτασμός μίας ακόμη Αμφικτιονίας των Σ. Στοών Δυτικής 
Ελλάδος που διοργανώνεται στην Πάτρα υπό των Σ. Στοών “Παλαιών 
Πατρών Γερμανός” υπ’ αριθμ. 22 και “Φάρος” υπ’ αριθμ. 138 εν Αν. 
Πατρών, “Ήλιος” υπ’ αριθμ. 14 εν Αν. Ζακύνθου, “Κοινών Αιτωλών” 
υπ’ αριθμ. 132 εν Αν. Αγρινίου και “Αρχαία Ολυμπία” υπ’ αριθμ.145 
εν Αν. Ολυμπίας, έχει γίνει θεσμός με ευεργετικά αποτελέσματα για 
τις Στοές της Περιφέρειας. 

Η επιτυχής διοργάνωση της Δ’ Αμφικτιονίας των Νήσων, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, μερίμνη της Σ. Στοάς “Κλεόβουλος” 
υπ’ αριθμ. 109 κατά την 30η & 31 η Οκτωβρίου 2009, αλλά και η 
επιτυχία παρομοίων εορταστικών εκδηλώσεων στην Πάτρα κατά 
τα έτη 1993 & 1995 από την Σ. Στοά “Π.Π. Γερμανός” υπ’ αριθμ. 
22, 2002 από την Σ. Στ. “Φάρος” υπ’ αριθμ. 138 και 2004 από τις 
Σ. Στ. “Φάρος” και “Π.Π. Γερμανός” προοιωνίζουν λαμπρή την 
εκδήλωση και της Ε’ Αμφικτιονίας Δυτικής Ελλάδος, ιδία λόγω των 
συντονισμένων αόκνων προσπαθειών του Σεβ. της Σ. Στ. “Φάρος” 

Åñãáóßåò ôçò 7çò Íïåìâñßïõ 2009 óôï Îåíïäï÷åßï Áóôçñ Ðáôñþí

ÁðïãåõìáôéíÞ Óõíåäñßá ôçò 7çò Íïåìâñßïõ 2009. 
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αδ. Δημητρίου Ζευγώλη. 

Η Πάτρα στην οποία ο Τεκτονισμός λειτουργεί από το έτος 1895 
έχει να επιδείξει πλούσιο ανθρωπιστικό και πνευματικό έργο. 
Ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας να σφύζει πάντα από ενθουσιώδεις 
ικανούς και δραστήριους Εργάτες της Βασιλικής Τέχνης και 
ο βίος των εργαζομένων στις εν Ανατ. Πατρών Στοές, να είναι 
γόνιμος, αδιατάρακτος και διηνεκής, προς δόξαν του Ελληνικού 
Ελευθεροτεκτονισμού. 

Πέραν τούτων και οι λοιπές Στοές της Δυτικής Ελλάδος, 
ιδία οι Στοές των Ιονίων Νήσων, πλέον του φιλανθρωπικού και 
πνευματικού έργου το οποίο έχουν να επιδείξουν, εκαλλιέργησαν 
το έδαφος για την απελευθέρωση του αλυτρώτου Ελληνισμού, ενώ 
με την υπευθυνότητα και την πρωτοβουλία του Διονυσίου Ρώμα, 
ελήφθησαν αποφάσεις, οι οποίες συνετέλεσαν ανυπολόγιστα εις 
την επιτυχία του Ιερού Αγώνα του 1821. 

Το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος επιχαίρει 
για την πρόοδο του Τεκτονισμού.στην Ελληνική Περιφέρεια και 
υπόσχεται ότι εργαζόμενο με σύνεση, σταθερότητα, ειλικρίνεια, 
διορατικότητα και γνήσιο τεκτονικό ενδιαφέρον, θα εξυψώσει έτι 
περαιτέρω το φρόνημα των τεκτόνων, θα διασφαλίσει την ομοψυχία 
και θα τονώσει το ενδιαφέρον όλων των Ελλήνων τεκτόνων για τον 
θεσμό μας, με άμεση συνέπεια την σημαντική αύξηση στο Τάγμα 
των καταξιωμένων κοινωνικά συνανθρώπων μας, ώστε δικαίως ο 
Τεκτονισμός να καταυγάζει ως πόλος έλξεως και κέντρο δράσεως 
των πνευματικών ταγών της κοινωνίας. 

Τέλος εκφράζω εγκάρδιες ευχές για την επιτυχία της Ε’ 
Αμφικτιονίας προς όλους δε τους συμμετέχοντες εις την προσπάθεια 
της διοργάνωσης αυτής, υγεία, ευημερία και δημιουργική πρόοδο. 

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Το Τεκτονικό δίκτυο
Ιωάννης Ε. Αντωνίου, Στ. Όμηρος 61, Αθηνών

Η θεωρία δικτύων είναι η σύγχρονη διατύπωση της εγγενούς 
αλληλεξάρτησης και πολυπλοκότητας της φύσης. Παρατηρούντες 

τα φαινόμενα διαπιστώσαμε ότι: 

1. Στη φύση διαμορφώθηκαν (από όσο είδαμε έως τώρα) τέσσερα 
είδη Δικτύων: τα κανονικά δίκτυα (κρύσταλλοι), τα τυχαία δίκτυα 
(τηλέφωνα έως το 1990), οι μικρόκοσμοι τα αυτο-όμοια δίκτυα 
(δίκτυα κοινωνικά, διαδίκτυο, τηλέφωνα μετά το 1990, γενετικά 
και μεταβολικά δίκτυα, εγκέφαλος, νοητικά-σημασιολογικά 
δίκτυα).

2. Η πολυπλοκότητα ενός δικτύου αυξαίνει όσο το δίκτυο 
“μαθαίνει”.

3. Η φύση διαχειρίζεται τη (συντακτική) πολυπλοκότητα με 
σημασιολογική πεξεργασία.

Ο Τεκτονισμός είναι ένα ζωντανό κοινωνικό δίκτυο. Ποιά η 
θέση-ρόλος του Τεκτονικού Δικτύου στο σύγχρονο Διαδικτυωμένο 
Πλανητικό Οικοσύστημα;

Σύγχρονη κοινωνία και Τεκτονική κοσμοθεωρία
Κώστας Θανασουλόπουλος, Στ. Σκερδέμπεης 31, Aθηνών 

Η τεκτ. διδασκαλία δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να 
αντιληφθεί ποια είναι τα ιδεώδη, που εδράζεται το φιλοσοφικό 
και κοινωνικό αυτό σύστημα, που είναι ταυτόσημα προς τα φυσικά 
δίκαια και ασφαλώς δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά σε ένα 
καθαρώς φυσιοκρατικό σύστημα. Συνεπώς ο Τεκτονισμός διδάσκει 
στον άνθρωπο: α) να είναι πνευματικά ελεύθερος και να δέχεται την 
ελευθερία των δικαιωμάτων των συνανθρώπων του, β) να θεωρεί ότι 
όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και γ) να διακατέχει τη 
σκέψη και τη συμπεριφορά του το αίσθημα δικαίου. Θα καταθέσω 
τις προσωπικές μου απόψεις σχετικά με το πώς οφείλομε να 
υψώσουμε εμπόδια στην αλλοτρίωση και απαλλοτρίωση της 
συνειδήσεως και του πνεύματος και τί δυνατότητες δίνουμε στον 
σημερινό άνθρωπο να αρχίσει και πάλι, μέσα από τη σωστή παιδεία 
του να αποκτά πνευματικά εφόδια και ιδεώδη που θα κατευθύνουν 
την πορεία του στη ζωή. 
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Βαδίζοντας προς ένα νέο Μεσαίωνα: Ο νέος ρόλος των 
Ελευθεροτεκτόνων
Δημήτριος Κανδύλης, Στ. Πλήθων Γεμιστός 128, Θεσσαλονίκης 

Με την είσοδο της ανθρωπότητας στην 3η μ.Χ. χιλιετία, 
ποικιλοτρόπως συνειδητοποιούμε ότι ο κόσμος μας μεταβάλλεται 
ραγδαίως και ριζικώς. Η ανωτερότητα του πνεύματος υποτάσσεται 
ολοένα και περισσότερο στη χυδαιότητα της μάζας, η πίστη και 
η προσήλωση σε ιδανικά και οράματα, συν τω χρόνω, εκλείπουν, 
ο ανώτερος σκοπός και η υψηλή αποστολή στην επίγειο ζωή 
συσκοτίζονται. 

Κάθε κοινωνία υπάρχει ως ένα, εκάστοτε, σύνολο συνεκτικών 
συστημάτων Η πολυπλοκότητα, η ετερογένεια, η ιεράρχηση, 
η συνεκτικότητα, η ισόρροπη λειτουργία, η εξειδίκευση και η 
προσαρμοστικότητά τους συντείνουν στη σύνθεση και στη διατήρηση 
του, από Θεού αρξαμένου, θαύματος της αυθεντικής ζωής. Μιας 
ζωής με Αρμονία, Αρετή και Σκοπό. 

Ο Τεκτονισμός στην ιδεατή μορφή του είναι και μια επίπονη 
πνευματική αναζήτηση που λειτουργεί ώς μήτρα για την εξέλιξη 
και τη δόμηση της προσωπικότητας του ανθρώπου. 

Είναι, όμως και ένα πολύπλευρο και πολυσχιδές σύστημα 
ηθικοπλαστικού χαρακτήρα, που διαντιδρά με τα υπόλοιπα, 
συστήματα και συνεπώς υπόκειται σε μεταβολές, δέχεται, αντανακλά 
και εκπέμπει επιδράσεις.

Στο μεταβαλλόμενο κόσμο μας προκύπτει ένα νέος ρόλος 
των τεκτόνων έναντι των επισυμβαινουσών διαλυτικών τάσεων 
για την κοινωνική συνοχή; Εάν ναι, σε τι συνίσταται αυτός; Ποιό 
είναι το χρέος των τεκτόνων έναντι των νέων συνανθρώπων μας; 
Στα ερωτήματα αυτά, κατά την εισήγηση, θα καταθέσουμε την 
προσωπική μας άποψη. 

Ο Τεκτονισμός στην κοινωνία: Ηγούμενος ή 
οδηγούμενος
Γεώργιoς Κάτσος, Στ. Παλλάς Αθηνά 114, Αθηνών 

Στην αυγή του 21ου αιώνα πλείστες επιστημονικές και τεχνικές 
ανακαλύψεις επέφεραν αλλαγές στην κοινωνική δομή παγκοσμίως. 

Η αυξημένη ταχύτητα για θεαματικά αποτελέσματα, η κυκλοφορία, 
η διαχείριση και η αξιολόγηση της πληροφορίας, η δικτύωση 
ανθρώπων και οργανισμών, οδήγησαν τις κοινωνίες σε μια 
παγκοσμιοποιημένη προσέγγιση με ποσοτικά μέτρα και αξίες. Από 
την άλλη πλευρά η ποιότητα και η πνευματικότητα οδηγήθηκαν σε 
δεύτερη μοίρα. Ο Τεκτονισμός ως γνήσιος φορέας της μεθοδολογίας 
που αποσκοπεί στην διεύρυνση της συνείδησης αλλά και ως 
θεματοφύλακας των αιωνίων αξιών καλείται επιτακτικά να ηγηθεί 
και να οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα πίσω στην αληθινή της 
φύση, να επαναφέρει την χαμένη αρμονία, τον σεβασμό, την αγάπη, 
και τελικά την ιδανική συνύπαρξη των ανθρώπων. Περισσότερο από 
ποτέ οφείλει να καταλάβει τον ρόλο του, να αναλάβει τις ευθύνες 
του και να οδηγήσει την κοινωνία στις δονήσεις του παγκόσμιου 
ρυθμού. 

Το νόημα του Τεκτονικού βιώματος
Ιωάννης Μάριος Κολλιόπουλος, Στ. Πλωτίνος 148, Ελευσίνος

Ποιό το νόημα της σύναξης; Ποιό το νόημα του τεκτονικού 
βιώματος; Ο Τεκτονισμός σπιρούνισμα και βίωμα. Ο βίος μας 
υψώνεται σε Λόγο, που υπερβαίνει τον συνήθη λόγο. Ασκούμε την 
εργασία και συνειδητοποιούμε να μην φοβόμαστε τον Θάνατο με 
μία “γεύση” “Αθανασίας”. Σιγή. Σιωπή που συνηχεί με τη σιωπή του 
Μεγ. Αρχιτ. Προσεγγίζουμε στην έννοια του “Θείου” Προσφορά και 
Αλληλεγγύη. Στην περιφέρεια, το “νόημα” γίνεται πιο επιτακτικό. 

Η νέα τεχνολογία, η παγκοσμιοποίηση αλλά και η Hθική, που 
πηγάζει από αυτές, πρέπει να μελετηθούν από το μοντέλο του 
“αερόστατου” και να προσγειωθούμε σε εκείνο του “ποδηλάτου”. 
Το ύψιστο του τεκτονικού νοήματος είναι η αγάπη. 

Η εναρμόνηση με το γίγνεσθαι ως υποχρέωση του 
τέκτονα
Δημήτριoς Μακρατζάκης, Στ. Πλωτίνος 148, Ελευσίνος

Η κοινωνία των ανθρώπων σήμερα διέρχεται μία ιδιαίτερα 
ευαίσθητη και επικίνδυνη περίοδο. Περίοδο ραγδαίας  επιστημονικής 
και τεχνολογικής εξέλιξης και συγχρόνως περίοδο βαθειάς ηθικής 
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παρακμής. Ο Τεκτονισμός, αν θέλει να είναι συνεπής με την ιστορία 
και τους στόχους του, αν θέλει να έχει θέση στο διαμορφούμενο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι, αλλά και να είναι ελκυστικός για τα μέλη του, 
οφείλει να τοποθετηθεί δυναμικά. Δεν αρκεί η φιλάρεσκη επίκληση 
του παρελθόντος. Η υπεύθυνη και ωφέλιμη κοινωνική δράση των 
μελών του προϋποθέτει τη βέλτιστη σφυρηλάτηση προσωπικοτήτων 
εντός των εργαστηρίων, αλλά και την ενεργητική αλληλεπίδραση με 
τη σύγχρονη κοινωνία. Προϋποθέτει παράλληλα, και απαραίτητα, 
την επαρκή γνώση των αιτιών που δημιουργούν τα μείζονα 
προβλήματα του καιρού μας. Οφείλει ο τέκτονας να φυλάττει με 
ζήλο την πνευματική παράδοση, αλλά και να εναρμονίζεται με το 
ραγδαία εξελισσόμενο φυσικό και πολιτικό γίγνεσθαι. 

Ο Τεκτονισμός υπό το πρίσμα των ραγδαίων 
επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών 
της τελευταίας δεκαετίας
Θωμάς Ξένος, Στ. Φίλιππος 38, Θεσσαλονίκης 

Ο 20ος αιώνας αποτέλεσε σταθμό στην παγκόσμια ιστορία από 
επιστημονική, τεχνολογική, φιλοσοφική, οικονομική, πολιτική και 
κοινωνική άποψη. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε αναλυτικά στις 
αντίστοιχες επαναστάσεις/ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα στην 
διάρκειά του. Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα αντίστοιχα, 
που σχεδόν διανύσαμε, η προηγούμενη τάση έδειξε να ενισχύεται 
ενώ ήδη έχουμε σαφή δείγματα του πού οδήγησε οικονομικά 
και πoλιτικά και κατ’ αντιστοιχία βεβαίως και κοινωνικά αυτή η 
φρενήρης πορεία. Στο τεκτονικό τεμάχιο λοιπόν, θα διερευνηθεί 
το θέμα της θέσεως του τεκτονισμού σ’ αυτό το σύστημα (εφόσον 
φυσικά αποδειχθεί ότι υπάρχει πλέον θέσις) επί τη βάσει των 
βασικών διακηρυγμένων αρχών, πρακτικών και παραδοχών του 
Τεκτονισμού του αρχήθεν διακηρυγμένου σκοπού του και τέλος υπό 
το πρίσμα της διεθνούς τεκτονικής πρακτικής και της στατιστικής 
των πληθυσμιακών τάσεών του, χρησιμοποιώντας, όπως είναι 
προφανές, τα δεδομένα που άφθονα παρέχονται από μελέτες της 
Mεγ. Στ. της Ελλάδος και Μεγ. Στ. του εξωτερικού, κυρίως των 
ΗΠΑ, μαζί με τις επιχειρηθείσες κατά καιρούς ερμηνείες των 
φαινομένων συρρικνώσεως της επιρροής και του πληθυσμού του 
Τεκτονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η Βασιλική τέχνη οδοδείκτης της ιστορίας: Μία 
ερμηνεία του Συμβολικού Τεκτονισμού
Στάθης Παπαβασιλείου, Στ. Αριάδνη 95, Ηρακλείου

Τα τεκτονικά σύμβολα εν συνδυασμώ προς τα τυπικά των 
συμβολικών βαθμών αποτελούν ένα γενικότατo σύνολο ιεραρχημένων 
προβλημάτων στα οποία ταυτοχρόνως προσφέρονται επίσης κατά 
ιεραρχικό τρόπο και αι γενικαί συνθήκαι των λύσεων. Ένα από 
αυτά, νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα του εξελικτικού χρόνου 
του ανθρώπου και επομένως της ιστορίας του, η οποία συμφώνως 
προς όσα έχω σκεφθεί και μελετήσει έχει πολύ ισχυροτέραν 
βιολογική-ψυχολογική συνιστώσα από όσο προτείνει ο κλασσικός 
υλισμός και η μεταμοντέρνα ιστορική θεωρία. Στo πλαίσιο αυτό 
γίνεται απόπειρα της αναλύσεως της εννοίας της κυκλικότητος (όχι 
περιοδικότητος) και των γενικών συνθηκών οι οποίες πιστεύω ότι 
θα διαμορφώσουν το ιστορικό γίγνεσθαι των επομένων δεκαετιών 
και τον ρόλo του “κοινωνικού τσιμέντου” τον οποίο θα κληθούμε να 
διαδραματίσουμε.

Προοπτικές του Τεκτονισμού στα Ιόνια νησιά
Στέφανoς Ανεμογιάννης, Στ. Φιλογένεια 147, Κερκύρας

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά ήσαν η 
μοναδική περίπτωση της ελληνικής περιφέρειας στα οποία η αστική 
τάξη είχε δημιουργηθεί ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα. Μέσω 
των Στ. που ιδρύθηκαν τόσο από τη Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή 
της Ελλάδος εν Ανατολή Κερκύρας [1816] όσο και από ξένες τεκτ. 
Δικαιοδοσίες, όπως της Ιταλίας, Γαλλίας και Αγγλίας και τέλος την 
εν Αθήναις Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος [1867], η διάδοση των 
ιδεωδών του Τεκτονισμού επιτεύχθηκε ευκολότερα και γρηγορότερα. 
Σ’ αυτό συνέτεινε η σύσσωμη εμπλοκή των Επτανησίων τεκτόνων 
στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της νεοϊδρυθείσης τότε Ιόνιας 
Πολιτείας [1799-1807] και του μετέπειτα Ηνωμένου Κράτους των 
Ιονίων Νήσων [1815-1864]. Η συστηματική έρευνα των τελευταίων 
ετών του Κερκυραίου αδ. Έντυ Καλογερόπουλου, Ιδρυτικού 
Μέλους της Στ. Φιλογένεια υπ’ αρ. 147 Αν. Κερκύρας, απέδειξε 
ότι Αυτοκρατορικοί Επίτροποι, Στρατιωτικοί Διοικητές, Αρμοστές, 
πρόεδροι και μέλη της Ιονίου Γερουσίας, πρόεδροι και βουλευτές 
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της Ιονίου Βουλής, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των εκάστοτε 
κυβερνήσεων, ανώτατοι στρατιωτικοί, κληρικοί, καλλιτέχνες και 
έμποροι ήσαν τέκτονες.

Η τεκτονική ιδεολογία ενέπνευσε τους πλείστους των αδ. 
μας εκείνων, οι οποίοι μέσω της πολιτικής που άσκησαν προς 
το συμφέρον των Επτανήσων, αλλά και της συμβολής τους στη 
δημιουργία ή την ενίσχυση διαφόρων σωματείων και εταιρειών, 
κυρίως πνευματικών και φιλανθρωπικών, διαμόρφωσαν το 
κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής εκείνης, αποβλέποντας στην 
εθνική αφύπνιση και την κοινωνική ευημερία και πρόοδο. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο η ιστορική μας γνώση, θεμελιωμένη ως μελέτη 
και κριτική θεώρηση της γενετικής συνάφειας των κοινωνικών 
αναφορών των μυστικών εταιρειών και των πολιτισμικών τους 
δράσεων, θα υποστηρίζει και θα αποβλέπει στην ανάδειξη, κατά 
κύριο λόγο, της συντελεσμένης και στην στοχαστική προετοιμασία 
της προσδοκώμενης πνευματικής ανέλιξης της σύγχρονης 
διαφοροποιημένης επτανησιακής κοινωνίας. 

Τεκτονισμός στις αρχές του 21ου αιώνα: Μπορεί αλλά 
δεν θέλει;
Γεράσιμος Αρβανιτάκης, Στ. Παλ. Πατρών Γερμανός 22, Πατρών 

Σωτήριo Έτος 2009 και ο Τεκτονισμός αντιμετωπίζεται στo 
κοινωνικό γίγνεσθαι σχεδόν όπως και τους προηγούμενους αιώνες. 
Σήμερα, σε μία εποχή όπου η κριτική σκέψη και η ελευθερία του 
λόγου, βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερα καλό επίπεδο, εξακολουθούν 
οι ίδιες αγκυλώσεις να είναι τροχοπέδη στην αναγνώριση του 
παγκόσμιου έργου του Τεκτονισμού. Οι διαφοροποιήσεις της κοινής 
γνώμης από παλαιότερες εποχές - εάν εξαιρέσουμε κοινωνίες 
που διακεκριμένοι ταγοί βρέθηκαν απροκάλυπτα στο προσκήνιο - 
είναι ελάχιστες. Η κοινωνία εξακολουθεί να πιστεύει ότι για όλα τα 
δεινά του κόσμου ευθύνονται οι τέκτονες. Από τους νεομυημένους, 
οι περισσότεροι χάνονται, διότι είδαν να διαψεύδονται οι 
προσδοκίες τους για αυτά που πίστευαν και προσδοκούσαν! 
Μόνο οι εναπομείναντες απολαμβάνουν τα δώρα της διδασκαλίας 
του τεκτονισμού της έρευνας, της επίπονου προσπάθειας για 
τον καλύτερο άνθρωπο. Και αυτοί είναι επιφυλακτικοί διότι 
φοβούνται να αντιμετωπίσουν την “έξωθεν” κοινωνία. Φοβούνται 

να εκφραστούν και να αποκαλύψουν την ιδιότητά τους. Ανακύπτει 
λοιπόν το ερώτημα ... μήπως ο Τεκτονισμός “Μπορεί, αλλά δεν 
θέλει”; Πάνω σε αυτό το θέμα θα τοποθετήσω την εισήγησή μου 
και θα αναφέρω παραδείγματα από την μέχρι τούδε εμπειρία μου. 

Τεκτονισμός: “Αξιολογείν” και “Πράττειν”
Ηλίας Κοντογιάννης, Στ. Ισότης 10, Πειραιώς 

Ποιοί είμαστε oι τέκτονες ως αδελφική οργάνωση στις αρχές του 
210υ αιώνα; Είμαστε σε παρακμή; Και ποιοι οι λόγοι της παρακμής; 
Μέσω της αυτογνωσίας να αναζητήσουμε την χαμένη μας ταυτότητα 
και να διεκδικήσουμε την τεκτονική μας ταυτότητα της καταξίωσης. 
Αξιολογώντας τι έχει κάνει ο Ελευθεροτεκτονισμός στο παρελθόν 
και πώς έγινε η αποδοχή της πρόκλησης να συμβάλλει καθοριστικά 
από τον 18ο αιώνα στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής σκέψης του 
Διαφωτισμού, πρέπει να αποφασιστεί ποια θα είναι η επιθυμητή 
εικόνα του, ποια θα είναι τα οφέλη της ύπαρξής του τον 21ο αιώνα, 
ποιους θέλουμε ως μέλη και πώς θα μετατραπεί η σκέψη σε 
δράση. 

Αξιολογώντας τα υλικά και άϋλα στοιχεία του ενεργητικού 
μας, να τα αποκαλύψουμε και να τα αναδείξουμε προς διαφώτιση 
της κοινωνίας, δίνοντας ένα τέλος στην εσωστρέφεια, αλλά και 
δραστηριοποιώντας τις τεκτ. αξίες, που θα πρέπει να αξιολογούνται 
καθημερινά στην κοινωνία. Να μετακινηθεί ο Τεκτονισμός στον 21ο 
αιώνα με στόχους, τον σχεδιασμό για το μέλλον, τη δέσμευση για 
ισχυρή και ενημερωμένη με τις εξελίξεις της κοινωνίας ηγεσία, 
της υγιά βάση στην λήψη αποφάσεων και διαχείριση των πόρων, με 
τεκτονική εκπαίδευση, με οικογενειακή συμμετοχή στο κοινωνικό 
έργο, με δημόσια συμμετοχή σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
της Κοινωνίας, με πρωτοβουλίες διαπνεόμενες από έμπνευση, 
φαντασία και προγραμματισμό. 

Ιδιαιτερότητες της Ελληνικής επαρχίας και Τεκτονισμός
Αθανάσιος Λυμούρης, Στ. Ήλιος 14, Ζακύνθου

Η δομή της κοινωνίας στην ελληνική επαρχία και οι υφιστάμενες 
ιδιαιτερότητες αυτής, σε σχέση πάντα με την ιδέα και τους σκοπούς 
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του Ελευθεροτεκτονισμού, είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία 
θα πρέπει να μας απασχολήσουν, θα πρέπει να μελετήσουμε, 
προκειμένου να καθορίσουμε την στάση των πληρωμάτων των  
Στ. της επαρχίας και ιδιαίτερα των Αξ. πoυ είναι και το καθ’ ύλην 
αρμόδιο όργανο διοίκησης αυτών. 

Τεκτονισμός και πληροφορική
Σωτήριoς Νικολακόπουλος, Στ. Ποσειδωνία 2, Πειραιώς 

Θα μπορούσε να προκύψει το λογικό ερώτημα ποια είναι η 
σχέση του Τεκτονισμού με την Πληροφορική. Πράγματι, τί σχέση θα 
μπορούσε να έχει με τον Τεκτονισμό μία επιστήμη που αναφέρεται 
στη μελέτη τόσο της πληροφορίας από την πηγή της στον αποδέκτη, 
όσο και στον έλεγχο των λαθών κατά τη μεταβίβαση της πληροφορίας. 
Για πολλούς καμία. Όμως μετά από μια λιγότερο επιφανειακή 
εξέταση του προαναφερθέντος ερωτήματος θα μπορούσαμε, 
χρησιμοποιώντας και τροποποιώντας κατάλληλα τους ορισμούς του 
Τεκτονισμού και της Πληροφορικής, να ορίσουμε τη μεταξύ τους 
σχέση. Η σχέση αυτή ορίζεται ως η μελέτη των προσφερομένων 
από τον Τεκτονισμό συστηματικών γνώσεων που αναφέρονται στις 
θέσεις του Τεκτονισμού γενικότερα. Με απλά λόγια, η Πληροφορική 
μπορεί να βοηθήσει άμεσα στην συστηματικότερη μελέτη των 
πηγών του Τεκτονισμού, στην βελτίωση της κατανόησής τους και 
στην καλύτερη διατύπωση των πορισμάτων που προέρχονται από 
την ερμηνεία τους. Αυτή είναι η άμεση σχέση τους. Πέρα όμως απ’ 
αυτήν, υπάρχει και μία έμμεση σχέση, που μπορεί να προκύψει αφ’ 
ενός από την υιοθέτηση των γενικών εφαρμογών της Πληροφορικής 
και αφ’ ετέρου από την υιοθέτηση κάποιων ειδικών εφαρμογών της 
σε θέματα Τεκτονισμού. 

Περιφέρεια - Περιβάλλον - Σχέσεις
Νικόλαος Σουμέλης, Στ. Κοινόν Αιτωλών 132, Αγρινίου

Η περιφέρεια απoτελεί τη ραχοκοκαλιά για τον Τεκτονισμό 
στην Ελλάδα. Είναι απαραίτητο να εξευρεθούν τρόποι, ώστε 
η περιφέρεια να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη να ενεργούν 
περισσότερο ελεύθερα. Οι μικρές κοινωνίες, όπου πολλές φορές 
κυριαρχούν οι άλλες οργανώσεις, εμποδίζουν την ανάπτυξη των 

τεκτονικών εργαστηρίων. Η βοήθεια από τη Μεγ. Στ. πρέπει μα είνα 
περισσότερο ενεργός.

Τα παρευρισκόμενα μέλη του Συμβ. της Μεγ. Στ. και ο Μεγ. 
Διδ. συνόψισαν τα αναφερθέντα και επισήμαναν σημεία που θα 
διευρύνουν τους προβληματισμούς των συνέδρων.  n
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Η 
Στ. Φοίνιξ αρ. 51 Αθήνας διοργάνωσε στο Τεκτονικό 
Μέγαρο Αθηνών την Θ΄ Φοινικιάδα, στην οποία 
συμμετείχαν όλες οι Στ.  με το διακριτικό όνομα “Φοίνιξ” 

(Στ. “Φοίνιξ” υπ΄αριθμ. 59 εν Αν.  Θεσσαλονίκης, η Στ.  “Φοίνιξ” 
υπ΄αριθμ. 48 εν Αν.  Πειραιώς και η Στ.  “Φοίνιξ” υπ΄αριθμ. 1 εν Αν. 
Κερκύρας). 

Στη λαμπρή εκδήλωση παρέστησαν αντιπροσωπείες των 
Στ.  “Ρήγας Φεραίος” υπ΄αριθμ. 211 (ελληνόφωνη) και “Φοίνιξ” 
υπ΄αριθμ. 32 εν Αν.  Βουκουρεστίου υπό την αιγίδα της Μεγ.  Στ.  
της Ρουμανίας, Μεγ. Επιθ., Κοσμήτορες, ο Μεγ.  Επιθ. αδ.  Φίλιπ. 
Καλούδης, στελέχη των Συμβ.  του Τύπου της Υόρκης, ο πρώην Μέγ.  
Προκαθ.  του Υπάτου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασ.  Αψίδος  
της Ρουμανίας Constantin Tamaduianou-Roman, ο Ανθυπ.  Μεγ.  
Ταξ.  Σπύρος Καμαλάκης, τα μέλη του Συμβουλίου της Μεγάλης 
Στοάς της Ελλάδος αδ.  Γεώργ. Ματσόπουλος, Εμμ. Γρύλλης, Γεώργ. 
Ίβος, Αετός Τζιφάκις, Νικ. Πολίτης και Νικ. Μακρής και τέλος ο 
Μεγ.  Διδ.  αδ.  Νικ. Βουργίδης.

Ο Σεβ.  της διοργανώτριας Στοάς Μεν. 
Παντελεάκης, καλωσόρισε όλους τους αδ., 
αναφέρθηκε στο ιστορικό και τη σημασία 
του θεσμού των Φοινικιάδων, εξέφρασε 
σκέψεις του για τον Τεκτονισμό στη σύγχρονη 
εποχή και κατέληξε ως εξής: “Είναι πολλοί 
εκείνοι που πιστεύουν ότι στη σημερινή 
εποχή, οργανώσεις όπως ο Τεκτονισμός 
είναι καταδικασμένες στο μαρασμό, τη 
λειψανδρία και τη λήθη. Αυτό είναι 
ένα μεγάλο λα΄θος! Όσο υπάρχει στην 
κοινωνία βία, εκμετάλλευση, άδικοι 
πόλεμοι, κοινωνικές αναστατώσεις 
και ανισότητες, θρησκευτικός και 
πολιτικός φανατισμός, θεσμοί 
όπως ο Τεκτονισμός όχι μόνον δεν 
κινδυνεύουν, αλλά, αντίθετα, περιμένουν να 
υποδεχτούν εκείνους, που σε κάθε εποχή, 
σε κάθε χώρα, γεμάτοι ευαισθησία, αγαθή 
προαίρεση και διάθεση, είναι πρόθυμοι να αγωνιστούν για 
τον ανθρωπισμό και την πρόοδο της κοινωνίας. Αυτό, ας είναι το 
τεκτονικό αυτό μήνυμα το μήνυμα της Ένατης Φοινικιάδας. Σαν τον 
Σεπτίμιο Σεβήρο, ας αναφωνήσουμε και εμείς “Laboremus” και ας 
εργαστούμε για την επικράτηση των τεκτονικών ιδεωδών”. 

Το λόγο έλαβε ο Μεγ. Διδ. αδ. Νικόλαος Βουργίδης, ο οποίος 
είπε τα εξής: 

“Χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτή την επιτυχή κοινή Συνεδρία των 
Σ  Στοών που φέρουν το όνομα ‘ΦΟΙΝΙΞ’ και η οποία οργανώνεται 
ανά διετία εις την Ανατολή μίας εκάστης Στοάς. Αδελφοί μου, οι 

Εορτασμός της     
Θ’ Φοινικιάδας
22 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα
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κοινές εργασίες οικοδομούν και καταυγάζουν το υψηλό τεκτονικό 
φρόνημα της αδελφικής αγάπης και προάγουν πνευματικά και 
ηθικά την επίγεια ζωή του ανθρώπου.

Η φύση του ανθρώπου είναι να ζει εν κοινωνία. Ο άνθρωπος μόνο 
μέσα στην κοινωνία, δηλαδή εις την συνύπαρξή του με τον άλλον, 
επιβεβαιώνει την υπαρξιακή του συνείδηση. Η αληθής φύση του 
ανθρώπου είναι η αληθής κοινωνία. Η ακοινωνία είναι αφασία. Ο 
άνθρωπος δεν ήλθε στον Κόσμο για να ζήσει μόνος, αλλά για να 
συνυπάρξει και να δημιουργήσει. 

Ο άνθρωπος είναι ‘ον κοινωνικόν’ και ‘συζευκτικό’ κατά 
τον Αριστοτέλη. Ο διανοητικά και ψυχολογικά ισορροπημένος 
άνθρωπος έχει ανάγκη να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους. 
Σκοπός του ανθρώπου είναι η “κοινωνία” με την ανθρωπότητα. 
Μέσα από αυτήν δημιουργείται η σχέση με τον συνάνθρωπο, 
δημιουργείται η αναγνώριση και η εκτίμηση. Ο Τεκτονισμός που 
ως θεσμός αποσκοπεί να προσαρμόσει το πνεύμα του ανθρώπου 
προς τις υψηλές ιδέες και προς τις ηθικές αξίες της ζωής, θεωρεί 
τις συλλογικές ενδοστοϊκές εργασίες, ως προσωπική μέθεξη που 
κατατείνει στην αυτοκαλλιέργεια του τέκτονος ως ηθικού όντος.  

Οι προσπάθειες τις οποίες απαιτεί από τα μέλη του ο Τεκτονισμός, 
προϋποθέτουν αναμφισβήτητα μια δραστήρια και επωφελή 
συμμετοχή μας στην κοινωνία που ζούμε. Έτσι η σμίλευση και η 
λάξευση του εαυτού μας εντός της Στοάς βελτιώνεται τα μέγιστα με 
τις  κοινές εργασίες.

Η Στοά “Φοίνιξ”, συνεπής προς την ιστορία και τις παραδόσεις 
της, πλαισιωμένη από εξέχοντες αδελφούς τέκτονες, οργάνωσε την 
επιτυχή Φοινικιάδα του 2008. Συγχαίρω θερμά και εκφράζω την 
ευαρέσκειά μου.”   

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Επίτ. Α΄ Μεγ. Επ. της Μεγ. Στοάς 
της Ελλάδος ενδ. και κρ. αδ. Θεοδ. Τάσιος, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην ιστορία του συμβόλου Φοίνιξ και σημείωσε τη διαχρονική 
του χρήση ως συμβόλου της αθανασίας, της αναγέννησης και της 
ελπίδας στην Αρχαία Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Ρώμη, καθώς και 
στους λαούς της Μεσοποταμίας. Στον αδ. Θεοδ. Τάσιο ο Σεβ. Μεν. 
Παντελεάκης επέδωσε αναμνηστική πλακέτα, επί τη συμπληρώσει 

50 ετών συνεχούς γόνιμου τεκτονικού βίου.

Το λόγο έλαβαν επίσης αρκετοί επισκέπτες, οι Σεβ. των 
συνεργαζομένων Στ. Μ. Τρυβιζάκης, Γ. Νικητόπουλος και Β. 
Κατσαρός και οι αδ  Γεώργ. Διονυσάτος και Dorin Tiganas Σεβ. 
των Στ. “Ρήγας Φεραίος” υπ΄αριθμ. 211 και “Φοίνιξ” 
υπ΄αριθμ. 32 εν Αν  Βουκουρεστίου.

Στη συνέχεια ο Σεβ. Μεν. Παντελεάκης 
έδωσε τη θέση του στον αδ.  Β. Κατσαρό Σεβ.  
της Στ. “Φοίνιξ” υπ΄αριθμ. 1, Κερκύρας, η 
οποία θα διοργανώσει τη Ι΄ Φοινικιάδα, ο 
οποίος, αφού υπογράμμισε τη σημασία της 
Φοινικιάδας, εξέφρασε τις σκέψεις του για τη 
διοργάνωσή της στην Κέρκυρα και το συνδυασμό 
της με μία πνευματική εκδήλωση και μία λευκή 
εορτή, έτσι ώστε ο εορτασμός να δώσει το έναυσμα 
για ένα άνοιγμα του Τεκτονισμού στην τοπική 
κοινωνία.

Οι εργασίες έκλεισαν μέσα σε πνεύμα 
αδελφικής αγάπης. Οι παριστάμενοι έλαβαν 
αναμνηστικό χαρτοφύλακα, με αναμνηστικό 
Δίπλωμα και το Ιστορικό Λεύκωμα της Στ.  
“Φοίνιξ” υπ΄αριθμ. 51.

Ακολούθως ο αδ. Σεβ. Μεν. Παντελεάκης 
προσέφερε αναμνηστικές πλακέτες στους Σεβ. 
των συνεργαζόμενων Στ., στους Σεβ. των Στ. 
από τη Ρουμανία και στον Ετ. Constantin Ta-
maduianou-Roman. Επίσης αναμνηστικές 
πλακέτες προσέφερε και στους επικεφαλής 
των Τεκτονικών Δυνάμεων στην Ελλάδα: 
στον Ενδοξ. αδ. Νικ. Βουργίδη, στον Ετ. Βασ. 
Κούτση (δια χειρός αδ. Γεώρ. Ίβου) και στον 
Υπ. Μεγ. Ταξ. αδ  Χρ. Μανέα. Τέλος, αναμνηστικά 
δώρα προσέφεραν και οι Σεβ. Μ. Τρυβιζάκης, 
Γ. Νικητόπουλος και Β. Κατσαρός, Γεώργ. 
Διονυσάτος και Dorin Tiganas.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με επίσημο 

Áðü ôçí Âáëá÷ßá.

Óô. ÄÜìùí êáé Öéíôßáò, Íáýðëéï, 1826.

Áðü ìïíÞ Ñïõìáíßáò üðïõ åêåß åß÷å Ýäñá ï 
Éåñüò Ëü÷ïò.
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δείπνο στο ξενοδοχείο Novotel.

Προσφώνηση Α. Παπαναστασόπουλου, 
Στ. Μέλης
22.11.2008

Ευρισκόμενος στην Αμφικτιονία αυτή των 
Ελληνικών Στοών του Φοίνικος ας μου επιτραπεί 
να αναφέρω τινά περί του συμβόλου αυτού, 
απόσπασμα από την έρευνά μου “Φοίνιξ εν τω 
Τεκτονισμώ” που θα ανακοινώνω στις 22.12.2008 
στη Στ. Φοίνιξ Αθηνών.

Ήδη το σύμβολο του Φοίνικος παρουσιάζεται 
από του 17101 ως έμβλημα των πριγκηπικών 
οικογενειών που ηγεμονεύουν της 
Ουγγροβλαχίας. Υψηλάντης, Μουρούζης, 
Μαυροκορδάτος, Βυζαντινές οικογένειες που 

αργότερα ανεμείχθησαν με τον Τεκτονισμό. 
Συγκεκριμένα αντικατέστησαν τον δικέφαλο 
αετό με τον Φοίνικα, σύμβολο αναγεννήσεως.

Το 1787 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο 
Φιραρής (1754-1819) ιδρύει στη Ρωσία την 
παρατεκτονική εταιρεία “Φοίνιξ”2. Είναι η 
πρώτη εταιρεία Φοίνικος. Φαίνεται ότι εκεί 
εμυήθη3 ο Ρήγας Φεραίος 1785-86, ο Κων. 
Υψηλάντης 1807, ο Ι. Καποδίστριας 1813. Το 
18147, ο Αλ. Μαυροκορδάτος την επανιδρύει 
στη Μόσχα όπου λειτουργεί και ως περιστύλιο 
με πρόεδρο τον Ι. Καποδίστρια εν συνεννοήσει 
με την Μεγ. Στ. Ελλάδος Κερκύρας του αδ. Διον. 
Ρώμα. Και έτσι ο Φοίνιξ έκτοτε έγινε σύμβολον 

του επαναστατημένου Γένους δια της Φ.Ε. Οι σημαίες5 του Ιερού 
Λόχου στο Ιάσιον έφεραν το σύμβολον του Φοίνικος κατά το 1821 
όταν ο αδ. Αλεξ. Υψηλάντης κήρυξε την Επανάστασιν στο Ιάσιον της 
Ρουμανίας. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη6 ευρίσκεται έγγραφο διασωθέν 
υπό του αδ. Ι. Φιλήμονος (ιστορικού της επαναστάσεως του 1821) 
πατρός του Μεγ. Διδ. Τιμ .Φιλήμονος 1896-1898 και συνταχθέν υπό 

του αδ. Παν. Αναγνωστόπουλου από τους ιδρυτάς της Φ.Ε. Ονομάζω ή 
επιγράφω Αναγεννώμενο Φοίνικα την Ιστορία ταύτη, διότι λαμβάνει 
αφορμή από του αναγεννημένου εκ της στάκτης του Φοίνικος. Εις 
αυτόν τον Αναγεννώμενον από την τέφραν του Φοίνικα που έφερον 
αιπρώται τρίχρωμοι σημαίαι του Αγώνος του 1821 την Ελλάδα”.

Δικαίως λοιπόν οι απόγονοι των 
Φιλικών του 1821 ιδρυτές της Μεγ. 
Ανατ. Ελλάδος το 1867 αδ. Δημ. 
Μαυροκορδάτος, Νικ. Δαμασκηνός, 
Αθαν. Δουρούτης, Σπ. Καραϊσκάκης 
καθιέρωσαν τον Φοίνικα ως έμβλημα 
της Μεγ. Στοάς.  n

Σημειώσεις

1. Αλέξιος Κομνηνός. “Πανοπλία Δογματική” 
Τεργκοβίτσε 1710. Φωτογραφία από την έκθεση 
01.10.2001 εις Βενετία “Αναμνήσεις Βυζαντίου”.

2. Παν. Κρητικός. Προσθ. Μεγ. Διδ. “Περί τους 
Τέκτονας και τον Τεκτονισμό”. Έκδοση Μεγ. Στοάς 
1971. σελ. 13.

3. Ως άνω σελ. 13.

4. Ως άνω σελ. 40, 37 ως επίσης ανακοίνωση 
του Τεκτ Δελτ. 82-83, σελ. 89, του αδ. Σπανού 
κατά την εκδήλωση της Μεγ. Στοάς (ανοικτή) περί Ιωαν. Καποδίστρια. Ως επίσης και 
επιστολές αδ. Παν. Κόλευρα Ιερολοχίτη. Εκδ. Ελευθέρα Σκέψις, Αθήνα 2000.

5. Ελληνική Επανάσταση 1821, Α’ τόμος υπό αδ. Διον. Κόκκινου.

6. Χρ. Εμ. Αγγελομάτης. “Ο αναγεννώμενος φοίνιξ”. Εκδόσεις Εστία. 1948. 
(Αγγελομάτης Τέκτων Στ. Μέλης Σμύρνης)

7. Ι. Φιλήμων. Δοκίμιο περί Φ.Ε. σελ 131. Ναύπλιον 1834. Αναφέρει συμφωνία 
Καποδίτρια και Αλεξ. Μαυροκορδάτου Φυραρή και του Ροδοφοίνικος. Δηλ. οι 
έχοντες γνώσιν του 18ου Περιστυλίου κ.τ.λ. σημαίνει ότι ο Ροδοφοίνιξ ήταν σύμβολο 
Περιστυλίου και συγκεκριμένα του εν Μόσχα.
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Σ
την 28η Μαρτίου 1908 εγκαθιδρύθηκε στον Πειραιά η 
Στοά Μιαούλης αρ. 42 με ιδρυτικά μέλη τους: Θεόδωρο 
Απέργη, Σπυρ. Αραβαντινό, Γερμανό Αρχανιωτάκη, 

Δημήτριο Βραΐλα, Γεώργιο Γιαννόπουλο, Μιχαήλ Ζαφειρόπουλο, 
Παναγιώτη Ζολώτα, Αναστάσιο Ισαακίδη, Δημήτριο Ιωαννίδη, Κων/
νο Καλημέρη, Άγγελο Κοσμή, Ανδρέα Λεοντόπουλο, Δημοσθένη 
Μανούσο, Κων/νο Μανωληίδη, Δημήτριο Μπινιάρη, Κων/νο 

Ναυλέρη, Χρήστο Περιστέρη, Μιλτιάδη 
Πουρή, Παναγιώτη Πουρή, Ιωάννη 
Ρετιτάγκα, Μιχαήλ Ρινόπουλο, Στέφανο 
Σαουσόπουλο, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, 
Ευστάθιο Σταθάτο, Λεωνίδα Σταθόπουλο 
και Ανδρέα Χέλμη.

Πριν το 1908 είχε ιδρυθεί  στον Πειραιά 
Στ. “Ποσειδών» που σμμετείχε με άλλες 
Ελληνικές Στ. στο διάβημα προς την 
Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας το 1864 για την 
σύσταση Ελληνικής τεκτονικής δυνάμεως 
που δεν έγινε δεκτή, αφού συστήθηκε 
τεκτ. Διευθυντήριο. Αμέσως μετά ιδρύεται 

η Στ. “Ποσειδωνία» αρ. 7, με επικεφαλής τον Θεόδωρο Αφεντούλη 
και μέλη τον Ιερώνυμο Βλαχάκη, τον Νικ. Φίλωνα πρόεδρο του 
Πειραϊκού Συνδέσμου, τον Σπυρ. Κριτσιλή, βουλευτή, τον ποιητή 
Γεώργιο Στρατήγη, τους Μιλτ. Βολανάκη, Νικ. Ζέρβα, Ανδρέα 

Πουρή. Στα 1882 ιδρύεται η Στ. «Ισότης» αρ. 10, στα 1908 η Στ. 
“Σαλαμίς” αρ. 34 με βραχύ βίο.

Η Στ. Μιαούλης ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική 
δράση περιθάλποντας μικρασιάτες πρόσφυγες 
και τέκτονες από την Σμύρνη, γνωστοποιώντας 
τις βιαιότητες που έγιναν εκεί. Τον Ιούλιο του 
1923 αφίχθηκε η “Πρεσβεία των φίλων” με την 
επωνυμία «περίθαλψη της Εγγύς Ανατολής Near 
East ReΙief» που απαρτιζόταν από διαπρεπείς 
αμερικανούς τέκτονες, τους οποίους τίμησε 
ιδιαίτερα ο προσθ. Μεγ. Διδ. Μιλτιάδης Πουρής 
για την φιλανθρωπική τους δράση.

Η Στ. «Ορφεύς» ιδρύεται στα 1924 ενώ στον 
1926 ιδρύεται νέα Στοά “Πίστις” αρ. 71. Ενώ την 
ίδια χρονιά συστήθηκε συνεταιρισμός για την 
απόκτηση ιδιόκτητης στέγης με διοίκηση τους: 
Ν. Γεννηματά, Εμμ. Στάη, Στ. Μαραγκουδάκη, 
Αν. Ζαβάρα, Αντ. Πέππα, Δημ. Πανούτσο, 
Αθαν. Δασκαλάκη και Πολυβ. Βακαλόπουλο, 
που κατόρθωσε να στεγάσει επαρκώς τον 
Πειραϊκό Τεκτονισμό στην οδό Υψηλάντου, που 
εγκαινιάστηκε στις13 Δεκεμβρίου 1930.

Ο Μιαούλης ενίσχυε  το σωματείο «Νέα 
Ζωή», ίδρυσε τα «Κυριακά Σχολεία Εργατίδων» 
και ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση. 
Σεβ. Της Στ. διετέλεσαν οι:

1908-1911  Χρήστος Περιστέρης 
1911-1914  Ιωάννης Ρετιτάγκος 
1914-1915  Μιχαήλ Ρινόπουλος 
1915-1917  Κωνσταντίνος Ζαλοκώστας 
1917-1918  Χρήστος Περιστέρης 
1918-1922  Μιλτιάδης Πουρής 
1922-1923  Δήμος Πανούτσος
1923-1924  Κωνσταντίνος Ζαλοκώστας 
1924-1925  Μιλτιάδης Πoυρής 
1925-1926  Nικόλαoς Γεννηματάς
1926-1931  Διονύσιος Διάκος 

100 ετηρίδα της   
Στ. Μιαούλης
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1931-1932  Νικόλαος Γεννηματάς
1932-1933  Γεώργιoς Μαύτας
1933-1934  Πότης Αποστολόπουλος
1934-1937  Νικόλαος Νιννής 
1937-1946  KωνσταντίνoςΔαρδανός 
1946-1948  Νικόλαος Νιννής 
1948-1949  Πότης Αποστολόπουλος 
1949-1953  Τίτος Πέππας 
1953-1956  Αθανάσιος Παλλάντιος 
1956-1958  Γεώργιος Τίγκελης 
1958-1961  Ηλίας Λεκκός 
1961-1965  Μιλτιάδης Ασημάκος 
1965-1969  Κωνσταντίνος Βούλτσος 
1969-1973  Ανδρέας Γεωργιάδης 
1973-1975  Γεώργιος Σταθόπουλος 
1975-1977  Γεώργιος Αποστολόπουλος 
1977-1979  Γεώργιος Παπαχριστοφίλοι 
1979-1983  Εμμανουήλ Παρασκευάς 
1983-1985  Γεώργιος Σταυρόπουλος 
1985-1989  Νικόλαος Βουργίδης 
1989-1991  Βασίλειος Κούτσης 
1991-1995  Μάριος Οικόπουλος 
1995-1997  Βασίλειος Γιαννόπουλος 
1997-1999  Παναγιώτης Κομνηνός 
1999-2001  Χρήστος Δημητρίου 
2001-2003  Νικόλαος Παντάρης 
2003-2005  Γεώργιος Κουκούλης 
2005-2007  Ιωάννης Μάτσας 
2007-2009  Δημήτριος Κουγιουμτζής 

Η. Στ. “Μιαούλης” ίδρυσε τις Στ. Φοίνιξ αρ. 48 (1910-12), 
Πίστης αρ. 71 (5 Απριλίου 1926), Ισότης αρ. 10 (αφύπνιση 3 Ιουνίου 
1991), Σαλαμίς αρ 137 (αφύπνιση 11 Νοεμβρίου 1995) και Ορφεύς 
αρ.69(1924-25 μεταφορά της στην Αθήνα). 

Η καταστροφή του κτιρίου από τους σεισμούς του 1981 οδήγησε 
στην κατεδάφιση του παλαιού Κτιρίου και την ανέγερση νέου με τις 
οικονομικές θυσίες κυρίως των πειραιωτών τεκτόνων.

Από την ίδρυσή του ο “Μιαούλης” δέχτηκε στις τάξεις του 1084 
μέλη.

Ανάμεσά τους ο Ιατρός Χρήστος Περιστέρης, 
ο Ιωάννης Ρετιτάγκας δικηγόρος, που φρόντισε 
να στεγαστεί η Στ. σε τριώροφη οικία στην Ακτή 
Μουτσοπούλου, ο βιομήχανος Μιλτ. Πουρής 
(πρόεδρος του Πειραϊκού Συνδέσμου, αρωγός 
στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Χατζηκυριάκειο, 
Τζάνειο ορφανοτροφείο, Άσυλο Αστέγων) με 
αντιστασιακή δράση κατά την κατοχή για την οποία 
παρασημοφορήθηκε με τον Σταυρό του Ταξιάρχη 
του Γεωργίου Α’(1954). Ως Μέγας διδάσκαλος 
1926 κατοχύρωσε την αυτοτέλεια του Τεκτονικού 
Ιδρύματος ως “αδελφάτου εργαζομένου δια την 
ευόδωση έργων ευποΐας”. Ο Σπ. Αραβαντινός, ο 
Μιχαήλ Ρινόπουλος (Δήμαρχος Πειραιώς 1931, 
βουλευτής 1936 εκ των ιδρυτών του ΟΛΠ, Γεν. 
Γραμμ. της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων 
1924-36, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, των νυκτερινών 
σχολείων ‘Ηφαιστος και της Ανωτέρας Σχολής 
Βιομηχανικών Σπουδών, ο Νικ. Γεννηματάς 
βουλευτής, ο δημοσιογράφος Άγγελος Κοσμάς, ο 
Διονύσιος Διάκος Γεν. Επιθεωρητής Τελωνείων, ο 
Δημήτριος Καλλιμασιώτης βουλευτής, ο Νικόλαος 
Βότσης ήρωας των Βαλκανικών πολέμων που 
τίναξε το θωρηκτό “Φετίχ Μπονλέντ” στην 
τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, ο βιομήχανος 
και εφοπλιστής Κωνσταντίνος Ζαλοκώστας, ο 
Γεώργιος Σημίτης καθηγητής Εμπορικού Δικαίου 
στην ΑΣΟΕΕ (1940-46) εκπρόσωπος του Πειραιά στην ΠΕΕΑ κατά 
την κατοχή, ο υπουργός Αθανάσιος Παλλάντιος, ο βουλευτής 
Μιχαήλ Πατλάκας.

Στους λογοτέχνες - μέλη της Στ. Μιαούλης περιλαμβάνονται: ο 
Γεώργιος Στρατήγης, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ο Λάμπρος 
Πορφύρας, ποιητής τον κύκλου του K. Παλαμά, ο συγγραφέας Μιχ. 
Επιφανής, ο δημοσιογράφος Άγγελος Κοσμής, ο ποιητής Μιχαήλ 
Μπακούρης, ο ιστορικός Μιχ. Βλάμος.
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Μέλη της Στ. Μιαούλης που διετέλεσαν ένδοξα μέλη της Μεγ. 
Στ. της Ελλάδος:

Γεώργιος Στρατήγης, Μεγ. Βιβλ. 1902 
Χρήστος Περιστέρης, Β Μεγ. Επ. 1909, Α Μεγ. Επ. 1910
Μιλτιάδης Πουρής, Μεγ. Δοκ. 1913-1916, Προσθ., Μεγ. Διδ. 1919-

1925, Μεγ. Διδ. 1925-1931, Μεγ. Στεγ. 1932-1933
Μιχαήλ Ρινόπουλος, Μεγ. Αρχ. Φρ. 1910-1913 
Σπυρίδων Αραβαντινός, Α Μεγ. Επ. 1921 
Δήμος Πανούτσος , Mεγ. Ελεον. 1923-1925 
Διονύσιος Δράκος, Μεγ. Τελ. 1931, Μεγ. Ρήτ. 1932-1935 
ΤίτοςΠέππας , Μεγ. Θησ. 1959-1960, Β Μεγ. Eπ. 1960, Α Μεγ.Επ. 

1961, Μεγ. Αρχ. Φρ. 1968, Μεγ. Δοκ. 1968 
Αθανάσιος Παλλάντιος , Μεγ. Αρχ. Φρ. 1968-1971 
Γεώργιος Σταυρόπουλος, Μεγ. Θησ. 1987-1995, Μεγ. Γραμμ. 1996-

1998 
Νικόλαος Βουργίδης, Μεγ. Ρήτ. 1995-1998, Προσθ. Μεγ. Διδ. 1998-

2001, Μεγ. Αρχ. Φρ. 2001-2004, Προσθ. Μεγ. Διδ. 2004-2007, 
Μεγ. Διδ. 2007-σήμερα 

Βασίλειος Κούτσης, Μεγ. Αρχ. Φρ. 1998, Μεγ. Ρήτ. 1999-2001, Α 
Μεγ. Eπ. 2007-σήμερα 
 

Μέλη της Στ. Μιαούλης που διετέλεσαν Κρατ. Μέλη του Υπ. 
Συμβ. του 33ου της Ελλάδος:

Σπυρίδων Αραβαντινός 1914 
Μιλτιάδης Πουρής 1916 
Η. Δρέξλερ 1936 
Κωνσταντίνος Ζαλοκώστας 1936 
Διονύσιος Δράκος 1936 
Νικόλαος Νιννής 1948
Πότης Αποστολόπουλος 1948 
Αν. Τζαβάρας 1963 
Τίτος Πέππας 1971 
Τρ. Χαμάρτος 1971 
Αθανάσιος Παλλάντιος 1971 
Μιχαήλ Μπακούρης 
Γεώργιος Μιχαλόπουλος 1980 
Ηλίας Λεκκός 1989 

Γεώργιος Αποστολόπουλος 1994 
Νικόλαος Αγαπητίδης 2007 
Αλέξανδρος Αποστολόπουλος 2007 
Κωνσταντίνος Πάγκος 2007  n
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Σ
ε πανηγυρική εκδήλωση την 8η Απριλίου 2008 εορτάζεται 
επίσημα η εκατονταετηρίδα της Στ. “Μιαούλης” στην οποία 
παρέστησαν 36 αντιπροσωπείες Στ. (οι δύο από την Μεγ. 

Βρετανία Grenvile αρ. 4473 και Elgikton αρ. 1097) αξιωματούχοι 
του Υπάτου Συμβουλίου και του περιστυλίου των Τεκτόνων της 
Βασιλικής Αψίδας, τα μέλη της Μεγ. Στ. ο πρώην Μεγ. Διδ. Δ. 
Παπαδάτος ο Επιτ. Μεγ. Διδ. Χρ. Μανέας και ο Μεγ. Διδ. Νικ. 
Βουργίδης.

Ο Σεβ. Δημήτρης Κουγιουμτζήςτην ομιλία του τονίζει ότι: 

“Συμπληρώθηκαν εκατό έτη από 
τότε που η Στ. Μιαούλης συνεκροτήθη 
σε πνευματική οντότητα, στο 

διάστημα των οποίων η Ιστορία έχει 
να μας παρουσιάσει δύο Παγκοσμίους 

Πολέμους, τον Μακεδονικό αγώνα, 
τους Βαλκανικούς πολέμους και την 

Μικρασιατική Εκστρατεία .... με τα 
γνωστά αποτελέσματα. 

Τίποτα όμως απ’ όλα αυτά δεν στάθηκε 
ικανό να αναγκάσει τη σφύρα της Στοάς να 

σιγήσει, .... γιατί την τρoφoδoτoύσε η αγάπη 
των αδελφών ..... που όλα αυτά τα χρόνια την 

συνεκρότουν με κύριo μέλημα την συνεχή 
καλλιέργεια και βελτίωση του εαυτού τους μέσα 

από την φιλοσοφική σκέψη και την συνεχή αναζήτηση της αληθείας. 
Ο Μιαούλης λειτούργησε όλα αυτά χρόνια ως μια πνευματική πηγή 
στην οποία πολλά διψασμένα πνεύματα ξεδίψασαν.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας και εξ’ 
ονόματος πάντων των αδελφών της στοάς όλους αυτούς τους 
αδελφούς που συνέδραμαν στην συλλογή των στοιχείων αλλά και 
οικονομικώς για την έκδοση του λευκώματος της Στοάς και την 
επιτυχία των αποψινών εργασιών”.

Στην συνέχεια ο ενδ. αδ. Βασ. Κούτσης, μέλος της Στ. ανέπτυξε 
την εκατοντάχρονη πορεία της Στ. και είπε μεταξύ άλλων:

“Πώς να βάλουμε 100 χρόνια σε λίγες σελίδες μερικών 
εκατοντάδων λέξεων, πώς να χωρέσουν εργασίες εκατό χρόνων 
σε μια ώρα, πώς να διατυπωθούν με λίγες λέξεις οι σκέψεις 
εκατοντάδων άξιων αδ. που κόσμησαν τις στήλες της Στ. μας; Είναι 
πολύ δύσκολο να περιγράψω με τις σωστές λέξεις την κεντρική 
ιδέα, για την οποία τόσοι εργάτες του πνεύματος μόχθησαν και 
προσέφεραν ότι καλύτερο είχαν για να στηρίξουν, να δικαιώσουν 
και να αναπτύξουν τον τεκτονισμό στον Πειραιά μέσα από τις 
τεκτονικές εργασίες της Στ. Μιαούλης τα τελευταία 100 χρόνια, 
με την πεποίθηση ότι το αντικείμενο, το οποίο υπηρέτησαν ήταν 
εξόχως φιλοσοφικό. 

Τα ιστορικά στοιχεία της πορείας που ακολούθησε η Στ. 
Μιαούλης είναι περίτεχνα διατυπωμένα στο ωραίο λεύκωμα το 
οποίο εκδόθηκε για την επέτειο των 100 χρόνων τεκτονικού έργου 

Óô. Μιαούλης 
εορτασμός 100 ετών 
1908-2008
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της Στ. Μιαούλης, για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει λόγος να σας 
απασχολήσω επαναλαμβάνοντας τα ίδια στοιχεία. Πιστεύω ότι η 
σημερινή πανηγυρική συνεδρίαση προσφέρεται για πνευματική 
συνεργασία ενατένισης του χρονικού ορίζοντα που έχουμε ενώπιον 
μας...

Η Στ. Μιαούλης στην πορεία των 100 χρόνων διήνυσε τεκτονικό 
βίο εν μέσω δυσκολιών οι οποίες σημάδεψαν την ιστορία του 
εικοστού αιώνα και αναμφισβήτητα δημιούργησαν στην κοινωνία 
δραματικές και μεγάλες αναταράξεις μέσα στις οποίες οι 
προπορευθέντες αδ. οδήγησαν το σκάφος της Στ. Μιαούλης με 
δεξιότητα αντιμετωπίζοντας πολλές φορές με ηρωισμό κάθε 
δυσκολία επιτυγχάνοντας του σκοπού τους και τελικά παρέδωσαν 
σε εμάς κυρίως το δίδαγμα ότι η φιλοσοφία είναι θεωρία (και 
πράξη) του λόγου, του λόγου που σαν κύρια γνωρίσματα έχει την 
αναζήτηση και τον προβληματισμό, γι’ αυτό και δεν στηρίζ.εται 
στην πίστη, αλλά στη νόηση “... κύριε, ο τεκτονισμός είναι θεσμός 
... απορρέων εκ του ορθού λόγου ... ουδόλως πρέπει να συγχέεται 
προς την αρχή των θρησκειών ...”. 

Εάν τα γεγονότα του περασμένου αιώνα είχαν την δραματική 
μορφή των ποταμών αίματος που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια 
των μεγάλων πολεμικών συρράξεων, ο 21ος αιώνας προοιωνίζει 
την αποξήρανση των ποταμών από τις δραματικές κλιματολογικές 
αλλαγές. 

Εάν κατά την διάρκεια του περασμένου αιώνα οι πολεμικές 
επιχειρήσεις κατεδάφισαν τα σπίτια και δημιούργησαν εκατομμύρια 
άστεγους, οι εξελίξεις στην αρχή του 21ου αιώνα με μια 
καταιγίδα αποξηραμένων από φιλοσοφία κοινωνικών φαινομένων 
κατεδαΦίζουν συνειδήσεις δημιουργώντας εκατομμύρια ψυχικά 
άστεγους συνανθρώπους μας. 

Εάν κατά την διάρκεια του περασμένου αιώνα τα γράμματα και 
οι τέχνες είχαν ανηφορική πορεία από έλλειψη πόρων και την 
καταπάτηση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
στο κατώφλι του 21ου αιώνα η πληθώρα πόρων και η άνευ ορίων 
διακίνηση των πληροφοριών αντί να βοηθήσει θετικά την ανάπτυξη 
των επιστημών και των τεχνών οδηγεί τον άνθρωπο σε μια στείρα 
και σκληρή υλιστική πραγματικότητα, η οποία στερείται αρετής και 
απειλεί την πολιτιστική μας ταυτότητα οδηγώντας την κοινωνία σε 

νέες μορφές σκληρών σχέσεων μίσους και αδιαφορίας. 

Αυτά αποτελούν στην εποχή μας τους νέους πολέμους που 
ταλαιπωρούν τον άνθρωπο τους οποίους ο τεκτονισμός καλείται να 
αναλύσει, να μελετήσει, να αντιμετωπίσει με τόν μοναδικό τρόπο 
που η φιλοσοφική του προσέγγιση μας έχει διδάξει. Η διαφορά 
μεταξύ ημών και των άλλων συνανθρώπων 
μας είναι ότι εκείνοι παρακολουθούν την 
εξέλιξη και κάποιοι από αυτούς ομιλούν 
δημόσια εκφράζοντας την αγωνία τους η 
οποία εκπηγάζει από το συμφέρον τους και 
για τον λόγο αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν 
έχει ένα ζωηρό τόνο απαισιοδοξίας 
και, απογοήτευσης για το μέλλον της 
ανθρωπότητας, ενώ ο τεκτονισμός έχει 
καθήκον να κάνει πράξη όλα όσα η 
ανθρωποκεντρική ύπαρξη του υπαγορεύει, 
οι τέκτονες έχουν υποχρέωση να εργασθούν 
σκληρά εντός των εργαστηρίων για είναι 
έτοιμοι να διαδώσουν την αρετή μέσα 
στην κοινωνία διά του παραδείγματος της 
δικής τους ζωής και του ορθού. λόγου. Ο 
τεκτονικός λόγος είναι παιδευτικός και εκφέρεται μέσα από τα 
βάθη της ανθρώπινης ψυχής από όπου αναδύεται μετά από σκληρή 
πνευματική εργασία εντός των τεκτονικών εργαστηρίων. 

Το έργο του τεκτονισμού σήμερα και για τα επόμενα χρόνια 
είναι πολύ δύσκολο συνάμα και πολύ σημαντικό. Ο πόλεμος 
και οι κακουχίες χαλυβδώνουν την θέληση του ανθρώπου και 
συσπειρώνουν τις κοινωνίες, οπότε το έργο πρόσβασης και 
ανθρωπιστικής προσφοράς είναι προγραμματικά ευκολότερη και 
στην εφαρμογή απλό, η προσφορά της πνευματική ελευθερίας στην 
κοινωνία απαιτεί μεγάλα αποθέματα πνευματικής προσπάθειας 
και εξαιρετικά δύσκολη στην εφαρμογή της. Μέσα σ’ αυτή την 
πραγματικότητα έχω καλά νέα για όλους μας, η ελπίδα είναι 
ζωντανή, ο τεκτονισμός διαθέτει δυνάμεις ανεξάντλητες, οι τέκτονες 
θα συνεχίσουν το έργο που τους παρέδωσαν οι παλαιότεροι. Ο 
Μιαούλης μαζί με όλα τα άλλα τεκτονικά εργαστήρια υπό την αιγίδα 
της Μεγ. Στ. της Ελλάδος θα κρατήσουν την ελπίδα ζωντανή για τον 
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άνθρωπο προβάλλοντας ως οδηγό νίκης το τεκτονικό φώς. 

Γνωρίζουμε και δεν υποτιμούμε το μέγεθος της δυσκολίας, 
διακρίνοντας ότι η νέα σκληρή και ταχύτατα κινούμενη 
πραγματικότητα έχει πολλές φορές γεμίσει με δέος και εμάς τους 
τέκτονες και μάλιστα δεν είναι λίγες φορές που μέσα στην Στοά 
ακούμε λόγους απαισιοδοξίας. Το γεγονός αυτό μπορεί να μην είναι 
τεκτονικά πρέπον αλλά είναι αναμενόμενο διότι η προσαρμογή 
κάθε αδ. στον παγκόσμιο ρυθμό δεν συντελείται με την ταχύτητα 
που απαιτεί η εποχή μας. Αυτό πρέπει να μας κάνει περισσότερο 
απαιτητικούς για ως προς τον τρόπο σχεδιασμού των τεκτονικών 
εργασιών. 

Το έργο που καλείται ο τεκτονισμός να προσφέρει στην κοινωνία 
δεν υπαγορεύει μόνο ταχύτητα και επιμονή από την πλευρά του 
σύγχρονου τέκτονα, κυρίως επιβάλλει απόλυτη προσήλωση 
στο τεκτονικό καθήκον, και πλήρη αξιοποίηση της τεκτονικής 
πνευματικής παράδοσης που παραλάβαμε από τους σεβάσμιους 
αναδόχους μας. Ο πλούτος της τεκτονικής διδασκαλίας δύσκολα 
μπορεί να εμπλουτισθεί με νεωτερισμούς αλλά εύκολα μπορεί 
να αποδώσει καρπούς φιλάνθρωπου πνεύματος και πνευματικής 
λάμψης η οποία φωτίζει δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας. Αυτό που 
αναμένει η στήλη του βορρά από την μεσημβρία είναι την θαλπωρή 
που προσφέρει το φως της αγάπης που καταυγάζει ο τεκτονικός 
λόγος. Το πέπλο που σκιάζει το Φώς αυτό που περιμένουμε 
από την μεσημβρία ξετυλίγεται από στείρες αντιπαραθέσεις 
και ακατανόητες αναζητήσεις στις οποίες οι τέκτονες ατυχώς 
σπαταλούν τις δυνάμεις τους. 

Ο τεκτονισμός ως φιλοσοφικό σύστημα διά της πνευματικής 
εργασίας πρώτα αντικρίζει τους έσχατους σκοπούς προς τους 
οποίους τείνει και διά της πνευματικής εργασίας των τεκτόνων 
επιδιώκει την πραγμάτωση των στόχων του προβάλλοντας προς 
την κοινωνία το φωτοβόλο πνεύμα, το οποίο μας αποκαλύπτει την 
καθολική θεωρία μιας φιλοσοφημένης ζωής, η οποία κινείται στο 
πλαίσιο του νοήματός των ευγενών ιδεών περί αυτήν. Στα κορυφαία 
σημεία της φιλοσοφημένης ζωής ο τεκτονισμός αναζητά την 
κυρίαρχη ιδέα, την ιδέα της αλήθειας, στην εύρεση της οποίας 
είναι αφιερωμένο ένα μέρος του όλου της ζωής. 

Ο Τεκτονισμός μας καλεί να παραμείνουμε απαρέγκλιτα 

προσηλωμένοι στην αναζήτηση της αληθείας η οποία ως ιδέα και 
απόλυτη αξία, παντοτινή και ανάλλαχτη, μπορεί να βοηθήσει τον 
άνθρωπο της κοινωνίας του 21ου αιώνα να αναγνωρίσει το καλό 
από το κακό, το ωφέλιμο από το επιζήμιο το ανθρώπινα ευγενές 
από το υλικά ευτελές και καταστροφικό. Συνακόλουθο, άρα, μα 
και προϋπόθεση, της τεκτονικής φιλοσοφικής μεθοδολογίας (η 
έρευνα της αλήθειας) και του ανθρωποκεντρισμού - οικουμενισμού 
του τεκτονισμού, αλλά και της προοδευτικότητάς του, είναι η 
πρωταρχική αυτού αρχή και ύλη / η ελευθερία / η ελευθερία της 
σκέψης και της συνείδησης. 

Αν τον ουμανιστικό ορισμό ότι “ο τεκτονισμός είναι θεσμός 
προοδευτικός” τον διαβάσουμε στην εποχή της πρώτης 
συντεταγμένης παρουσίας του τεκτονισμού, τον καταγράφουμε 
ως “στοιχείο πνευματικής και, κυρίως, κοινωνικό-πολιτικής 
χειραφέτησης”. Σήμερα το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε και την 
προοδευτικότητά του τεκτονισμού την προσδιορίζει ο Καταστατικός 
Χάρτης, με την κορυφαία διακήρυξη ότι / “ως ύπατον αγαθόν ο 
ελεύθερος τέκτων θεωρεί την ελευθερία της σκέψεως και της 
συνειδήσεως”. 

Έτσι μέσα από την κορυφαία αυτή καταστατική μας διακήρυξη, 
φθάνουμε στο ότι “ο ελεύθερος κατά το πνεύμα και τη συνείδηση 
τέκτων, προσωποποιείται και από άτομο ανυψούται και γίνεται 
πρόσωπο”, δηλαδή ελεύθερη ουσία (!) 

Έτσι, μέσα σε μια δύσκολη εποχή για την ανθρωπότητα ο 
τεκτονισμός πρoβάλλει τεκτoνική ανθρωπολογία / ο ελεύθερος 
κατά το πνεύμα και τη συνείδηση (άνθρωπος) τέκτων προσωποποιεί 
την ατομικότητά του (μόνο) στη διαλεκτική σχέση του με τους 
άλλους. Δεν είναι νοητή η ελεύθερη τεκτονική του ταυτοποίηση 
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χωρίς τη σχέση του με τους άλλους (οι άλλοι, οι αδελφοί του, θα 
αναγνωρίσουν στο πρόσωπό του το ελεύθερο της σκέψης του και 
της συνείδησής του). Αυτό ως μια διαυγής πραγματικότητα εντός 
των τεκτονικών εργαστηρίων μπορεί να φωτίζει και να οδηγεί τα 
βήματά μας μέσα στην κοινωνία. 

Είναι πράγματι ελπίδα για το μέλλον μας ο τεκτονισμός αν 
θυμηθούμε ξαναδιαβάζοντας τα κείμενά μας - αυτή την οντολογική 
σχέση.

Ο τεκτονισμός οδηγεί σε μια κοινωνία μέσα από την οποία 
αναδύεται η απόλυτη ουσία και η ιερή ετερότητα των προσώπων. 
Αυτή την κοινωνία προσώπων, κοινωνία πολιτισμού και 
οικουμενισμού καλούνται να οικοδομήσουν οι ελεύθεροι κατά τη 
σκέψη και συνείδηση τέκτονες, στηριζόμενοι στην οντολογία αυτής 
της διαλεκτικής σχέσης. 

Πέρα από τον ιδανισμό και τις (ουμανιστικές) θέσεις του 
τεκτονισμού, κανένας δεν επέλεξε την εποχή που ήλθε στον κόσμο 
για να συμμετάσχει στην αγωνία του κόσμου. Όλοι όμως ελεύθερα 
επιλέξαμε να κρούσουμε την θύρα του τεκτονικού εργαστηρίου και 
oμώσαμε να συμμετάσχουμε σε μια μεγάλη πορεία, έχοντας ήδη 
βιώσει τον πραγματικό χρόνο. Θύρα του τεκτονικού εργαστηρίου 
άνοιξε, εγένετο φώς και με πλήρη ελευθερία υποσχεθήκαμε να 
συμβάλλουμε, με καθαρή συνείδηση και δραστήρια καρδιά στη 
μορφοποίηση αυτής της πορείας, που σημαδεύει (άλλωστε) και την 
ίδια την πορεία της αδελφότητάς μας, τον κοινωνικό μας ιστό, τον 
πολιτισμό μας, αλλά και τον αγώνα για την τιμή του ανθρώπου. 

Ο τεκτονισμός, για τον τέκτονα, δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει 
μια εσωτερική υπόθεση. Χρειάζεται εσώτερη ελευθερία, χρειάζεται 
βαθύτερη βίωση, χρειάζεται περισσότερη ουσία. Ώστε η ορατή 
τεκτονικότητα να μετασχηματίζεται σε γεγονός ηθικό, που με λόγο 
αξιόπιστο και στοχοποιημένο, να παρίσταται και να συμμετέχει στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Με άλλα λόγια, μέσα από αυτή την ορατή τεκτονικότητα, 
καλούμαστε να αποκηρύξουμε το “αενάως κωμωδείν”, και 
να περιθωριοποιήσουμε “όλα τα μικρά και χωρίς χρώμα”,να 
απαλείψoυμε “τις θλιβερές γκρίζες εικόνες” και να καταδείξουμε 
την υπαρξιακή σημασία του τεκτονισμού για τον άνθρωπο, για την 

κοινωνία, για τη σύγχρονη (και παγκοσμιοποιούμενη) κοινωνία, για 
την κοινωνία των πολιτών. 

Η ελπίδα που όλοι αναζητούμε βρίσκεται στον ορίζοντα των 
τεκτονικών εργασιών μέσα από τις αναφορές που υπέρ του όλου, 
“το φως της αγάπης το οποίον ενώνει και συντονίζει πάσαν την 
πλάσιν” και κορυφώνονται με την επίκληση του Σεβ. υπέρ της γης 
όλης, “είθε η ειρήνη να βασιλεύει επί της γης” δηλαδή, “κατά πάντα 
και διά πάντα”. 

Ενδοξ. Μεγ. Διδ. και επίτιμε Σεβ. από τον οποίο είχα την τιμή να 
παραλάβω την πρώτη σφύρα του εργαστηρίου πριν από 19 χρόνια, το 
χαρμόσυνο μήνυμα, το οποίον καταθέτω στην πανηγυρική συνεδρία 
σήμερα είναι ότι στην ανατολή του δεύτερου αιώνα τεκτονικής 
πορείας, η Στ. Μιαούλης ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, με 
αισιοδοξία και αποφασιστικότητα και προχωρεί εργαζόμενη υπέρ 
του τεκτονισμού και της κοινωνίας καταβάλλοντας κατά τας εν στοά 
εργασίας: 

Σκέψη, ελεύθερη με δημιουργική υποψία μπροστά στα τρέχοντα 
φαινόμενα του κοινωνικού βίου. 

Λόγο, μετρημένο, συγκροτημένο και τεκμηριωμένο, αναδυόμενο 
από την τεκτονική συνείδηση των μελών της. 

Πράξη, η όποια με εφόδιο την τεκτονική φιλοσοφία μπορεί να 
διακριθεί μόνο ένσαρκη (έργω ή λόγω) ως κοινωνική παρέμβαση. 

Το διάβα μας στα επόμενα εκατό χρόνια θα είναι ένα πέρασμα, 
από τη σκέψη στο λόγο και από το λόγο στην πράξη, τεκτονικά το 
πιο κρίσιμο και ατομικά το πιο μεγάλο. 

Ο Μεγ. Διδ. Νικόλαος Βουργίδης έκανε μια σύντομη αναδρομή 
στο παρελθόν και εξήγησε τα συναισθήματα που ένιωσε , όταν ήταν 
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μαθητής και είδε για πρώτη φορά το τεκτονικό φως στη Στοά αυτή. 
Θυμήθηκε με νοσταλγία τους δασκάλους του και διαβεβαίωσε τους 
παρευρισκόμενoυς ότι οι συχνές του παρουσίες στις εργασίες της 
Στοάς τον ωφέλησαν πάρα πολύ. Θεωρεί ότι η καλύτερη διαφήμιση 
για τον τεκτονισμό είναι οι ίδιοι οι τέκτονες και τόνισε ότι “Πρέπει 
να είμαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας και με το παράδειγμά μας να 
γινόμαστε φωτεινοί φάροι για τους αμύητους. Ο τεκτονισμός είναι 
τρόπος ζωής. Δεν σταματά με το κλείσιμο των εργασιών, αλλά οι 
τέκτονες εργάζονται συνεχώς για την ανοικοδόμηση του ναoύ της 
Αρετής.  Τελειώνοντας εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο τεκτονισμός 
στην Ελλάδα είναι σε καλό δρόμο, παράγεται τεκτονικό έργο και 
για την σεπτή Στοά Μιαούλης εύχεται να διανύσει ακόμα μια 
πετυχημένη εκατονταετία”. Ο Σεβ. απένειμε τιμητικό δίπλωμα στο 
γηραιότερο μέλος Κων/νο Πάγκο και τιμητικό δίπλωμα, το λεύκωμα 
των 100 ετών και μετάλλιο με το έμβλημα της Στοάς, στον Α’ Μεγ. 
Eπ. ενδ. αδ. Bασίλειο Κούτση και τιμητική πλακέτα με αφιέρωση, 
το λεύκωμα των 100 ετών, δίπλωμα και μετάλλιο στoν Μεγ. Διδ. αδ. 
Νικόλαο Βουργίδη. 

Τέλος ο Θεοφάνης Στάϊκος είπε: Το Συμβούλιο της Στ. και η 
επιτροπή εκδηλώσεως των 100 ετών απεφάσισαν να δoθεί σε 
όλoυς τους μετέχοντες στην πανηγυρική συνεδρία ένα λεύκωμα με 
την ιστορία της Στοάς, ένα δίπλωμα και ένα μετάλλιο, στο οποίο 
απεικονίζεται η σκηνή των καιομένων πλοίων στην Μεθώνη και ο 
Μιαούλης αποχωρών και λέγων: “Ιδού εγώ επί σε Φαραώ.” 

Στην άλλη πλευρά του μεταλλίου υπάρχουν τεκτονικά σύμβολα 
(από το αρχείο του ο αδ. Μιχάλη Βλάμου). 

Ως πρόεδρος της επιτροπής εκδηλώσεων των 100 ετών σας 
ευχαριστώ όλους διότι ελαμπρύνατε με την παρουσία σας την 
πανηγυρική συνεδρία.

Τον λόγο έλαβαν ο πρώην Μεγ. Διδ. Διονύσιος Παπαδάτος και ο 
πρώην Μεγ. Διδ. Χρήστος Μανέας, οι οποίοι εξέφρασαν την χαρά 
τους για την πανηγυρική αυτή εκδήλωση και απένειμαν τα εύσημα 
στους διοργανωτές.

Για την εκατονταετηρία της Στ. γράφει ο Β. Γιαννόπουλος:

“ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΜΑΣ” 

Πέρασαν χρόνια εκατό, που πρωτολύθηκαν οι κάβοι. Το καράβι 
ξεκόλλησε από το λιµάνι “ΜΙΑΟΥΛΗ” το λέγαν. Ξεκίνηµα µαζί µε το 
ξεκίνηµα του αιώνα. 

Γοργόνες, του Μεγαλέξαντρου ερωµένες, το σκάφος στ’ ανοιχτά 
συνόδευσαν. Ήταν γραφτό το κλέος και το κήδος, το καράβι µας 
διαρκώς να ακολουθούν. Σαν Πήγασσος ο “ΜΙΑΟΥΛΗΣ”, λες και 
πετούσε πάνω στους υδάτινους δρόµους. 

Τα χρόνια περνούσαν. Το καράβι ταξίδευε και ταξιδεύει πάνω στα 
άσπρα και στα µαύρα του τάπητα του κόσµου. Λιµάνι ένα, λιµάνια 
χίλια. Ταξίδι στον ατέρµονα χρόνο. Πότε κάλµες και πότε τρικυµίες. 
Λωτοφάγοι, Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες 
στο δρόµο του. Τρικυµίες. Τρίζει το 
σκαρί. Τριγύρω φουρτούνες. Κίνδυνος 
και ανάγκη πολλές φορές το κύκλωσαν. 
Στο τέλος, πάντα ο “ΜΙΑΟΥΛΗΣ” από 
την φθορά και τον χαµό γλυστρούσε 
και το πέλαγο ηµέρευε, µη µπορώντας 
να καταπιεί το περίφανο σκάφος. Το 
σεβόταν. 

Ταξίδι για το ταξίδι. Όχι για την Ιθάκη, 
που µόνο στην φαντασία υπάρχει. Τη 
µία την πραγµατική, την πήρε αυτός που 
του ανήκε. Αυτός, που πατρίδα ακριβή 
την είχε. Ο Οδυσσέας. 

Εκατό χρόνια τώρα ο “ΜΙΑΟΥΛΗΣ”, 
σαν “Ιππότης των Κυµάτων”, από 
θαλάσσιες µυστικές πύλες και κρυφά 
περάσµατα περνά. Έπλευσε µέσα σ’ έναν ταραγµένο αιώνα, 
όπου έµελλε “όλο το κόκκινο χρώµα να είναι αίµα”, όπως λέει ο 
ποιητής. 

Στα κατάρτια του “ΜΙΑΟΥΛΗ”, µαζί µε τον άνεµο σφύριζε και 
η φωνή του Αισχύλου: “ο άνθρωπος ούτε δούλος, ούτε υπήκοος 
άλλου ανθρώπου”. Και πάντα µια ιαχή των Τεκτόνων, τον ουρανό 
έσκιζε: “Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης”. 
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Κάθε ηµέρα και ένα καινούριο ταξίδι προς ένα καινούριο ορίζοντα. 
Εκεί, που τα δύο µπλε ενώνονται κι από ψηλά τα θαλασσοπούλια να 
βλέπουν το σκάφος σαν χάρτινο παιδικό καραβάκι 

Στον “ΜΙΑΟΥΛΗ” πληρώµατα ήλθαν και πληρώµατα µε τον χρόνο 
φύγαν. Κάποιοι µπάρκο συµφέροντος έκαναν και ταξιδιώτες απλοί 
µείναν. Χωρίς καθαρό κούτελο, από το πλοίο κατεβήκαν. 

Οι άλλοι µείναν, µέχρι που τους πήρε ο χρόνος και στην άβυσσο 
πέτρωσαν. Πέτρινα κάστρα έγιναν στις καρδιές µας. Ο Όµηρος 
ψάλλει την έσχατη φυγή: “Οι άνθρωποι φεύγουν, όπως φεύγουν τα 
φύλλα”. Αδ. τεκτ., η “μνήμη σας αιώνια”. Αυτοί που στην µνήµη 
ζουν, δεν πεθαίνουν ποτέ. 

Τα χρόνια κυλούν, µαζί µε τ’ άστρα τρέχουν. Το ταξίδι του 
“ΜΙΑΟΥΛΗ” συνεχίζεται. Σε µέρη αλαργινά, κοσµικές πνοές το 
σκάφος µας τo στέλνουν. Ξεφτέρουγοι άγγελοι είµαστε, φτερά 
πρoσπαθoύµε να βρούµε. Στο μυστικό δείπνο της αγάπης όλοι µαζί 
καθόµαστε. Ψίχουλα στο τραπέζι αφήνουµε, τα φτωχοπούλια του 
ουρανού να ‘ρθουν, να φάν’ κι αυτά να ζήσουν. 

Σε κύκλο σαν τον τσάµικο, πιασµένοι χέρι το χέρι, ανθρώπινη 
αλυσίδα χωρό της αγάπης σέρνουµε. Και πάντα µια αστροφεγγιά το 
πέλαγο ασηµώνει. 

Χρόνια περάσαν εκατό και ο “ΜΙΑΟΥΛΗΣ” πλέει. Σαν γαλάζια 
αλόγατα τα κύµατα καλπάζουν. Καράβι καλοτάξιδο, το σκάφος µας 
στης θάλασσας τα µήκη τρέχει. Πάµε σε µέρη άγνωστα, που µας 
περιµένουν στο αύριο. Εκεί µακρυά, που θα στηθούν άκεντρες 
πολιτείες, χωρίς σκληρές ανθρώπων εξουσίες. 

Τότε, που εκτός από την πατρίδα του καθενός, η πιο τρανή 
Πατρίδα θα ‘ναι “ολόκληρη η γη πατρίδα του ανθρώπου”.  n

Γ
ιορτάστηκε σε πανηγυρική συνεδρία η επέτειος των 100 
ετών λειτουργίας της Στ. Ελπίς Αν. Δράμας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν αντιπροσωπείες των 
Στ. Φάρος, Γ. Πλήθων Γεμιστός, Δημήτηρ, Παναθήναια, Ρήγας 
Φεραίος αρ. 113, Δημ. Μαργαρίτης, Δελφοί αρ. 86, Κάβειρος, 
Εκάτη, Πλάτων, Μεγ. Αλέξανδρος, Δωδώνη, Τσιμισκής, Ησίοδος, 
Φίλιππος, Αριστοτέλης, Πυθαγόρας, Tzimontium αρ. 39 Plovdiv 
Βουλγαρίας με τον Σεβ. Dimi-
tar Russev, Krakra αρ. 31 Aν. 
Perniv Βουλγαρίας με τον Σεβ. 
αδ. Miladin Minchev, Αλήθεια 
Κωνσταντινουπόλεως, τους 
κοσμήτορες Μιχ. Χαλάτση, 
Βασ. Πασάλη, Αθ. Νικολαΐδη κα 
Μάριο Κουτσουρίδη, τον Μεγ. 
Επιθ. Αλέξανδρο Χαρόπουλο, 
τους εκπροσώπους του Μεγ. 
Περιστυλίου Ηλία Κουλούρη 
και Στεφ. Ανεμογιάννη, τον ενδ. 
αδ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο, τα μέλη της Μεγ. Στ. Γ. Ματσόπουλο, 
Νικ. Παπαγιαννίδη, Γ. Ίβο, Κ. Πολίτη. 

Ο Σεβ. αδ. Αθ. Ντινάκης υποδέχεται τους παρευρισκομένους κα 
αναγιγνώσκει τους πίνακες 17 Στοών που συγχαίρουν την Στ. για την 
εκδήλωση, ευχαριστών την Μεγ. Στ. για την συνδρομή της προς την 
Στ. “Ελπίς”.

100 χρονα της Στ. 
“Ελπίς” υπ’ αρ. 45

Αν. Δράμας (14 Μαρτίου 2009)
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Ο επίτιμος Σεβ. Γρηγόρης Γρηγορίου αναφέρεται στην πορεία της 
Στ. με τίτλο: “100 χρόνια Ελπίδος” λέγοντας τα εξής: Με ιδιαίτερη 
xαρά και συγκίνηση υπoδεxόµαστε σήµερα εδώ στην ΕΛΠΙΔΑ µας 
για να γιορτάσουµε μαζί την επέτειο των εκατό χρόνων από την 
ηµέρα της ίδρυσής της. 

Nα αποτίσουµε φόρο τιµής 
και ευγνωµoσύνης στους ιδρυτές 
της Στoάς µας, οι oπoίoι, 
εκπληρώνoντας το τεκτoνικό τους 
καθήκον, κατάφεραν, παρά τις 
δυσκολίες και αντιξοότητες που 
επικρατούσαν την εποχή εκείνη 
στην περιοχή µας όχι µόνο να 
ιδρύσουν την Στοά αυτή άλλά και 
να τήν λειτουργήσουν. 

Η κατάσταση που επικρατούσε 
στην Ανατολική Μακεδονία και 
ιδίως στη Δραµα ήταν όµοια µε 
αυτή που επικρατούσε και στις 
άλλες περιοχές της Μακεδονίας. 

Εκεί όµως, παρά τις θηριωδίες 
των Boυλγάρων κοµιτατζήδων ήταν 
εμφανής η παρουσία και αντίσταση  
των συµπατριωτών µας και ιδίως 
των oργανωµένων. Στην περιοχή 
µας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη κάθε 
βοήθεια. Η δράση των Βουλγάρων 

κομιτατζήδων ήταν σχεδόν άνετη και ελεύθερη χωρίς καµμία 
παρέµβαση των Τούρκων. Τόση δε ήταν η κατατροµοκράτηση των 
συµπατριωτών µας ώστε ο μειλίχιος και συνετός ιεράρχης μας 
Μητροπολίτης Δράµας και µετέπειτα Σµύρνης, Χρυσόστοµοc στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Δηµητρίου στο Kάτω Νευροκόπι, αναφερόµενoς 
στούς διωγµούς των Ελλήνων υπό των Boυλγάρων κομιτατζήδων 
άρχισε την ομιλία του με την χαρακτηριστική φράση ‘’πωλησάτω το 
ιµάτιον αυτού και αγoρασάτω µάxαιραν”. 

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται η εξήγηση των λόγων αυτών. Μετά 
δε την επικράτηση των Νεοτούρκων η Γαληνοτάτη Μεγ. Ανατολή 

κατανοούσα την ωφέλεια που θα προέκυπτε από την ύπαρξη 
Τεκτονικών Στοών στο κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας και την 
ωφέλεια που θα προέκυπτε για την Δραμινή ομογένεια απεφάσισε 
να προβεί στην ίδρυσή τους. Ανέθεσε στην λειτουργούσα στην 
Θεσσαλονίκη Στοά Φίλιππος την διεκπεραίωση της υπόθεσης αυτής. 
Οι ιθύνοντες της Στοάς αυτής Δημήτριος Μαργαρίτης και Φιλώτας 
Παπαγεωργίου έδωσαν εντολή στον Χρήστο 
Καραγκιόζη, ο οποίος συμπαραστατούμενος 
και από τον αδ. Κώτσιο Σταμούλη της Στοάς 
Αριστοτέλης επισκέφθησαν την πόλη μας για 
την υλοποίηση της αποστολής τους. Έφθασαν 
στην Δράμα και παρά τις δυσκολίες που 
επικρατούσαν επιστράτευσαν έξι Δραμινούς 
οι οποίοι και απετέλεσαν τα πρώτα μέλη της 
Στοάς.

Αυτοί ήταν ο Βαλάνης Μιχαήλ, ο Βάντσης 
Δημήτριος, ο Δημήτριος Δεϊρμεντζόγλου, ο 
Βασίλειος Κόντος, ο Δημήτριος Σταμούλης και 
Τάσος Γαλδέμης διευθυντής του ημιγυμνασίου 
της πόλης. Η µύηση όλων έγινε µέ προσοχή 
µεγάλη και σε ένα απόµερο δωµάτιο τoυ 
Ξενοδοχείου Μακεδονία µε την ευγενή παραxώρησή του από τον 
τότε Διευθυντή τoυ. Σεβάσμιος εξελέγη ο Βαλάνης Μιχαήλ και τα 
υπόλοιπα αξιώματα κατενεμήθησαν στους άλλους αδελφούς.

Η Γαλ. Μεγ. Αν. Ελλάδος με τον από 14 ΜΑρτίου 1909, πίνακα 
ανεγνώρησε την με αρ. 45 εν Αν. Δράμας Στοά Ελπίς. Βεβαίως οι 
δυσκολίες για την λειτουργία της ήταν εµφανείς. 

Εκτός του ότι δεν υπήρχε το κατάλληλο κτίριο που θα 
πραγµατοποιόνταν οι εργασίες υπήρχε και ο κίνδυνος τόσον των 
Nεοτούρκων όσον και των Βόυλγαρων κoµιτατζήδων οι οποίοι και 
αντιδρούσαν σε οποιαδήποτε εκδήλωση των Eλλήνων. Γι’ αυτό, οι 
εργασίες πραγµατoπoιόνταν εναλλάξ στα σπίτια των αδελφών και µε 
κάθε µυστικότητα. Και αυτά µέχρι και του έτους 1912 οπότε η πόλη 
µας κατελήφθη από τους Βουλγάρους. Όλη δε αυτή την περιόδο, 
με δεδoµένο ότι εξεδιώxθησαν από την Δράµα όλοι οι αδελφοί, δεν 
λειτούργησε η Στοά. Μετά την απελευθέρωση του 1913 και πάλι 
δεν είχε λειτoυργήσει η Στοά µας. Επακολούθησαν τα γεγονότα του 
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Α’ παγκοσμίου πολέμου και η νέα υπό των βουλγάρων κατοχή της 
πόλης μας το 1917, για να φθάσουμε στις 8 Μαΐου 1923 οπότε και 
αφυπνίσθη η Στοά.

Η στελέχωση της Στοάς απαρτίσθηκε από όλες τις τάξεις της 
κοινωνίας. Επιστήμονες, έμποροι, στρατιωτικοί και υπάλληλοι. 
Οι εργασίες της Στοάς ήταν εξαιρετικές από τεκτονικής πλευράς, 
δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις µαρτυρίες αρκετών αδελφών οι 
εργασίες διεξήγοντο σε µορφή διαλόγου και χωρίς χειρόγραφα 
με αποτέλεσμα να συμμετέχουν όλοι οι αδελφοί. Παράλληλα δε 
με το τεκτονικό έργο που επετελείτο στο εργαστήριο η Στοά μας 
εξεδήλωσε εμπράκτως προς την κοινωνία της πόλης το κοινωνικό 
της ενδιαφέρον προχωρώντας στην ίδρυση και λειτουργία με 
φροντίδες και δαπάνες της νυκτερινής σχολής.

Το πρόβλημα του αναλφαβητισμού την εποχή εκείνη ήταν 
εμφανές δεδομένου ότι η ποιτεία δεν μπορούσε ν’ ανταποκριθεί 
στις ανάγκες αυτές των πoλιτών. Στην σχολή αυτή που λειτoύργησε 
πάνω από τέσσερα χρόνια φοίτησαν πoλλοί νέοι Δραµινοί 
που εργάζοvταν την ηµέρα καί άλλοι που οι οικονοµικές τους 
δυνατότητες δεν επέτρεπαν την φοίτησή τους στα ηµερήσια 
σχολεία. Η προσφορά αυτή εξετιμήθη από την κοινωνία της πόλης. 
Η νυκτερινή αυτή σχολή λειτούργησε µέχρι και το έτος 1932 οπότε 
ιδρύθησαν Δηµόσιες νυχτερινές σχολές. Επίσης κατά την περίοδο 
αυτή καταβλήθηκε πσροσπάθεια και λύθηκε το πρόβλημα της 
στέγης της στοάς, με την αγορά οικοπέδου καιτην ανέέρση σ’ αυτό 
του κτιρίου μας με δαπάνες και φροντίδες των μελών της Στοάς. 
Η δε πρόσφατη ανακαίνηση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με την 
οικονομική ενίσχυση της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος, προς την οποία 
και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

Οι εργασίες της Στοάς μας συνεχίστηκαν μέχριτην 1η Νοεμβρίου 
1940, οπότε λόγω των γεγονότων του Β’ παγκοσμίου πολέμου 
αναστάλησαν οι εργασίες όλων των τεκτονικών Στοών της χώρας.

Δυστυχώς μετά την λήξη του πολέμου η Στοά μας δεν λειτούργησε 
αμέσως διότι στο κτίριό μας στεγάζονταν οικογένειες πυροπαθών, 
παράλληλα δε χρησιμοποιούνταν και ορισμένοι χώροι από τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Οι αδελφοί μας δεν ήθελαν να έλθουν σε προστριβές τόσο με τους 
πυροπαθείς, όσο και με τον Ερυθρό Σταυρό και με τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν αποδόθηκε το κτίριο στην Στοά μας στις αρχές του 
Ιανουαρίου 1954 και στις 13Ιανουαρίου του ιδίου έτους αφυπνίσθη 
η Στοά μας και εξελέγη το πρώτο μετά τον πόλεμ οΣυμβούλιο.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα η Στοά λειτουργεί ανελλιπώς και 
απρόσκοπτα. Τις στήλες μας κοσμούν άξιοι συμπολίτες μας οι οποίοι 
ενεστερνήσθησαν τις αρχές του Τεκτονισμού κα με το παράδειγμα 
τους τιμούν όχι μόνο το Τάγμα μας αλλά και τον Ελευθεροτεκτονισμό 
ιδιαιτέρως.

Η αγάπη, η αλληλεγγύη και η φιλαλληλία είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά που κοσμούν τα μέλη μας. Πιστεύω πως οι αδελφοί 
της Στ. Ελπίς βαδίζουμε στα χνάρια εκείων που την ίδρυσαν, με 
υπερηφάνεια και το κεφάλι ψηλά. Τιμούμε με το παράδειγμά 
μας τους ιδρυτές της Στοάς μας συνεχίζοντας την κοινωνική μας 
προσφορά στην κοινωνία της πόλης μας, ώστε το έργο μας να 
αποτελεί συνέχεια των ιδρυτών και απογόνων της Στοάς, να είνα 
όπως ορίζει ο Ελευθεροτεκτονισμός και να είμαστε εμείς οι 
συνεχιστές του εργαστηρίου αυτού που και ως τέκτονες και ως 
Έλληνες τέκτονες επιτελώντας στο ακέραιο το καθήκον μας και 
συμπληρώνοντας το υπό του Πλήθωνος λεχθέν “’Ελληνες εσμέν, 
Έλληνες τέκτονες εσμέν”. 

Εκ μέρους του Συμβ. της Μεγ. Στ. ομίλησε ο ενδ. αδ. Κ. Πολίτης 
τον οποίο ευχαρίστησε ο Σεβ. Αθ. Ντινάκης και η εκδήλωση έκλεισε 
με τον τεκτονικό κα εθνικό ύμνο. Ακολούθησε δείπνο αγάπης στο 
κέντρο “Ήδωνας”.  n
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Η Στ. Μιαούλης Πειραιώς και η ελληνόφωνη Στοά 
Πυθαγόρας Αμβέρσας αδελφοποιήθηκαν σε λαμπρή 
εκδήλωση στο Τεκτονικό Μέγαρο Πειραιώς. Από το 

καλαίσθητο αναμνηστικό λεύκωμα που εκδόθηκε αποσπούμε από 
τον χαιρετισμό του Σεβ. της Στ. Μιαούλης Δημ. Κουγιουμτζή: “Είναι 
μεγαλη χαρά για εμάς τους αδ. της Στ. Μιαούλης να σας δεχόμαστε 
στη στέγη μας και σε κοινές εργασίες και να επισφραγίζουμε 
μαζί σας τις ήδη από καιρό δημιουργηθείσες σχέσεις τεκτονικής 
συνεργασίας, φιλίας και αδελφοποιήσεως, υπό την πιο ουσιαστική 
τεκτονική τους διάσταση.

Με αφορμή τη γιορτή αυτή, γιατί για εμάς η αδελφοποίηση δύο 
Στοών αποτελεί την ύψιστη τεκτονική γιορτή, θα ανταλλάξουμε τις 
εμπειρίες μας, θα καταθέσουμε τις παραδόσεις μας, θα ανοίξουμε 
έναν ουσιαστικό Ευρωπαϊκό τεκτονικό διάλογο με αμοιβαία ανοχή, 

Αδελφοποίηση των 
Στοών Μιαούλης 
υπ’ αρ. 42 και 
Πυθαγόρας υπ’ αρ. 33 
Αμβέρσας
20 Δεκεμβρίου 2008

πραγματική φιλία και τεκτονική αλληλεγγύη. Η περίσταση αυτή 
έχει την ιδιαιτερότητα ότι αδελφοποιούνται οι Στοές δύο διεθνών 
λιμανιών του Ευρωπαϊκού χώρου, του Πειραιά και της Αμβέρσας, 
γεγονός που αποτελεί ένα άλλο κοινό μας στοιχείο. 

Για εμάς αδελφοί μου, τους αδελφούς του Μιαούλη και εμένα 
προσωπικά, η συγκίνηση γίνεται 
μεγαλύτερη, καθώς η αδελφοποίηση 
των δύο Στοών συμπίπτει με τον 
εορτασμό των 100 ετών του Μιαούλη. 

Προσβλέπουμε και επιθυμούμε στη 
μόνιμη και σταθερή συνεργασία των 
Στοών μας και στη δημιουργία ισχυρών 
και διαχρονικών δεσμών μεταξύ μας. 
Θα είναι μεγάλη μας χαρά αν οι αδελφοί 
του Πυθαγόρα υπ’ αριθμ. 33 εν Αν. 
Αμβέρσας παρακολουθούν τις εργασίες 
της Στοάς Μιαούλης υπ’ αριθμ. 42 εν 
Αν. Πειραιώς και αισθάνονται όταν 
έρχονται στην Ελλάδα και στον Πειραιά, 
ότι βρίσκονται στο τεκτονικό σπίτι τoυς.

Ο Σεβ. της ελληνόφωνης Στ. 
Πυθαγόρας αρ. 33 Αν. Αμβέρσας αδ. 
Περ. Καΐρης τόνισε μεταξύ άλλων 
“Κάποτε ένας αδ. επισκέπτης είχε αποκαλέσει την Στ. Πυθαγόρας 
“προγεφύρωμα” στην καρδιά της Ευρώπης. Διεφώνησα μαζί 
του διότι ο όρος “προγεφύρωμα” χρησιμοποιείται κυρίως σε 
στρατιωτικές επιχειρήσεις και έχει την έννοια της εδραίωσης με 
στόχο την κατάληψη. 

Αντ’ αυτού όμως θα χρησιμοποιήσω τον όρο “προπύργιο”. 
Ναι αδ. μου, ο Πυθαγόρας δεν επιτέθηκε ή και δεν επιτίθεται 
σε κανέναν. Η επίθεση άλλωστε δεν συνάδει με το λάξευμα του 
λίθου. Ο Πυθαγόρας είναι ένα προπύργιο του Ελληνικού τεκτονικού 
πνεύματος, είναι μία τεκτονική οντότητα που σκορπίζει αγάπη στην 
καρδιά της Ευρώπης. Είμαστε η μοναδική Ελληνική Στ. στα πλαίσια 
της τεκτονικής νομιμότητος. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω 

Áðü ôçí åêäÞëùóç της Στ. Ìéáïýëçò
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ότι, αν και ζούμε κάτω από την σκέπη ενός άλλου φιλόξενου 
σπιτιού, τους κανόνες του οποίου σεβόμεθα και τηρούμε, ουδέποτε 
απογαλακτιστήκαμε από την μητέρα Ελλάδα. Τρανή απόδειξη 
ότι ορισμένα από τα μέλη του Πυθαγόρα ζουν και εργάζονται 
στην Ελλάδα αλλά και σε τεκτονικό επίπεδο, τα τυπικά τα οποία 
χρησιμοποιούμε είναι τα αυθεντικά Ελληνικά. 

Δείτε μας κάπως σαν τους Αργοναύτες. Ο 
σκοπός της δικής μας Αργοναυτικής εκστρατείας 
δεν είναι να φέρουμε στον βασιλιά Πελία κάποιο 
χρυσόμαλλο δέρας από την Κολχίδα, αλλά να 
μεταφέρουμε ευωδία Ελληνική στο δύσκολο 
πολυπολιτισμικό, πολυγλωσσικό περιβάλλον του 
Βελγίου, στην Αμβέρσα. Και ναι. Το γλυκό άρωμα 
της Ελληνικής γλώσσης αναδύεται ήδη μέσα από 
τις διαδικασίες της Κανονικής Μεγάλης Στοάς 
του Βελγίου, αφού αναγνωρίζεται ως μία από τις 
επίσημες γλώσσες της. Οι άλλες είναι η Γαλλική, 

Ολλανδική, Αγγλική και Γερμανική. 

Σαν Αργοναύτες όμως θέλουμε να έχουμε και το δικό μας λιμάνι 
απόπλου. Θέλουμε τις δικές μας Παγασές. 

Και το βρήκαμε στον Πειραιά, στην θερμή αγκαλιά της της 
Στ. Α. Μιαούλης. Δύο λιμάνια λοιπόν για τους Έλληνες τέκτονες 
Αργοναύτες, ο Πειραιάς και η Αμβέρσα. Να γιατί αποφασίσαμε να 
αδελφοποιηθούμε.

Το ιδρυτικό μέλος της στ. Πυθαγόρας αδ. Χρ. Ναυπλιώτης σε 
χρονικό του με τίτλο “Ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία του 
Ευρωπαϊκού Τεκτονισμού” γράφει:

“Ανοίγει μία νέα σελίδα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού 
Τεκτονισμού”
Την 15η Φεβρουαρίου 1997 

Η εγκατάσταση των διεθνών οργανισμών στις Bρυξέλλες, όπως 
το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, απετέλεσε την αιτία ελεύσεως πολλών δεκάδων 
χιλιάδων υπαλλήλων προερχομένων από τις  Ευρωπαϊκές xώρες 

και όχι μόνο. Η Βέλγικη κοινωνία με πολυπολιτιστικούς οριζόντες 
επέτρεψε από την πρώτη στιγμή την αφομοίωση όλου αυτού του 
πολιτισμικού φάσματος και προσήρμοσε την διοικητική δομή της.

Στο τεκτονικό γίγνεσθαι, επετράπη η έγερση κιόονων σε 
δύο αγγλόφωνες Στ, με μέλη πρoερxόμενα από υπηκόους των 
Ηνωμένων Πoλιτειών, στις 
οποίες προστέθηκαν πολλά 
μέλη άλλων εθνικοτήτων, 
κατά τα τέλη της δεκαετίας 
του 70.

Οι φίλοι μας Βέλγοι 
τέκτονες περίμεναν την 
απαίτηση και άλλων 
εθνικοτήτων για παρόμοιες 
πρωτοβουλίες ιδίως από 
όσους δεν καλύπτονταν με την 
χρήση της Γαλλικής και της 
Φλαμανδικής.

Οι Βέλγοι τέκτονες εξεπλάγησαν όταν μέχρι το έτος 1996 δεν 
υπήρξαν άλλες παροικίες πλήν της Ελληνικής να ζητήσουν την 
έγερση κιόνων παλλομένων κατά την διάρκεια των εργασιών υπό 
διαφορετικού γλωσσικού ιδιώματος και τούτο γιατί η Ελληνική 
κοινότητα ήταν από τις πλέον ολιγάριθμες.

Οι πιθανότητες επιτυχίας ήσαν ελάχιστες εξ αιτίας της 
πληθυσμιακής διαφοράς. Όμως ορισμένες συγκυρίες, συμπτώσεις 
και η σθεναρή θέληση των Ελλήνων τεκτόνων του Βελγίου έφεραν 
θετικά αποτελέσματα. 

Επιθυμώ να αναφερθώ σε μία μόνο συγκυρία, την καθιέρωση ως 
Μεγ. Διδ. της Καν. Μεγ. Στ. του Βελγίου, του καθηγητού J. Corbet 
ο οποίος, κατά δική του ομολογία, γoητεύτηκε αμέσως με την ιδέα 
ιδρύσεως μίας Eλληνόφωνης Στ.

Ο ίδιος είχε πολλούς φίλους Ελληνικής καταγωγής και είχε 
επισκεφθεί την Ελλάδα πολλές φορές και ήταν θαυμαστής της 
Χαλκιδικής και των αρχαιοτήτων της Βεργίνας, γνώριζε την ένθερμη 
αγάπη των Ελλήνων για την γλώσσα τους και την τάση τους για 
πολιτιστική δράση και βοήθησε για υπερπήδηση των διοικητικών 

Μέλη της Στ. Πυθαγόρας

Το μέλλον 
ανήκει εις τους 
τολμόντας 
μεν, σεμνώς 
εργαζομένους 
δε.



262 ελληνικές τεκτονικές ειδήσεις 263ελληνικές τεκτονικές ειδήσεις

προβλημάτων, με παρέμβαση της Μεγ. Στ. της Ελλάδος με την 
οποία τελικώς την 15η Φεβρουαρίου 1997 επραγματoπoιήθη η 
ανέγερση των κιόνων της Στ. Πυθαγόρας με τον συμβολικό αριθμό 
33. Αυτόπτης μάρτυς ο ίδιος, μεταφέρω το κοινό συναίσθημα ότι 
εκείνη η μεσημβρία θα παραμείνει αξέxαστη.

Αξιοσημείωτο υπήρξε το γεγονός της εκατονταμελούς, Ελληνικής 
αντιπροσωπείας.

Οι πρωτεργάτες Έλληνες τέκτονες του Βελγίου οι οποίοι 
ξεκίνησαν το σχέδιο ιδρύσεως στη καρδιά της Ευρώπης μιας Στ. 
εργαζομένης στην γλώσσα του Πλάτων ήσαν ολιγάριθμοι. Σήμερα η 
Στ. Πυθαγόρας συναγωνίζεται ως προς την ανάπτυξη και οργάνωση 
με τις καθαρώς Βελγικές Στοές.

Το μέλλον ανήκει εις τους τολμόντας μεν,

σεμνώς εργαζομένους δε.  n

Διδυμοποίηση της 
Στ. Προμηθεύς

Τ
ην 25 Οκτωβρίου 2008 γίνονται στην Αθήνα οι εργασίες της 
διδυμοποιήσεως των Στ. Προμηθεύς υπ’ αρ. 37 Αθηνών με 
τις ομώνυμες Στοές “Προμηθεύς” Κοσέντσας υπ’ αρ. 1133, 

Μπολώνιας υπ’ αρ. 1140 και Τάραντα υπ’ αρ. 261Ιταλίας, οι οποίες 
παρίστανται με αντιπροσωπείες υπό τους Σεβ. Αntonio Fortunato, 
Daniele Janini, Michele Ladiane, του Προέδρου του Συμβ. των Σεβ. 
Απουλίας Mauro Leone και τον ενδ. Carlo Petrone.

Από το Μεγ. Περ. παρέστησαν οι αδ. Ξεν. Καρανάσιος, Δημήτρης 
Παπαχαρίσης, Κων. Κοροντζής, Παντ. Μαστρομανώλης από την 
Μεγ. Στ. οι ενδ. αδ. Κ. Πολίτης, Γ. Βασιλογεώργης και ο Επιτ. Μεγ. 
Διδ. Χρήστος Μανέας.

Ο Σεβ. Φώτης Κυτίνος αναφέρθηκε στο ιστορικό της επαφής 
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των Στ. που οριστικοποιήθηκε στο Ρίμινι με τις ενέργειες των αδ. 
Αντ. Παπανδρέου, Ελ. Διαμαντάρα, Γ. Βοργία, Σωτ. Παπαβασιλείου 
και έκανε αναφορά στον “Θείο Προμηθέα και την κληρονομιά 
του στο ανθρώπινο γένος καθώς και το βαθύτερο νόημα των 
ανθρωπίνων ενεργειών σε σχέση με την ειμαρμένη ή τον νόμο 
του αντιπεπονθότος” και καταλήγει: Αδ. μου τέκτονες Ιταλοί και 
Έλληνες ας μην τρέφουμε αυταπάτες και ας μην ωραιοποιούμε 
τη ζωή. Όλες οι ιστορίες της μυθολογίας που αναφέρονται σε 
επώνυμους θνητούς, ήρωες και ημίθεους, μας λένε ότι κάνοντας 
το καλό κα το πρέπον, να μην περιμένουμε άμεση ανταπόδοση και 
ανταμοιβή του καλού, το αντίθετο μάλιστα.

Η εκτέλεση του καθήκοντος, η προσφορά υπηρεσίας, η εκτέλεση 
του έργου, η τήρηση αρχών και αξιών, η φύλαξη των νόμων και η 
πίστη στα ιδανικά, επισύρουν άμεσα την οργή, τη ζηλοφθονία, την 
αντίδραση και την όποια τιμωρία.

Η αναγνώριση του καλού και του αγαθού και της αρετής, απαιτεί 
χρόνο, υπομονή, υπακοή, αγάπη, ελπίδα και πίστη, για όσα έκαστος 
εξ ημών σκέπτεται, ομιλεί ή πράττει.

Για τους τέκτονες και τα τέκνα του Προμηθέως, ο σεβασμός, η 
εκτίμηση, η πίστη και η αγάπη προς την Μητέρα Γη, τη θάλασσα 
και τον αέρα, προς την παντός είδους χλωρίδα και πανίδα, προς 
την πατρίδα την πόλη και την οικία, προς τους συνανθρώπους, τους 
φίλους και τους συγγενείς, θα πρέπει να είναι τα φώτα που θα μας 
καθοδηγούν και θα κατευθύνουν την πορεία μας στη ζωή, χωρίς 
να περιμένουμε οιαδήποτε αμοιβή ή επιβράβευση άμεσα, εδώ και 
τώρα.

Εξάλλου είναι γνωστή σε όλους η λαϊκή ρήση “το καλό πράγμα 
αργεί να γίνει, το κακό γίνεται αμέσως”.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας, στην τόσο 
σημαντική τελετή διδυμοποιήσεως. τόσο για τα εργαστήρια που 
διδυμοποιούντια και τους αδ. που εργάζονται σε αυτά, όσον και για 
τη Μ.Σ.Τ.Ε. και τη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, που αποδεικνύουν 
για μία φορά ακόμα, την ύπαρξη μακρόχρονων δεσμών φιλίας και 
αδελφοσύνης που δένουν τους αδελφούς λαούς, λαοί των οποίων οι 
πρόγονοι προσέφεραν τα μέγιστα στην ανθρωπότητα, με τις αιώνιες 
αξίες του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, οι οποίες καρποφορούν 
μέσα στον “Κήπο του Ελευθεροτεκτονισμού”.

Την εκδήλωση έκλεισε συνεστίαση στην Πλάκα. Στι 29.09.2009 
πραγματοποιήθηκε στην Μπολόνια κοινή συνεδρία των Στ. που 
διδυμοποιήθηκαν με θέμα τα τέσσερα στοιχεία (αήρ, γη, ύδωρ, 
πυρ) από τα οποία κάθε εργαστήριο ανέπτυξε, με παρουσία του 
Φραντζέσκο Σπίνα, επιτ. Μεγ. Διδ., του προσθ Μεγ. Διδ. Λούτσιο ντ’ 
Ερρίκο και πολλών τεκτόνων αξιωματούχων.  n
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Σ
το Βουκουρέστι διοργανώθηκε κοινή συνεδρίαση Στοών 
υπό το διακριτικό όνομα “Φοίνιξ” από την Ελλάδα, την 
Ιταλία και τη Ρουμανία, με πρωτοβουλία της Στ.  “Φοίνιξ” 

υπ’ αριθμ. 32 εν Αν.  Βουκουρεστίου.

Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν οι ακόλουθες Στ.  υπό την 
αιγίδα των αντίστοιχων Μεγ.  Στ.  τους:

“Φοίνιξ” υπ’ αριθμ. 1280, Βαρέζε
“Φοίνιξ” υπ’ αριθμ. 1142, Τάραντα
“Φοίνιξ” υπ’ αριθμ. 1072, Περούτζιας
“Φοίνιξ” υπ. αριθμ. 262, Τιμισοάρα 
“Φοίνιξ” υπ’ αριθμ. 32, Βουκουρεστίου 
“Φοίνιξ” υπ’ αριθμ. 51, Αθηνών 
“Φοίνιξ” υπ’ αριθμ. 1, Κερκύρας

Οι εργασίες των συνεργαζομένων Στ. διεξήχθησαν στην 
αίθουσα του Ρουμανικού Κοινοβουλίου και μεταφράζονταν από 
τη ρουμανική στην ελληνική και την ιταλική. Παρευρέθησαν αδ. 
των Στ. της Ρουμανίας “Ρήγας Φεραίος” και “Demnitatea Ro-
maneasca”, από τις ιταλικές Στ. “Tomas Jefferson” και “Gio-
sue Carducci” του Μιλάνου, καθώς και “Hermes” του Τάραντα. 
Από ελληνικής πλευράς, εκτός από τις αντιπροσωπείες των 
συνεργαζομένων, παρευρέθησαν και αδ. από τις Στ. “Φιλογένεια” 
και “Αδελφοποίησις”. 

Εορτασμός της 
Φοινικιάδας στο 
Βουκουρέστι
30 Μαΐου 2009

Στην Αν. ήταν παρόντες: ο Κοσμήτωρ αδ. Γ. Γεωργής, ως 
εκπρόσωπος της Μεγ. Στ. της Ελλάδος, ο Περιφερειακός 
Επιθεωρητής Λομβαρδίας και Πεδεμοντίου αδ. Edgarde Cam-
pane ως εκπρόσωπος της Μεγ. Αν. της Ιταλίας, οι Κρ. αδ. Ales-
sandru Hociota, Costin Cunesteanu και Nini Florea, ο Ανθύπ. 
Μεγ. Ταξ. Κρ. αδ. 
Pierre de Hillerin, ως 
εκπρόσωπος του Υπάτου 
Συμβ.  του Αρχαίου 
και Αποδεδεγμένου 
Σκωτικού Τύπου της 
Ρουμανίας, οι ενδ. αδ. 
Gabriel Tocu (πρώην 
Σεβ. της Στ. Constantin 
Mavrocordat υπ’ αριθμ. 
214, Βουκουρεστίου) και 
Catalin Ionescu-Arbore 
(μέλος και πρώην Σεβ. 
της διοργανώτριας Στοάς), 
Πρόσθ. Μεγ. Γραμμ. και 
Μεγ. Τελετ. αντίστοιχα, ο 
Μεγ. Ελεον. ενδ. αδ. Nicu 
Cristescu, ως εκπρόσωπος της Εθνικής Μεγ. Στ. της Ρουμανίας 
και ο ενδοξ. αδ. Ioan Savancea πρώην Μεγ. Διδ. της Εθνικής Μεγ. 
Στ. της Ρουμανίας. 

Ο Σεβ. της διοργανώτριας Στ. αδ. Dorin Τiganas, αφού 
καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους αδ , αναφέρθηκε 
με λίγα λόγια στην ιστορία του θεσμού των “Φοινικιάδων”, 
υπογράμμισε τη σημασία τους, ευχήθηκε να υπάρξει αντίστοιχη 
συνέχεια και δήλωσε ότι η υπό τη σφύρα του Στ. θα συμμετάσχει 
στον εορτασμό της 10ης “Φοινικιάδας” στην Κέρκυρα το 2010. 
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους Σεβ. των συνεργαζομένων 
Στ., οι οποίοι διάβασαν αρχιτεκτονικό τεμάχιο με το κοινό 
θέμα “Η συμβολή του Ελευθεροτεκτονισμού στην πρόοδο 
της Ανθρωπότητας”. Το τεμάχιο της Στ. “Φοίνιξ” υπ’ αριθμ. 1, 
Κερκύρας διάβασε ο Β΄ Επ. αδ. Σταμ. Πρίφτης, ο οποίος ως 
εκπρόσωπος της Στ. παρεκάθησε στην Αν., ενώ της διοργανώτριας 
Στοάς διάβασε ο Επίτιμος Σεβ. της αδ. Francisc Dionise Aaron. 

Ο Σεβ. αδ. Μεν. Παντελεάκης, ευχαριστεί το Σεβ. Dorin Τiganas για την 
ανακήρυξή του ως Επιτίμου Σεβασμίου της Στ. “Φοίνιξ”, Βουκουρεστίου.
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Στην συνέχεια ο αδ. Dorin Τiganas συνόψισε τα συμπεράσματα 
των ομιλητών και τους κάλεσε να προσυπογράψουν μια κοινή 
διακήρυξη.

“Εις δόξαν του Μεγ. Αρχιτ. του Σύμπ.

στο όνομα του Παγκοσμίου Ελευθεροτεκτονισμού,

και παρουσία του Μεγ. Διδ. της Εθνικής Μεγ. Στ. της Ρουμανίας

Ενδοξ. αδ. Eugen-Ovidiu Chirovici

“Εμείς, τα τέκνα του φωτός, αδ. των Σ. Στ. υπό το διακριτικό 
όνομα “ΦΟΙΝΙΞ” εν Αν  Τιμισοάρα, Βουκουρεστίου, Βαρέζε, 
Τάραντα, Περούτζιας, Αθηνών και Κερκύρας, συναντηθήκαμε 
στο Βουκουρέστι στις 30 Μαΐου του 2009, για να ενδυναμώσουμε 
μέσω κοινών εργασιών τις αδελφικές μας σχέσεις, να 
βελτιώσουμε τους εαυτούς μας και να ανοικοδομήσουμε μαζί το 
ναό του Ανθρώπου.

Υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή μας στις αξίες και τις αρχές 
του Παγκοσμίου Ελευθεροτεκτονισμού και πιστεύοντας στο 
μυθολογικό Φοίνικα ως σύμβολο της αναγέννησης, συμμετείχαμε 
στην ειδική αυτή τεκτονική συνεδρίαση, κατά την οποία 
συζητήσαμε το θέμα “Η Επιρροή του Ελευθεροτεκτονισμού στην 
Πρόοδο της Ανθρωπότητας” και συνυπογράφουμε σήμερα το 
παρόν κείμενο-Διακήρυξη της “ΦΟΙΝΙΚΙΑΔΑΣ” του 2009 εν Αν. 
Βουκουρεστίου.”

Ακολούθως ο Σεβ. Dorin Τiganas, ανακήρυξε τους Σεβ. των 
συνεργαζομένων Στ. επιτίμους Σεβασμίους της Στ. “Φοίνιξ” υπ’ 
αριθμ. 32, Βουκουρεστίου και τους επέδωσε σχετικό δίπλωμα. 
Επιπλέον, ο Σεβ. αδ. Μεν. Παντελεάκης, ανακηρύχθηκε από τον 
Σεβ. Luigi Gargiulio επίτιμο μέλος της Στ. “Φοίνιξ” υπ’ αριθμ. 
1072, Αν. Περούτζιας. Η ημερήσια διάταξη ολοκληρώθηκε με την 
ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Έλαβαν το λόγο και ευχαρίστησαν: ο αδ. Γ. Γεωργής, ο οποίος 
μετέφερε τους χαιρετισμούς του Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδη, ο 
αδ. Edgarde Campane, ο οποίος μετέφερε τους χαιρετισμούς 
του Μεγ. Διδ. της Μεγ. Αν. της Ιταλίας, ο κρ. αδ. Pierre de Hil-
lerin, ο οποίος αφού υπογράμμισε τη σημασία που έχουν οι 
διεθνείς τεκτονικές εκδηλώσεις και αναφέρθηκε στη συνάντηση 

των Υπάτων Συμβουλίων της Ευρώπης, η οποία διοργανώθηκε 
με εξαιρετική επιτυχία πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα με 
την ευθύνη του Υπάτου Συμβ. της Ελλάδας και μετέφερε τους 
χαιρετισμούς του Υπ. Μεγ. Ταξ. της Ρουμανίας Κρατ. αδ. Constan-
tin Iancu, ο Ενδ. αδ. Nicu Cristescu, ο οποίος αφού συνεχάρη το 
Σεβ. αδ. Dorin Τiganas για την άψογη διοργάνωση των εργασιών, 
μετέφερε τους χαιρετισμούς του Μεγ. Διδ. Eugen-Ovidiu Chiro-
vici, που απουσίαζε λόγω άλλων τεκτονικών υποχρεώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακρούσθηκαν οι 
Εθνικοί Ύμνοι Ιταλίας, Ελλάδας και Ρουμανίας.

Σε όλους προσφέρθηκε ένας χαρτοφύλακας με αναμνηστικό 
δίπλωμα, οπτικό δίσκο με την ιστορία της Εθνικής Μεγ. 
Στ. της Ρουμανίας, τευχίδιο με την ιστορία της Στ. “Φοίνιξ” 
Βουκουρεστίου και τευχίδιο που περιλάμβανε την ιστορία 
των συνεργαζομένων Στ., τα αρχιτεκτονικά τεμάχια τα οποία 
εκφώνησαν οι Σεβ. τους, την προσλαλιά του αδ. Dorin Τiganas και 
τον χαιρετισμό του Μεγ. Διδ. Στη συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση 
και ξενάγηση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Μέγαρο του 
Κοινοβουλίου.  

Η επιρροή του Ελευθεροτεκτονισμού στην πρόοδο του 
ανθρωπίνου είδους
Μεν. Παντελεάκη

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η πνευματική ανάπτυξη του 
ανθρώπου μετά το Μεσαίωνα, είναι αποτέλεσμα τεσσάρων μεγάλων 
κινημάτων που εμφανίστηκαν διαδοχικά στην Ευρώπη, δηλαδή 
της Αναγέννησης, της Μεταρρύθμισης, της Επανάστασης και της 
Βιομηχανικής Επανάστασης. Μέσα σε τρακόσια περίπου χρόνια, 
άλλαξαν σχεδόν όλες οι κρατούσες απόψεις, με το συγκερασμό των 
ιδεών της Αναγέννησης, του Ανθρωπισμού και του Διαφωτισμού.1

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι τεκτονικές Στοές, αρχικά, 
αποτελούσαν τις συντεχνίες των τεχνιτών της πέτρας, που έχτισαν 
τους μεγαλοπρεπείς καθεδρικούς ναούς του γοτθικού ρυθμού σε 
πολλές πόλεις της Ευρώπης. Με την έλευση του 15ου αιώνα και τον 
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εκατονταετή πόλεμο οι Στοές θα είχαν διαλυθεί ολοκληρωτικά, αν 
σ’ αυτές δεν εισέρρεαν νέα μέλη, τα οποία δεν ήταν επαγγελματίες 
τεχνίτες και ονομάστηκαν αποδεδεγμένοι τέκτονες.2 Ήταν 
μορφωμένα άτομα που ζητούσαν την ελευθερία της σκέψης, είχαν 
έντονη έφεση για μάθηση, εξερευνούσαν τη γνώση, φρόντιζαν 
να επεκτείνουν την πνευματική κληρονομιά, την παιδεία και τη 
μόρφωση η οποία ταιριάζει στον Άνθρωπο. Την εποχή ανάμεσα 
στη Μεταρρύθμιση και την Επανάσταση στις πιο αναπτυγμένες 
ευρωπαϊκές χώρες οι αποδεδεγμένοι τέκτονες έγιναν πλειονότητα 
στις Στοές.3

Οι αποδεδεγμένοι τέκτονες κατάφεραν τέσσερα πολύ σημαντικά 
επιτεύγματα και επηρέασαν θετικά την ανθρωπότητα:

1. θεμελίωσαν μια ηθική και μια φιλοσοφία για την εφαρμογή 
της αρετής και των ηθικών αξιών στις μεταξύ των ανθρώπων 
σχέσεις,4 

2. διακήρυξαν την ελευθερία της συνείδησης ως την κυριότερη 
απόδειξη της ελευθερίας του ανθρώπου και ενστερνίστηκαν τον 
ορθολογισμό και την ψύχραιμη σκέψη, την απαλλαγμένη από το 
φανατισμό, το μίσος και τη μισαλλοδοξία, 

3. απέφυγαν κάθε δογματισμό και τέλος, εφάρμοσαν την 
επαναστατική για την εποχή της θεωρία του ανθρωποκεντρισμού. 
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο άνθρωπος θεσπίζει κώδικες 
ηθικής που προέρχονται από τη λογική του, δέχεται την ευθύνη 
των ανθρώπων και μόνο αυτών για το μέλλον του κόσμου και 
αποκρούει τα πολιτικά συστήματα που θίγουν τις ατομικές 
ελευθερίες, 5 

4.  υιοθέτησαν την εμπειρική παρατήρηση της φύσης, την 
πειραματική απόδειξη και την πίστη στην επιστήμη, και σε 
συνδυασμό με τις φιλοσοφικές ιδέες του Καρτέσιου, του Σπινόζα 
του Καντ και του Βάκωνα, δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο 
ηθικό και φιλοσοφικό σύστημα.4

Το σύστημα αυτό, μέσω των Στοών και των επιφανών μελών τους, 
επεκτάθηκε σε ανθρώπους καλής θελήσεως, απαλλαγμένους από 
τις προλήψεις, το φανατισμό και τις δεισιδαιμονίες, σε ανθρώπους 
με συγκροτημένο χαρακτήρα και εσωτερική ελευθερία, που 
αγωνίστηκαν για να επικρατήσει στον κόσμο η Αγάπη, η Ειρήνη, 

η Αδελφοσύνη, η Δικαιοσύνη και η Ευδαιμονία.6 Το σύστημα 
αποτελούσε μια αναγκαιότητα για την εποχή εκείνη των έντονων 
κοινωνικών, πολιτικών και θρησκευτικών αντιπαραθέσεων και 
αντιδρούσε στην αυθαιρεσία του κράτους και στο σκοταδισμό 
της εκκλησίας.7 Ο Τεκτονισμός αντιτάχθηκε πάντοτε σε κάθε 
έννοια απολυταρχισμού - κοινωνικού, πολιτικού, πνευματικού, 
θρησκευτικού και αισθητικού.8 Σ’ όλη του την ιστορική διαδρομή 
βρέθηκε στην πνευματική πρωτοπορία, με κίνητρο πάντα τη 
συμβολή στη βελτίωση της κοινωνίας.9

Μετά από όλα αυτά η καλλιέργεια του Ανθρωπισμού, που 
θεωρείται η ύψιστη προσφορά του Τεκτονισμού, ακολούθησε 
πολύ φυσικά. Με τον όρο Ανθρωπισμός εννοούμε, την στροφή 
στην κλασική αρχαιότητα γενικά, το σεβασμό και την εκτίμηση 
για κάθε συνάνθρωπό μας, χωρίς διακρίσεις γένους, χρώματος, 
φυλής, τάξης, κοινωνικής θέσης, οικονομικής και μορφωτικής 
κατάστασης. Επίσης, την υποχρέωση της προς τον πλησίον αγάπης. 
Τέλος, την προαγωγή της ειρήνης στην κοινωνία. Για τον Τεκτονισμό 
ειδικότερα, Ανθρωπισμός σημαίνει: “ανθρώπινη συμπεριφορά προς 
όλους τους ανθρώπους”.10 Από την βασική αυτή έννοια προκύπτουν 
άλλες που αποτέλεσαν επίσης προσφορά του Τεκτονισμού στην 
ανθρωπότητα, όπως η φιλανθρωπία με τη ευρεία αυτής έννοια και 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αρχικά και του Πολίτη στη συνέχεια. 
Μόνο και μόνο η σύμπτωση των βασικών Αρχών του Τεκτονισμού 
με τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών αρκεί για να μας πείσει.11

Όλες αυτές οι ιδέες δεν καλλιεργήθηκαν μόνο στα λόγια. Οι 
τέκτονες εκείνης της εποχής συνεπείς προς τα ιδεώδη τους 
αγωνίστηκαν για την εξάπλωσή τους. Αρκετές φορές ο Τεκτονισμός 
βρέθηκε και στην πολιτική πρωτοπορία, με κίνητρο πάντα τη 
συμβολή στη βελτίωση της κοινωνίας.9 Έτσι του αποδόθηκε η 
πατρότητα γεγονότων παγκόσμιας ιστορικής σημασίας, όπως η 
αμερικανική και η γαλλική επανάσταση. Αυτό βέβαια, χωρίς να είναι 
ανακριβές, μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό.1 Ένα ακόμα, πέρα για 
πέρα, αληθινό όμως παράδειγμα είναι η ελληνική επανάσταση, 
που ξεκίνησε στη Ρουμανία από τον αδ. Αλέξανδρο Υψηλάντη με τη 
μάχη του Ιασίου το Φεβρουάριο του 1821. Είναι λοιπόν γεγονός, ότι 
τα τελευταία 300 χρόνια, οι τέκτονες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 
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εξέλιξη της ιστορίας.11

Και σήμερα; Ποιος ο ρόλος του Τεκτονισμού σήμερα σ’ ένα 
κόσμο που συντελούνται τεράστιες ιδεολογικές και κοινωνικές 
μεταβολές; 

Ο σημερινός άνθρωπος βλέπει την επικράτηση του αθέμιτου 
ανταγωνισμού αντί της ευγενούς άμιλλας, το εύκολο κέρδος αντί 
της ανταμοιβής της εργασίας και τις εφήμερες απολαύσεις αντί 
των οραματισμών. Οι άνθρωποι αναλίσκονται καθημερινά για 
χάρη των απαιτήσεων της δουλειάς τους και τα πνευματικά τους 
ενδιαφέροντα αντικαθίστανται από την καθαρώς πρακτική, ρηχή 
και, πολλές φορές, όχι έντιμη σκέψη.12 Η απόκτηση του τεράστιου 
πλούτου και η συγκέντρωση υπερβολικής υλικής δύναμης 
γεμίζουν τον άνθρωπο με εγωκεντρική αυταρέσκεια, αλαζονική 
κακεντρέχεια και γίνεται δούλος των αγαθών, που με τόση βουλιμία 
συγκεντρώνει.13 Για όλους αυτούς τους λόγους το παρόν καθίσταται 
αβέβαιο και το μέλλον αντιφατικό.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο Τεκτονισμός, ως ηθικό, φιλοσοφικό 
και φιλανθρωπικό Σύστημα, διανύει μια κρίσιμη περίοδο, γεγονός 
το οποίο γίνεται αντιληπτό από τη μείωση των μελών του σε διεθνές 
επίπεδο.14 Αν λοιπόν θέλουμε να τον κρατήσουμε ζωντανό, πρέπει 
να κατανοήσουμε πολύ καλά ότι ο Τεκτονισμός πρέπει να αλλάξει, 
αλλιώς θα εξαφανιστεί.9 Παραφράζοντας τον Einstein μπορούμε 
να ισχυριστούμε ότι: “Ο Τεκτονισμός για να επιζήσει, οφείλει να 
αλλάξει τον τρόπο σκέψης του”.

Ο Τεκτονισμός πρέπει να προσαρμοστεί στη σημερινή εποχή και 
να προσεγγίσει τα σημερινά προβλήματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει 
ό,τι ωφελεί όλους τους ανθρώπους όχι μόνο τα μέλη του.15 Να 
διατηρήσει τη φυσιογνωμία του και την πνευματικότητά του, αλλά 
παράλληλα, σαν ξεχωριστή κοινωνική οντότητα να αναπτύξει μια 
αυθεντική στάση ζωής, που θα του επιτρέψει να προσφέρει τις 
καλές του υπηρεσίες στο σύνολο. Τέλος, οι τέκτονες θα πρέπει 
να αναζητήσουμε τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχτούμε για 
να προχωρήσουμε.16 Τα αρχαία μας καθήκοντα και τα τυπικά μας 
έχουν, κατά βάση, μείνει αναλλοίωτα επί αιώνες και συμβολίζουν 
τη σταθερότητα και τη συνέχεια της Αδελφότητας. Χωρίς να 
χρειάζεται τροποποίησή τους, είναι απαραίτητο ο συμβολισμός τους 
να  ερμηνεύεται με τα σημερινά δεδομένα.15  Μόνο έτσι μπορούμε 

να ελπίζουμε για την ανάπτυξη και την επιβίωσή του. n
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Τ
ον Οκτώβριο 2007 
ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες ανακαίνισης 

και διαμόρφωσης του 
επί της οδού Τατοΐου της 
Κηφισιάς κτηρίου, στο οποίο 
μετεστεγάστηκαν οι Στοές των 
Β. Προαστίων Αθήνας.

Ο καλαίσθητος κα 
κατάλληλος χώρος καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες των Στοών 
Αττικός Αστήρ, Ρέα Κυβέλη, 

Σωκράτης καθώς και των νέων εργαστηρίων Πανελλήνιο, 
Αρχέτυπο Φως.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην επίτευξη του στόχου της 
Μ.Σ.Τ.Ε. να καλύψει τις ανάγκες των εκτός του κέντρου Στοών, 
ολόσωμη και ενεργός υπήρξε η εν γένει συμπαράσταση αδ.     n

Νέα Στέγη για τις 
Στοές των Βορείων 
Προαστίων

Ανακαίνιση του 
τεκτονικού κτιρίου 

Πατρών

Τ
ο τεκτονικό κτίριο Πατρών 
ολοκληρώθηκε το 1976 και στις 
17 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους 

έγιναν τα εγκαίνια και η εγκατάσταση 
της Στ. Παλαιών Πατρών Γερμανός υπ’ 
αρ. 22. Το εμβαδόν του μεγάρου είναι 
280 τ.μ. από τα οποί τα180 τ.μ. ανήκουν 
στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αντιλήψεως (1ος και 2ος όροφος) και ο 3ος 
και 4ος στην Τεκτονική Ένωση. Τον Ιανουάριο του 1986 ο π. Σεβ. 
Γεώργιος Κατσάμπας δώρησε 348 μερίδια, επί συνόλου 792, 
της Οικοδομικής ΕΠΕ στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προνοίας κα 
Αντιλήψεως, πράξη για την οποία αναγορεύθηκε Μέγας Ευεργέτης 
από τον Σύνδεσμο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου και Σεβ. της Στοάς Φ. Σαμούτ-
Μπατίστας άρχισε εργασίες ανακαινίσεως του πρώτου και 
δεύτερου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται το εντευκτήριο και το 
εργαστήριο των Συμβολικών Στοών με αρωγούς τα Συμβούλια της 
Μεγ. Στ. υπό τους Μεγ. Διδ. Σπ. Παΐζη και Νικ. Βουργίδη και μέλη 
των Στ. Φάρος, Αναγέννησις, Αδελφοποίησις. n

π. Σεβ. Γεώργιος Κατσάμπας
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Τ
ην 17η Οκτωβρίου 2009 στο τεκτονικό μέγαρο Αθηνών 
έγιναν οι εργασίες εγκαθιδρύσεως και εγκαταστάσεως του 
πρώτου Συμβ. Αξιωμ. της Στ. “Πανελλήνιον”.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μεγ. Διδ. Νικ. 
Βουργίδης, ο προσθ. Μεγ. Διδ. Γ. Βασιλογεώργης, 
ο πρώην Μεγ. Διδ. Δ. Παπαδάτος, οι ενδ. αδ. Ν. 
Μακρής, Κ. Πολίτης, Α. Τζιφάκις, Γ. Ματσόπουλος, 
ο εκπρόσωπος του Μεγ. Περιστ. Δ. Λυκούδης και 

αντιπροσωπείες τνω Στ. Russel Lodge Sir Wil-
liam Harpon και Vitruvian του Λονδίνου και των 

εξής Στ. της Μεγ. Στ.: Ποσειδωνία, Πυθαγόρας, 
Φοίνιξ αρ. 51, Προμηθεύς, Δωδώνη, Βυζάντιον, 

Όμηρος, Πίστις, Πλειάς, Ακρόπολις, Δελφοί αρ. 86, 
Θ. Κολοκοτρώνης, Όσιρις, Τριπτόλεμος, Δήλιος 

Απόλλων, Αττικός Αστήρ, Ρέα Κυβέλη, 
Σωκράτης, Δελφοί αρ. 143, Αρχέτυπον 
Φως, Περίανδρος.

Ο Σεβ. Κων/νος Βαταβάλης αναφερόμενος 
στην ιστορική πορεία της Στ. “Πανελλήνιον” 

υπογράμμισε τα εξής: “Περί τα τέλη του 1863 
ιδρύεται στην Αθήνα υπό της Μεγ. Ανατ. της 

Νέα Στοά 
“Πανελλήνιον”    
υπ’ αρ. 156

Ιταλίας Στοά υπό το διακριτικό όνομα “Πανελλήνιον”. Τη σύσταση 
της Στοάς αυτής επακολούθησε η ίδρυση των Στοών “Αρχιμήδης” 
στη Πάτρα, “Ποσειδών” στον Πειραιά, “Παίδες Λεωνίδου” στη Σύρο, 
“Πρόνοια” στο Άργος, “Σκουφάς” στη Χαλκίδα, “Ανεξαρτησία” στη 
Λαμία. Οι επτά αυτές Στοές 
συνενώθηκαν και ζήτησαν 
διά κοινού εγγράφου στις 
αρχές του 

1864 την άδεια απο την 
προϊσταμένη αρχή τους 
τη Μεγ. Αν. της Ιταλίας να 
συστήσουν ανεξάρτητη 
Μεγ. Αν. της Ελλάδος. Η 
Μεγ. Αν. της Ιταλίας όμως 
αρνήθηκε να παράσχει την 
άδεια αυτή, απλώς μόνον 
επέτρεψε την ίδρυση 
Τεκτονικού Διευθυντηρίου υπό την αιγίδα της Μεγ. Αν. της Ιταλίας.

Τεκτονικό Διευθυντήριο της Ελλάδος (1864 - 1867)

Έτσι η Ανώτατη Διοίκηση του εν Ελλάδι Τεκτονισμού 
συγκροτήθηκε εκ των Σπήλιου Αντωνόπουλου, Δημητρίου 
Μαυροκορδάτου υπουργών και Νικολάου Δαμασκηνού καθηγητή 
του Πανεπιστημίου με αναπληρωτή τον Ιωάννη Παπαδάκη καθηγητή 
του Πανεπιστημίου. 

Το Διευθυντήριο, ευθύς μετά τη σύστασή του, άρχισε να ιδρύει 
νέες Στοές, μεταξύ των οποίων τον “Ρήγα Φεραίο” στη Λαμία, 
την “Ποσειδωνία” στο Πειραιά, την “Πρόοδο” στο Άργος και την 
“Κέρκυρα” στην Κέρκυρα. Tο 1864 έγιναν και άλλες δύο Στοές στην 
Αθήνα η “Πρόμαχοι της Πατρίδος” και “ζπσίδες Μαραθονομάχων”, 
οι οποίες επειδή εργάζονταν κυρίως  πατριωτικώς και όχι τεκτονικώς 
ονομάσθηκαν “Κομιτάτα”. 

Το 1866 η Στ. “Πανελλήνιον”, η οποία ιδρύθηκε το 1863, 
επανιδρύεται από το στην Φλωρεντία τμήμα της Μεγ. Συνόδου του 
Υπ. Συμβ. της Ιταλίας.
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Τη 16η Φεβρουαρίου 1866 το Τεκτονικό Διευθυντήριο απηύθυνε 
προς την Μεγ. Αν. της Ιταλίας ιστορικό πίνακα στα γαλλικά με τον 
οποίο ζητούσε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τεκτονισμού.

Στον πίνακα αυτό η Μεγ. Αν. της Ιταλίας δεν απάντησε αμέσως 
και τούτο διότι πίστευε ότι δεν ήταν ακόμη καιρός να συσταθεί 
στην Ελλάδα ανεξάρτητο Τεκτονικό κέντρο. Επακολούθησε μακρά 
αλληλογραφία μεταξύ του Διευθυντηρίου και της Μεγ. Αν. της 
Ιταλίας και τότε η τεκτονική αυτή δύναμη μεταπείσθηκε, όταν 
κατανόησε, ότι το Διευθυντήριο απηχεί τις γνώμες και των οκτώ 
εν Ελλάδι υφισταμένων Στοών, οι οποίες κάθε μία χωριστά και 
δι’ ιδίων πινάκων ζήτησαν την απαλλαγή των από την Ιταλική 
εξάρτηση. Μη δυναμένη να πράξει αλλιώς η Μεγ. Αν. της Ιταλίας 
εξέδωσε, στα ελληνικά, στις 7 Απριλίου 1867 τον ακόλουθο πίνακα 
χειραφετήσεως του Ελληνικού Tεκτovισμού. 

Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ. 

Παγκόσμια Τεκτovία 

Iταλική Οικογένεια 

Επιστήμη, Eλευθερία, Εργασία, Aδελφότης, Αλληλεγγυότης 

Μεγ. Ανατ. της Ιταλικής Τεκτονίας

Ιδόντες τον εξ Αθηνών Tεκτovικόv πίνακα του Υμετέρου Τεκτ. 
Διευθυντηρίου εν Ελλάδι, υπό ημερομηνίαν 16 Φεβρουαρίου 
1836 μ.Χ. δι’ ου εξαιτείται, όπως δύνηται να ενεργή ως αυτόνομον 
Κέντρον και ούτω αποκατασταθή Μεγ. Αν. της Ελλάδος ως και παρά 
τοις λοιποίς ελευθέροις έθνεσι.

Ο Μ. Δ. του Τάγμ. ψηφίζει.

Α’. Το εν Αθήναις Ημέτερον Tεκτoνικόv Κέντρον κηρύσσεται 
αυτόνομον. 

Β’. Αι οκτώ υπαριθμούμεναι Στοαί απολύονται του εξαρτήματος 
της Μεγ. Αν. της εν Ιταλία Τεκτονίας, όπως δυνηθώσι να 
αποκαταστήσωσι το νέον Τεκτ. Κέντρον εν Ελλάδι.

Γ’. Η Μεγ. Αν. της εν Ιταλία Τεκτονίας υπόσχεται να αναγνωρίση 
την αποκατασταΘησομένην Ελληνικήν Μεγ. Αν. και να παραδεχθή 
αυτήν ως κανονικήν εις τας ανταποκρίσεις αυτής.

Εκτελεστέον παρά του αναπληρωμάτικού Μ.Δ.Αδ. Λ. Φραπόλλι. 

Eν Φλωρεντία τη 7ημ., 2 Μη., Α.Φ. 1000-867. 

Ο Μ. Δ. Φ. Δελούκα 

Παρά τω Μ.Δ. Ο Α’ Πρόσθ. Μ.Δ. Δ. Φραπόλλι

Ο Μ. Αρχειοφ. Πίος Αδούκα. 

Λέσχαι ανεξάρτητoι δυνάμει της άνωθεν διαταγής “Πανελλήνιον” 
εν Αθήναις, “Ποσειδωνία” εν Πειραιεί “Σκουφάς” εν Xαλκίδι, 
“Kέρκυρα” εν Κερκύρα, “Αρχιμήδης” εν Πάτραις, “Υιοί Λεωνίδου” 
εν Σύρω, “Ρήγας Φεραίος” εν Λαμία, “Πρόοδος” εν Αργεί.

Ευθύς ως ελήφθη το Διάταγμα τούτο, το Διευθυντήριο συνέστησε 
την προσωρινή Μεγ. Ανατολή, η οποία και ανέλαβε να προσκαλέσει 
τις υφιστάμενες Στοές, για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους για τη 
συγκρότηση της Συντακτικής Συνελεύσεως.

Έτσι εξελέγησαν οι: Α. Γονατάς, Ν. Δαμασκηνός, Π. Πυλαρινός, 
Ε. Σταυρόπουλος, Μ. Δροσίνος, Α. Γλαράκης, Ε. Μόρδος, Λ. 
Αργυρόπουλος, Α. Καλύβας, Σ. Αντωνόπουλος, Γ. Γλύνης, Α. Κρίτης, 
και Α. Βαρελίδης.

Η Συνέλευση συνήλθε την 18η Μαΐου στο τότε Τεκτονικό Μέγαρο 
Αθηνών, εντός της οικίας του Π. Κλάδου στην Πύλη της Αγοράς, όπου 
έμενε ο αδ. Ανδρέας Καλύβας και υπό την προεδρία της προσωρινής 
Μεγάλης Ανατολής. Ευθύς εξ αρχής επελήφθη του έργου της, 
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του συνισταμένου να συντάξει και επικυρώσει το Σύνταγμα, τους 
Γενικούς Κανονισμούς και τον Οργανισμό της Μεγ. Αν. της Ελλάδος. 
Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε την 2α Ιουνίου 1867.

Το πρώτο αυτό Σύνταγμα της Μεγ. Αν. της Ελλάδος άρχιζε ως 
εξής:

Τίτλος Α’
Περί των Ελ. Τεκτ. και 
της Ελ. Τεκτ.

Άρθρο 1. Οι Έλληνες 
Τεκτ. είναι εργάται 
ελεύθερoι, χρηστών ηθών, 
πρεσβεύοντες την ύπαρξιν 
του Θεού, την αθανασίαν 
της ψυχής, το αλληλέγγυον 
πάντων, κλπ.

Τα μέλη της Mεγ. Αν. 
συνελθόντα σε ειδική 

συνεδρίαση διάνειμαν μεταξύ τους τα αξιώματα, αφήνοντας κενή 
την θέση του Μεγάλου Διδασκάλου. Τούτου τα χρέη αποφάσισαν 
να εκτελεί ο Προσθ. Μεγ. Διδ. Νικόλαος Δαμασκηνός, καθηγητής 
του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. 
Συνεκροτήθη έτσι η Μεγ. Αν. της Ελλάδος σε Σώμα. 

Ειρήσθω εν παρόδω, ότι το παλαιό Σύνταγμα και νυν Καταστατικός 
Χάρτης ανέφερε ως έτος ιδρύσεως της Μεγ. Στ. της Ελλάδος το 
έτος 1868. Με ομόφωνη Απόφαση της Γεν. Συν., την δεκαετία του 
1980, έγινε τροποποίηση και ως έτος ιδρύσεως της Μεγ. Στ. της 
Ελλάδος θεωρείται το 1811.

Όλοι είχαν συμφωνήσει τότε, ότι ο μόνος κατάλληλος να 
καταλάβει την θέση του Μεγ. Διδ., ήταν ο Πρίγκιπας Δημήτριος 
Ροδοκανάκης καταγόμενος από βασιλική βυζαντινή οικογένεια και 
χαίρων μεγάλης υπολήψεως στην Αγγλία. Διεξήχθησαν συνεπώς 
μυστικές συνεννοήσεις μεταξύ των κυριότερων της εποχής εκείνης 
τεκτόνων και του πρίγκιπα, με σκοπό να βoλιδοσκοπήσoυν αυτόν, 
εάν είναι διατεθειμένος να μυηθεί στον Τεκτονισμό. Στην αρχή 

αυτός αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν ήταν τέκτων. Βραδύτερον όμως 
μεταπείσθηκε, προτάθηκε στην τεκτ. Στ. “Άγιος Ανδρέας” υπ’ αρ. 48 
του Εδιμβούργου της Μεγ. Αν. της Σκωτίας. Έγινε παμψηφεί δεκτός, 
εκλήθη προς μύηση την 18ην Οκτωβρίου 1869 και παρουσία του 
Μεγ. Διδ. της Σκωτίας Κόμητος Dalhousie. Έγινε ταυτόχρονα μαθ., 
ετ. και διδ.

Την επομένη προήχθη στον 17ο βαθμό και μετά από εννέα 
ημέρες σε Ιππ. Ροδ. Τέλος την 28ην Απριλίου του 1870 σε ειδική 
συνεδρίαση του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου της Σκωτίας, προήχθη 
στον 33ο και ονομάστηκε μέλος του Υπ. Συμβ. της Σκωτίας, ώστε να 
ιδρύσει το Υπ. Συμβ. 33ου βαθμού στην Ελλάδα.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση συνήλθε στην Αθήνα κατά τις 9-21 
Ιουλίου του 1872, και προέβη στην εκλογή των ακολούθων μελών 
της Μεγ. Αν. της Ελλάδος: Νικόλαος Δαμασκηνός, Δημήτριος Στ. 
Μαυροκορδάτος, Ιωάννης Παπαδάκης, Σπυρίδων Καραϊσκάκης, 
Αναστάσιος Δουρούτης, Ανδρέας Καλύβας, Μαξιμιλιανός Ρότσχιλδ, 
Νικόλαος Ράδος και Ιωάννης Μίντλερ.

Την επομένη 10-22 Ιουλίου 1872 oι εκλεγέντες, εξέλεξαν ως 
Μεγ. Διδ. τον Δημήτριο Ροδοκανάκη ενεργό μέλος του εν Σκωτία 
Υπ. Συμβ. του 33ου, μέλος της Στ. “Άγιος Ανδρέας” υπ’ αρ. 48 και 
επίτιμο μέλος της Στ. “Πανελλήνιον” στην Αθήνα.

Την 11-23 Ιουλίου 1872 έγινε η εκλογή των ακολούθων Αξιωμ. 
της Μεγ. Αν. της Ελλάδος. Ανεδείχθησαν δε οι εξής: 

Α’ Πρόσθ. Μεγ. Διδ. o αδ. Νικόλαος Δαμασκηνός, τακτικό μέλος της 
Στοάς “Πανελλήνιον”

Β’ Πρόσθ. Μεγ. Διδ. o αδ. Δημήτριος Μαυροκορδάτος, μέλος της 
Στοάς “Πανελλήνιον”

Α’ Μεγ. Επ. ο αδ. Ιωάννης Παπαδάκης, μέλος της Στοάς 
“Πανελλήνιον”

B’ Μεγ. Επ. ο αδ. Σπυρίδων Καραϊσκάκης

Μεγ. Ρητ. o αδ. Νικόλαος Ράδος

Μεγ. Γραμμ. Αρχειοφ. και Σφραγ. ο αδ. Α. Καλύβας

Μεγ. Ταμ. και Ελεον. ο αδ. Αθανάσιος Δουρούτης, μέλος της Στοάς 
“Πανελλήνιον”
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Μεγ. Τελετ. και Δοκιμ. ο αδ. Ιωάννης Μίδλερ

Μεγ. Αρχιτρ. ο αδ. Μαξιμιλιανός Ρότσχιλδ

Την 12-24 Ιουλίου 1872 ο Πρίγκιπας Ροδοκανάκης ίδρυσε 
το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού στην Ελλάδα, 
αποτελούμενο από τους: 

Ύπ. Μέγ. Ταξ. Δημήτριος Ροδοκανάκης, επίτιμο μέλος της Στοάς 
“Πανελλήνιον”

Ανθύπ. Μέγ. Ταξ. Νικόλαος Δαμασκηνός, τακτικό μέλος της Στοάς 
“Πανελλήνιον”

Μέγ. Θησαυρoφ. Δημήτριος Μαυροκορδάτος, τακτικό μέλος της 
Στοάς “Πανελλήνιον”

Μέγ. Καγκελ. Αθανάσιος Δουρούτης, τακτικό μέλος της Στοάς 
“Πανελλήνιον”

Μέγ. Αρχιγραμμ. Ιωάννης Παπαδάκης, τακτικό μέλος της Στοάς 
“Πανελλήνιον”

Ιερεύς Ανδρέας Καλύβας

Έτσι τα μέλη του Υπ. Συμβ. ήταν και μέλη της Μεγ. Αν.

Η εκλογή του Συμβουλίου της Μεγ. Αν. και η ίδρυση του Υπ. Συμβ. 
στην Eλλάδα ανακοινώθηκαν αμέσως από τον πρίγκιπα Ροδοκανάκη 
σε όλες τις ξένες τεκτ. δυνάμεις οι οποίες βαθμηδόν αναγνώρισαν 
τον Ελληνικό Τεκτονισμό.

Μέλη Στοάς “Πανελλήνιον”

1. Αντωνόπουλος Σπήλιος, υπουργός, μέλος του Διευθυντηρίου 
1863, μέλος της Μ. Στ.

2. Αντωνόπουλος Σπυρίδων, στρατιωτικός, υπουργός, μέλος της Μ. 
Στ.

3. Δαμασκηνός Νικόλαος, καθηγητής Πανεπιστημίου, Μεγ. Διδ.

4. Δουρούτης Αθανάσιος, ιδρυτής Ελληνικής βιομηχανίας, 
τραπεζίτης, Προσθ. Μεγ. Διδ.

5. Έσλιν Κωνσταντίνος, νoμoμαθής, πολιτικός

6. Ιωαννίδης Περικλής, ναύαρχος

7. Μαυροκορδάτος Δημήτριος, νομάρχης, υπουργός, προσθ. Μεγ. 
Διδ.

8. Παπαδάκης Ιωάννης, καθηγητής 
Πολυτεχνείου, μέλος Mεγ. Στ.

9. Πυλαρινός Φραγκίσκος, καθηγητής 
Πανεπιστημίου, μέλος Mεγ. Στ.

10. Φλογαΐτης Θεόδωρος, λόγιος, 
δικαστικός 

Επίτιμα μέλη 

Δημήτριος Ροδοκανάκης, Πρίγκιπας, 
Mέγ. Διδ. 

Μετά το πέρας της αναφοράς, ο Σεβ. 
ποιεί ιδιαίτερη μνεία προς τις Στοές 
Δελφοί και Πλειάς από τις οποίες προέρχονται τα μέλη της νέας 
Στοάς. Στην Στ. Πλειάς ιδιαιτέρως ευχαριστεί για την χρηματική 
υποστήριξη χιλίων ευρώ και τον αδ. Γιώργο Γκούσκο για τη μουσική 
επιμέλεια.   n      

Ðñßãêéðáò ÄçìÞôñéïò ÑïäïêáíÜêçò
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Τ
α μέλη της Στ. Ηνίοχος προέρχονται από τις Στ. OTHELLO 
LODGE No. 5670 και KING TEFKROS LODGE No. 9786, 
που ανήκουν στην Περιφερειακή Μεγ. Στ. της Κύπρου 

(DISTRICT GRAND LODGE OF CYPRUS), υπό την δικαιοδοσία της 
Ηνωμένης Μεγ. Στοάς της Αγγλίας (UNITED GRAND LODGE OF 
ENGLAND).

Κατά την επίσκεψη στην Κύπρο του Μεγ. Διδ. αδ. Ν. Βουργίδη 
την 14ην Απριλίου 2007, διερευνήθηκε η περίπτωση δημιουργίας 
μιας νέας Στοάς υπό την δικαιοδοσία της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος, 
στην οποίαν θα εντάσσοντο τα εξ Ελλάδος μέλη των Στοών OTH-
ELLO και KING TEFKROS, παράλληλα με τις εν Κύπρω τεκτονικές 
τους υποχρεώσεις. Το αίτημα αυτό διαβιβάσθηκε στον Μεγ. Διδ. με 
επιστολή την 7ην Μαίου 2007.

Ακολούθησε η ένταξη και τακτοποίηση μελών των Στοών OTH-
ELLO και KING TEFKROS στην Στ. ΑΙΣΧΥΛΟΣ υπ’ αριθμ 141 εν 
Αν. Ελευσίνος, προκειμένου στην συνέχεια να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες ιδρύσεως νέας Στοάς. 

Την 4η Μαρτίου 2008 συνήλθον στην Ελευσίνα 13 μέλη 
προερχόμενα από τις ανωτέρω Στοές της Κύπρου και αποφάσισαν 

Νέα Στοά 
«Ηνίοχος»            
υπ’ αρ. 152            
Áν. Ελευσίνος

να υποβάλουν αίτηση για νέα Στοά υπό την επωνυμία ΗΝΙΟΧΟΣ. 
Το Συμβούλιο της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος κατά την συνεδρία 
αυτού της 26ης Μαρτίου 2008, ενέκρινε την ίδρυση της νέας Στοάς 
ΗΝΙΟΧΟΣ.

Πρώτος Σεβ. εξελέγη ο αδ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος και 
αξιωματικοί οι ακόλουθοι : Νικόλαος Ζαριφόπουλος, Α’ Επ., 
Χρήστος Μητσόπουλος, Β’ Επ., Γεώργιος Ράλλης, Ρήτ., Βασίλειος 
Μητσόπουλος, Γραμμ. – Σφραγ., Νικόλαος Μαργέτης, Δοκιμ., 
Δημήτριος Ευσταθόπουλος, Ταμ., Γεώργιος Σκορδίλης, Ελεον., 
Δημήτριος Δενεδιός, Τελετ., Αναστάσιος Δενεδιός, Στεγ., Δημήτριος 
Κουτσόπουλος, Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής, Αδαμάντιος 
Κουλακιώτης, Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εγκαθίδρυση Στ. Ηνίοχος και εγκατάσταση νέων αρχών

Την 26ην Μαίου 2008 και ώραν 19:30 έλαβε χώρα η τελετή 
Εγκαθίδρυσης της Στ. ΗΝΙΟΧΟΣ στο Τεκτ. Μέγ. Ελευσίνος και 
τελετή Εγκατάστασης των νέων αρχών της. Στην τελετή παρέστησαν 
αντιπροσωπείες των Στοών ΦΟΙΝΙΞ 51, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΕΑ 
ΚΥΒΈΛΗ, ΑΙΣΧΥΛΟΣ, 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΡΧΑΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΛΩΤΙΝΟΣ, 
Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι Α , 
Α Θ Η Ν Α - Σ Ο Φ Ι Α , 
Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν , 
KING TE-
FKROS 9786, 
Η Σ Ι Ο Δ Ο Σ , 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, 
ΠΛΕΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΑ 
Φ Ι Λ Ι Κ Ω Ν , 
Μ Ι Α Ο Υ Λ Η Σ , 
οι Μεγ. Επιθ., 
οι Κοσμήτορες 
της Μεγ. Στοάς 
της Ελλάδος, οι 
ένδ. αδ. Γεώργιος 
Β α σ ι λ ο γ ε ώ ρ γ η ς , 
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Πρόσθ. Μεγ. Διδ., Αετός Τζιφάκης, Μεγ. Γραμμ., Κωνσταντίνος 
Πολίτης, Μεγ. Ρήτ., Δημήτριος Βασιλάκος, Μεγ. Δοκιμ. και 
Γεώργιος Ματσόπουλος, Μεγ. Στεγ., ο ενδοξ. Μεγ. Διδ. αδ. Νικόλαος 
Βουργίδης, συνοδευόμενος από τους ενδ. αδ. Βασίλειο Κούτση, Α’ 
Μεγ. Επ. και Νικόλαο Μακρή, Β’ Μεγ. Επ., οι οποίοι διήυθυναν τις 
εργασίες εγκαθίδρυσης και εγκαταστάσεως.

Ο Ρήτ. της Στοάς αδ. Γεώργιος Ράλλης, αναφέρθηκε στην 
προέλευση και στον συμβολισμό της ονομασίας της Στοάς και την 
σύνδεσή του με τις προσδοκίες και αναζητήσεις των ιδρυτικών 
μελών της Στοάς στην καλλιέργεια των τεκτονικών αρετών και 
ηθικής. Ακολούθως ο Σεβ. αδ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος απηύθυνε 
ευχαριστίες προς την Μεγ. Στοά της Ελλάδος για την υποστήριξη 
στη διαδικασία έγκρισης της Αιτήσεως ιδρύσεως της Στοάς και 
την Στοά ΑΙΣΧΥΛΟΣ για τη συμπαράσταση και πολλαπλή συνδρομή 
που παρέσχον. Η Νέα Εστία μας έχει όλες τις προϋποθέσεις και 
δυνατότητες να αναπτυχθεί κατά υποδειγματικό τρόπο και να 
καλύψει τις πνευματικές και ηθικές αναζητήσεις των μελών της 
στα πλαίσια των Σκοπών του Ελευθεροτεκτονισμού, όπως αυτοί 
διατυπώνονται και εκφράζονται στον Καταστατικό Χάρτη και τον 
Γενικό Κανονισμό της Μ. Στ. της Ελλάδος.

Αδελφοί μου, οι Διαβεβαιώσεις τις οποίες προ ολίγου εδώσαμε 
επί της Βίβλου και ενώπιον υμών, θα αποτελούν τον Καθοδηγόν 
της συνειδήσεώς μας και Δέσμευση Τιμής. Η αδελφική Αγάπη και 
η Αδελφική Ανοχή θα αποτελούν τον κύριο δεσμό και εκφραστή 
των ενεργειών μας στις περαιτέρω τεκτονικές μας επιλογές και 
δράσεις μας. 

Δεν παραγνωρίζουμε ότι οι σημερινοί νέοι άνθρωποι, η 
συνειδητοποιημένη και σκεπτόμενη Νέα Γενιά (η γεννιά του Inter-
net, όπως συχνά αποκαλείται), που οι αβεβαιότητες και αγωνίες της 
σκληρής και πολλάκις απάνθρωπης καθημερινότητας δημιουργούν 
ασφυκτικές συνθήκες επιβίωσης, ανέλιξης και διαβίωσης, 
προσδοκά να βρει προσερχόμενη στον Ελευθεροτεκτονισμό 
πειστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στον ίδιο τον 
εαυτόν τους ή σε σχέση με το κοινωνικό τους περιβάλλον. Θα 
βρει Αρχές και Αξίες ξεκάθαρες, προαιώνιες, προοδευτικές, 
πανανθρώπινες και ανθρωποκεντρικές, που έχουν επιβεβαιωμένη 
χρονική και ιστορική ανθεκτικότητα. Θα βρει όμως και εκτεινόμενες 

προς αυτούς χείρες αδελφών για συνδρομή, συμπαράσταση, 
αλληλεγγύη και φιλάνθρωπον διάθεση για τους έχοντες ανάγκη 
τούτων συνανθρώπων μας. Ευθύνη ημών των ενεργών Τεκτόνων 
είναι η καθοδήγησή των και η ανάπτυξη γνήσιων, ειλικρινών και 
ανυπόκριτων αδελφικών σχέσεων. Δεν μπορούν να υπάρξουν ή να 
ανθέξουν Αρχές και Αξίες 
εάν δεν υποστηρίζονται από 
ανθρώπους αφοσιωμένους 
στους Σκοπούς που τις 
εκφράζουν. Είναι Χρέος και 
Καθήκον μας, λοιπόν, να 
μην διαψεύσουμε τις Θέσεις 
και προσδοκίες αυτές. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση όλοι 
μας στην Στοά ΗΝΙΟΧΟΣ θα 
κινηθούμε.

Κλείνοντας ο  Μεγ. Διδ. 
αδ. Ν. Βουργίδης, τόνισε 
ότι κατά την μετάβασή του 
στην Κύπρο τον Απρίλιο 
του 2007, παρέστη στην τελετή εγκαταστάσεως των νέων Αρχών 
της Στοάς KING TEFKROS No. 9786 της Περιφεριακής Μεγ. Στοάς 
Κύπρου υπό την δικαιοδοσίαν της Ηνωμένης Μεγ. Στοάς της Αγγλίας, 
που έγιναν με άψογο τρόπο υπό την διεύθυνση του Σεβασμίου της 
Στοάς TEFKROS Ι. Παναγιωτόπουλου ως παραδίδοντος Σεβασμίου. 
Διεπίστωσεν τον ζήλο και την συνέπεια των εξ’ Ελλάδος μελών 
της Στ. ΤΕΥΚΡΟΣ, που περιοδικά μετέβαινον στην Κύπρο για να 
μετάσχουν σε Τεκτονικές εργασίες. Εκεί διέγνωσεν ότι υπήρχε 
ζωηρό ενδιαφέρον των εξ’ Ελλάδος μελών του ΤΕΥΚΡΟΥ όπως 
εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας Στοάς υπό την Μεγ. Στοά 
της Ελλάδος, πράγμα το οποίο σήμερα παίρνει την ολοκληρωτική 
έκφρασή του με την εγκαθίδρυση της Στ. ΗΝΙΟΧΟΣ. Εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η επιτυχία των προσπαθειών της νέας Στοάς είναι 
εξασφαλισμένη και ότι η Μεγ. Στοά της Ελλάδος θα είναι αρωγός 
σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην ενδυνάμωση του Ελληνικού 
Ελευθεροτεκτονισμού και των Στόχων του.

Τέλος, ακολούθησε μικρά δεξίωση προς τιμήν των 
φιλοξενουμένων επισκεπτών και αντιπροσωπειών Στοών.   n
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Ω
ς διακριτικό όνομα της Στοάς επελέγη, εκείνο ενός των 
επτά σοφών της αρχαίας Ελλάδος. Ο εξ Ιωνίας σοφός 
ίδρυσε σχολή (το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου) και 

θεωρείται κατά την παράδοση ο πρώτος φιλόσοφος. Και τούτο 
επειδή εμφανίζεται ο πρώτος ο οποίος κατά την ερμηνεία των 
φαινομένων προσπάθησε να προσπελάσει την αλήθεια με τον ορθό 
λόγο και να δώσει μία λογική ερμηνεία, θέτων υπό αμφισβήτηση 
τους μύθους που είχε πλάσει η φαντασία των λαών της Ελλάδος και 
της Ανατολής.

Τα   ιδρυτικά μέλη της Στοάς είναι τα εξής:
Τσιτούρης Γεώργιος                        
Τοπούρης Βασίλειος
Μπακόπουλος Δημήτριος              
Μπαστάκης Γεώργιος
Παπαιωάννου Ευάγγελος
Γκίκας Δημήτριος
Σιμχάς Αλέξανδρος
Ανακέφαλος Αντώνιος
Παππάς Τιμολέων
Τσουνάκης Ανάργυρος                                                     
Καραμανώφ Παντελής
Μαίς Μαίρ
Ηλιαδέλης Παναγιώτης

Ασημάκης Παναγιώτης

Το πρώτο Συμβούλιο  είχε της εξής σύνθεση:
Σεβ. Τσιτούρης Γεώργιος
Α΄ Επ. Μπαστάκης Γεώργιος
Β΄ Επ.  Γκίκας Δημήτριος
Γραμμ. Ασημάκης Παναγιώτης        
Ρήτ. Καραμανώφ Παντελής
Ταμίας Ηλιαδέλης Παναγιώτης
Ελεον. Μαίς Μαίρ
Δοκ. Ανακέφαλος Αντώνιος
Τελ. Τσουνάκης Ανάργυρος
Στεγ.  Παππάς Τιμολέων
Πρόσθ. Ρητ. Τοπούρης Βασίλειος

Η Εγκαθίδρυση / Εγκατάσταση  της Στ. πραγματοποιήθηκε την 
27η Σεπτεμβρίου 2008 εις τον ναόν «ΕΛΕΥΣΙΣ»  του τεκτ. μεγ. 
Αθηνών, με ανάδοχο την Στ. Πλειάς υπ’ αρ. 78.

Κατά τις εργασίες παρέστησαν σύσσωμη η Στ. «ΠΛΕΙΑΣ 78» 
με επικεφαλής τον Σεβ. αδ. Παπασταματίου αντιπροσωπείες των 
Στ. ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΦΩΣ, ΗΝΙΟΧΟΣ, ΠΛΩΤΙΝΟΣ, Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, G.GARIBALDI, ΔΙΟΝ. ΡΩΜΑΣ, 
ΑΡΜΟΝΙΑ, ΕΤ.ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ, ΣΠ. ΝΑΓΟΣ, ΠΙΣΤΙΣ Πειραιώς, 
ΟΡΦΕΥΣ,  ΟΜΗΡΟΣ, ΦΟΙΝΙΞ, ΗΣΙΟΔΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
Θε/νικης, ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ΙΣΟΤΗΣ Πειραιώς, 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Τα μέλη του Μεγ. Συμβ. της 
Υόρκης K. Κοροτζής, Ε. Σπαρίδης και  
Ξεν. Καρανάσος, τα ενδ. μέλη της 
ΜΣΤΕ M. Μπερνίτσας, Μ. Ρωμαντζής, 
Λεων. Παπαδόπουλος, Γ. Σουλιώτης, ο 
πρόσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογιώργης, 
η Επιτροπή Εγκαθιδρύσεως ο Β΄ Μεγ. 
Επ. αδ. Ν. Μακρή, ο Α΄ Μεγ. Επ. αδ. 
Β. Κούτση και ο Μεγ. Διδ. αδ. Νικ. 
Βουργίδη. 

Με το πέρας της τελετής Εγκαταστάσεως 
ο Μεγ. Διδ. αδ. Ν. Βουργίδης λαβών τον 
λόγο είπε μεταξύ των άλλων και τα εξής: 
Αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ θερμά 

Νέα Στοά       
«Θαλής ο Μιλήσιος»            
υπ. αρ. 154             
Αν. Αθηνών
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τα ιδρυτικά μέλη της Στ. ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ μιας Στ., η οποία 
ευελπιστώ ότι με τα επίλεκτα ιδρυτικά μέλη που διαθέτει, θα 
λαμπρύνει τον Τεκτονισμό και θα βοηθήσει στην πνευματική και 
ηθική πρόοδο της ανθρωπότητος.

Όπως η παιδεία αποτελεί επένδυση του Κράτους προς την 
Κοινωνία, γεγονός το οποίο ουδείς εχέφρων άνθρωπος  το 
αμφισβητεί, έτσι και η εγκαθίδρυση μίας νέας Τεκτονικής Στοάς, 
είναι μία προσφορά της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος προς την 
κοινωνική ολότητα, για ένα καλύτερο αύριο.

Για την πνευματική ανύψωση του ανθρώπου, ώστε αυτός 
ελεύθερος από προλήψεις, πάθη και δεισιδαιμονίες να εργασθεί για 
την πρόοδο της ανθρωπότητος, μίας ανθρωπότητας απαλλαγμένης 
από την αδικία και την εκμετάλλευση.

Και δεν είναι δυνατόν να είναι διαφορετικά, αφού στις Στοές 
πλέκουμε στεφάνια στην Αρετή και κατεργαζόμεθα δεσμά στην 
Κακία.

Γι’ αυτό και εσείς, ιδρυτικά μέλη, πρέπει να επιχαίρετε  που με 
την δική σας αποφασιστική συνδρομή, το Συμβούλιο της Μεγάλης 
Στοάς της Ελλάδος, απεφάσισε ομόφωνα την ίδρυση της Στ. ΘΑΛΗΣ 
Ο ΜΗΛΙΣΙΟΣ της οποίας έργο, από σήμερα και εις τον αιώνα τον 
άπαντα, θα είναι η «προφορά προς τον άνθρωπο».

Τον άνθρωπο, αυτό το Θείο «Ποίημα», το μόνο στη γη δημιούργημα, 
το οποίο έχει την δυνατότητα να επιλέγει την πνευματική του 
ποιότητα και να ενεργοποιεί τις εσωτερικές του δυνάμεις για την 
τελειοποίησή του.

Μόνο ο άνθρωπος χάρις στον νου και την Ελευθερία της 
σκέψης και της συνείδησης, με τις οποίες προικίσθηκε μπορεί να 
ενεργοποιεί μόνος του, τις εσωτερικές του δυνάμεις και να οδεύει 
προς το Επέκεινα. Αυτός καθορίζει τον εαυτόν του και είναι ανοιχτός 
προς την πνευματική εξέλιξη και ανέλιξη.

Κανένα άλλο 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 
συνεχώς να ερευνά.

O Γιουνκ λέει ότι τα αρχέτυπα και τα υποσυνείδητα του ανθρώπου 
είναι απύθμενα. Και μόνο αυτό το απύθμενο βάθος, δεικνύει την 
πνευματική υπόσταση του ανθρώπου.

Μόνο ο άνθρωπος, συνειδητοποιεί τον πόνο και τη χαρά. Και 
μόνο αυτός μπορεί να 
τα αξιοποιεί ανάλογα 
με την πρόοδό του.

Τα βάθη του 
πόνου, μπορούν 
να αποκαλύψουν 
τα βάθη του 
πνεύματος. Κι αυτό 
συμβαίνει μόνο στον 
άνθρωπο, με τον 
οποίο ασχολείται 
ο Τεκτονισμός, ως 
κατά ουσία ανθρωποκεντρικό σύστημα.

Μόνο ο άνθρωπος διψάει το αιώνιο, το τέλειο και το άπειρο και 
μόνο αυτός μπορεί να προσεγγίσει το ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ.

Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί τον άνθρωπο ο Τεκτονισμός 
με την βοήθεια των μελών του μέσα από τις Στοές, στις οποίες 
συνερχόμεθα και πρέπει ανελλιπώς να συνερχόμεθα, για να 
κατανικούμε τα πάθη μας, να καθυποτάσσουμε το εγώ μας και να 
προοδεύουμε στον Τεκτονισμό.

Αυτή θα είναι και η προσπάθεια των αδ. της νεοϊδρυθησομένης 
Στοάς ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ. 

Εύχομαι και πιστεύω ότι θα επιτύχουν πολλά.

Συγχαίρω και πάλι τα ιδρυτικά μέλη για την πίστη τους προς τον 
Τεκτονισμό και εύχομαι πρόοδο και επιτυχία εις την νέα Στοά.

Μετά το κλείσιμο των εργασιών Εγκαταστάσεως/Εγκαθιδρύσεως 
η Στ. δεξιώθηκε όλους τους παρευρεθέντες στο κυλικείο του 
Μεγάρου.    n
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Ευχαριστίες προς τçν ΜεγÜëç ÓôïÜ

Το Ζωγράφειο Λύκειο Κων/πόλεως απέστειλε προς τον Μεγ. 
Διδ. Νίκ. Βουργίδη την ακόλουθη επιστολή του Δ/ντή Γιάννη 
Δεμιρτζόγλου (03.11.2008).
Φίλτατε κε Βουργίδη, 
Επιθυμώ με την παρούσα επιστολή να εκφράσω τις άπειρες 
ευχαριστίες για την προσφορά των 1.500 ευρώ εκ μέρους του 
Ιδρύματός σας. Το συνεχές ενδιαφέρον που επιδεικνύουv 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”τους μαθητές του.
Ευχαριστώντας για την παντοτινή συμπαράστασή σας προς την 
Σχολή μας και τους μαθητές αυτής εύχομαι κα΄θε πρόοδο και 
ενίσχυση στο Ίδρυμά σας, ούτως ώστε πάντα να έχει τη δυνατότητα 
της συνέχισης των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του.

Η Εφορεία της Ζαππείου Σχολής ευχαριστεί με επιστολή του ιδρυτή 
και εφόρου της Σχολής Νικολάου Κεφαλά (12.11.2008).
Εντιμότατε, 
Η Σχολική Εφορεία των εκπαιδευτηρίων της Ζαππείου Σχολής 
σας ευχαριστεί θερμά για το ποσόν των 1.500 Ευρώ το οποίον 
προσφέρατε για την αντιμετώπιση αναγκών της Σχολής. 
Η προσφορά σας ενισχύει τον αγώνα της παραμονής μας στα πατρώα 
εδάφη, είναι ηλιαχτίδα ζωής στην ιστορία του σχολείου μας. 
Σας ευχαριστούμε για το αδελφικό ενδιαφέρον και σας ευγνωμονούμε 
για την αξιόλογη αδελφική οικoνoμική ενίσχυση.

Η Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών (Γηροκομείο-Πτωχοκομείο) 
απευθύνει ευχαριστήριες επιστολές προς τον Πρόεδρο του 
Τεκτονικού Ιδρύματος Νικ. Βουργίδη (αρ.πρωτ. 2443/16.12.2008, 
8781/02.05.2008)
Αξιότιμε πρόεδρε, 
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α, τα μέλη του Δ.Σ., οι εργαζόμενοι και οι 
ένοικοι σας ευχαριστούμε Θερμά για τις επισκέψεις σας στους 
ανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας. 
Παράλληλα θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας 
ευχαριστίες για την ευγενική χειρονομία σας να προσφέρετε στις 
άπορες ηλικιωμένες ενοίκους μας πενήντα (50) χριστουγεννιάτικα 
πακέτα, καθένα από τα οποία μεταξύ άλλων περιλάμβανε μία κούπα 

& ένα ζευγάρι κάλτσες. 
Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α εκτιμά ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες σας που 
αναδεικνύουν την ευαισθητοποίηση προς τους εμπερίστατους 
συνανθρώπους μας. Ελπίζοντας ότι θα συνεχίσετε με το ίδιο 
ενδιαφέρον και στο μέλλον να παρέχετε ανάλογη βοήθεια σας 
ευχόμαστε το χαρμόσυνο μήνυμα της Γεννήσεως να φέρει στις 
καρδιές σας παντοτινή χαρά και ειρήνη.

Εκ μέρους του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. και των ενοίκων 
της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών θα θέλαμε να σας εκφράσουμε 
τις θερμές μας ευχαριστίες για την ευγενική χειρονομία σας να 
προσφέρετε στους ηλικιωμένους ενοίκους μας σαράντα δύο (42) 
πασχαλινά πακέτα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει ένα αυγό 
σοκολατένιο, ένα τσουρέκι και μία λαμπάδα, καθώς επίσης και 
ένα (1) φούρνο μικροκυμάτων, τα οποία και παραδόθηκαν στη 
προϊσταμένη του περιπτέρου των απόρων “Κυπριάδειο”. 
Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. εκτιμά ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες σας που 
αναδεικνύουν την ευαισθητοποίηση προς τους εμπερίστατους 
συνανθρώπους μας. 
Ελπίζοντας ότι θα σuνεχίσετε με το ίδιο ενδιαφέρον και στο μέλλον 
να παρέχετε ανάλογη βοήθεια σας ευχόμαστε το χαρμόσυνο μήνυμα 
της Αναστάσεως να φέρει στις καρδιές σας παντοτινή χαρά και 
ειρήνη.

Το Ίδρυμα “Άσυλο του Παιδιού” Θεσσαλονίκης απευθύνει την 
ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή (αρ. πρ. 14/31.12.2008), πρόεδρος 
Πολυξ. Δήμου, Γενν. Γραμμ. Μάριος Λάζιος προς το Τεκτονικό 
Ίδρυμα.
“To Διοικητικό Συμβούλιο του “Ασύλου του Παιδιού” σας 
ευχαριστεί θερμά για τη δωρεά σας, ποσού 5.000 ευρώ, η οποία 
αποτελεί πολύτιμη συνδρομή στην υλοποίηση των στόχων μας.  
Η γενναιοδωρία των ανθρώπων, υπήρξε πάντα σταθερό σημείο 
αναφοράς για το “Άσυλο του Παιδιού”. Σε μια εποχή δε που η 
προσφορά αποτελεί επιτακτική ανάγκη, κάθε είδους πρωτοβουλία 
γίνεται δεκτή με ιδιαίτερη ανακούφιση και μας ενθαρρύνει να 
συνεχίσουμε το κοινωνικό μας έργο προς την εργαζόμενη μητέρα 
και το παιδί της. Με την πεποίθηση ότι θα είστε πάντα αρωγοί μας 
σας ευχόμαστε 
Καλή Χρονιά.”
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Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιστολή του 
πρυτάνεως κ. Χρ. Κύττα, απέστειλε προς τον πρόεδρο του Τεκτονικού 
Ιδρύματος Νικ. Βουργίδη την επιστολή (αρ. 54713/23.01.2009)
Προς: τον κ. Νικόλαο Βουργίδη
Πρόεδρο του Τεκτ. Ιδρύματος
Αγαπητέ κ. Βουργίδη, 
Για την ευγενική σας χορηγία, στην υλοποίηση του προγράμματος 
της αναβιώσεως του Δελφικού Ιδεώδους στους Δελφούς, του 
οποίου είναι προφανής η μεγάλη κοινωνική και Εθνική σημασία, 
σας εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες. 

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή (Φανάρι Κων/πόλεως) απευθύνει την 
ακόλουθη επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της εφορείας 
Πρόδρομο Φιλίππου και την Λυκειάρχη Βικτωρία Λαιμοπούλου 
(11.11.2008)
Προς το Tεκτονικό Ίδρυμα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας 
Ο Ιδρυτής, η Εφορεία και η Λυκειάρχης της Μεγάλης του Γένους 
Σχολής ευχαριστούν θερμά το Tεκτονικό Ίδρυμα της Μεγάλης Στοάς 
της Ελλάδας για την προσφορά των 1500 ευρώ που αποβλέπει την 
οικoνομική ενίσχυση της Σχολής μας. n

Πεπραγμένα Στοών

Ποσειδωνία αρ. 2

Η Στ. εόρτασε την 20ετία από αφύπνιση (Οκτώβριος 1989). Η 
Ποσειδωνία εγκαθιδρύθηκε το 1863.

Δήλιος Απόλλων αρ. 135

Η Στ. από το 2004 ενισχύει συστηματικά την οργάνωση “Γιατροί 
του Κόσμου”. Το 2004 έγινε η πρώτη δωρεά γραφικής ύλης στα 
παιδιά του Αφγανιστάν και στα παιδιά του Ιράκ. Ο Γενν. Γραμμ. της 
οργανώσεως “Γιατροί του Κόσμου” Β. Κελλάρης ευχαρίστησε με 
επιστολή της 4 Μαρτίου 2008.

Σωκράτης αρ. 142

Το Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” με επιστολή της Δ/ντριας 
Δ.Υ. Αγγελικής Ζάχαρη (10187/10.06.2008) έκανε με απόφαση του 
Δ.Σ. αποδεκτή την δωρεά τεσσάρωνοθονών Η/Υ για τις ανάγκες της 
αιμοδοσίας και ευχαριστεί για την ευγενική προσφορά.

Αθηνά Σοφία αρ. 149, Ελευσίνος

Η Στ. πέραν της διαθέσεως πλήρους υποτροφίας 3.000 ευρώ για 
το πρόγραμμα υποτροφιών της Μεγ. Στ. διέθεσε 1.081 ευρώ υπέρ 
της απόρου σπουδάστριας Ν. Ντ. από την Β. Ήπειρο, η οποία με 
επιστολή της “εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την βοήθεια 
αυτή, που βοηθάει να δώσει στο όνειρό της σάρκα και οστά...”

Ρέα Κυβέλη

Ενίσχυσε με 500 ευρώ το “Μερόπειο Ίδρυμα” για ηλικιωμένους, 
που λειτουργεί από το 1914. Η αντιπρόεδρος κα Ελία Θανογιάννη 
“εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς στην Στοά με την ελπίδα ότι 
και στο μέλλον θα έλθει αρωγός στο έργο μας”.

Παρθενών

Το Δ.Σ. Ιδρύματος Προνοίας και Εκπαιδεύσεως Κωφών και 
Βαρηκόων Ελλάδος, ευχαριστεί θερμά για την ενίσχυση της Στ. με 
επιστολή της προέδρου κας Δεσπ. Γαλατσάνου (26.03.2009).

Φοίνιξ αρ. 51

Το Δ.Σ. του ΙΠΕΚΒΕ ευχαριστεί με θερμά λόγια την χορήγηση 
500 ευρώ υπέρ των σκοπών του (επιστολή Δεσπ. Γαλατσάνου της 
19.12.2007).

Δημήτηρ

Το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως ευχαριστεί θερμά με 
επιστολή του Δ/ντη Γιάννη Δεμιρτζόγλου για την ενίσχυση ύψους 
370 ευρώ (04.11.2008).

Πλωτίνος

Η Στοά έχει συστήσει ομάδα πανεπιστημιακών, που επεξεργάζονται 
τα κείμενα ώστε να εκδοθούν σε τόμους και να τεθούν στην διάθεση 
των αδ.

Πλειάς

Ανάδοχος της Στ. Θαλής ο Μιλήσιος, δύο τεκτ. συμπόσια, φιλοξενία 
της Στ. Russel 4413 του Λονδίνου, Vitruvian Αν. Λονδίνου, Hel-
lenic Plato Lodge Scotish Rite of Free Mansonry με σκοπό 
την διδυμοποίηση, ενίσχυση του “Χαμόγελου του Παιδιού”, 
του Ορφανοτροφείου Χαλκίδας, των “Γιατρών Χωρίς Σύνορα”, 
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Αιμοδοσία

Συνεχίστηκε η προσφορά αίματος των μελών για τα παιδιά που 
πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Στο διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 
δεκεμβρίου 2008 προσεφέρθησαν 400 μονάδες αίματος στο Γενικό 
Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” από τις οποίες χορηγήθηκαν 
126 μονάδες για έκτακτες ανάγκες. Το Συμβούλιο της Μεγ. Στοάς 
ένθερμα συνιστά την ενίσχυση της αιμοδοσίας από τα μέλη και τους 
φίλους ώστε να γίνει ο θεσμός αυτός περισσότερο παραγωγικός 
και αποτελεσματικός επ’ ωφελεία των πασχόντων παιδιών.      n

διανομή τροφίμων, πολλές κοινωνικές συναντήσεις με τους αδ. τις 
οικογένειες, τους φίλους.

Πειραϊκές Στοές

Κοπή πίτας πρωτοχρονιάτικης την 13η Ιανουαρίου 2009 των Στ. 
Ποσειδωνία, Ισότης, Μιαούλης, Φοίνιξ αρ. 48, Πίστις, Παύλος 
Μελάς, Σαλαμίς.

Αρμονία

Εκδήλωση των Στ. Αρμονία, ακρόπολις, Σκενδέρμπεης για την 
Άλωση της Κων/πόλεως με ομιλητή τον κοσμ. Ιωάννη Σαμάρα και 
θέμα “Θρύλοι και θρήνοι της Άλωσης” (29.05.2009)

Σκενδέρμπεης

Η Στ. Σκενδέρμπεηςτην 25η Οκτωβρίου 2008 επεσκέφθη την 
Πάτρα και διοργάνωσε κοινή συνεδρία με την Στ. Αρχαία Ολυμπία, 
στην οποία παρέστησαν πολλοί αδ. της Πάτρας. Κατά την εκδήλωση 
ανεκηρύχθησαν επίτιμα μέλη της Στ. Αρχαία Ολυμπία ο ενδ. αδ. Ν. 
Μακρής και ο Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδης και κύριος ομιλητής ήταν 
ο αδ. Αντ. Λέμης με θέμα “τί δεν είμαστε”. Κατά την εκδρομή έγινε 
επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας και 
αναλύθηκε η ιστορική πορεία της περιοχής.

Συνάντηση Γραμματειών

Από την 2 - 5.07.2009 πραγματοποιήθηκε στην Βουλγαρία η 
συνάντηση των στελεχών των γραμματειών των Μεγ. Στ. της Ευρώπης, 
για την οποία η Μεγ. Στ. της Βουλγαρίας οργάνωσε ξεναγήσεις και 
εκδηλώσεις. Στην αποστολή συμμετείχαν η κ. Αλεξάνδρα Κεφαλά 
και η κ. Άρτεμις Δενδρινού.  n

Όμηρος. Τελετή εις μνήμην αδ.

Την Τετάρτη 12 Απριλίου 2008 έγινε η εκδήλωση της Στ. για τους 
αποβιώσαντες αδ. της περιόδου 2001-2008. Ο Σβ. Γ. Γαλώνης και το 
Συμβ. Αξιωμ. αναφέρθηκαν στην μνήμη των παρακάτω μελών:
Φαίδων Μπουμπουλίδης: 1923 - 2006. Τακτικός καθηγητής 
της Μεσαιωνικής και Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόεδρος Ιδρύματος Νεοελληνικών 
Σπουδών, της Αθηναϊκής Λέσχης. Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Ιστορίας 
Ελ. Βενιζέλου. Εισήλθε στον Τεκτ. στις 23.03.1949 στην Στ. Όμηρος. 
Αρχισυντάκτης του περιοδικού Ελληνική Διμιουργία. Ερευνητής 
στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής 
στο Κολλέγιο Αθηνών (1953-69), Υφηγητής. Δίδαξε παράλληλα 
Νεοελληνική Λογοτεχνία στην Δραματική Σχολή του Εθνικού 
Θεάτρου και τα Διδασκαλεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.
Ιωάννης Δανδέλης: 1927-2007. Αρχιτέκτων, Δημοτικός Σύμβουλος 
Αθηναίων. Ειήλθε στον Τεκτ. στις 07.05.1976.
Νικόλαος Δρόσος: 1951-2007. Προγραμματιστής, Πρόεδρος της 
Λέσχης Αυτοκινήτου. Απεβίωσε στις 09.11.2007.
Φίλιππος Ποταμίτης: 1931-2006. Στέλεχος Επιχειρήσεων. 
Μυήθηκε στην Στ. Ήλιος. Διέσωσε με τον αδ. Νικόλαο Βαρβιάνη τα 
χειρόγραφα του Διονυσίου Σολωμού από τα ερείπια της Στ. Αστήρ 
της Ανατολής στους σεισμούς του 1953 στην Ζάκυνθο.
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου: 1942-21.10.2006. Εικονολήπτης της 
ΥΕΝΕΔ και της ΝΕΤ. Τιμήθηκε για τον ηρωϊσμό του στα γεγονότα 
της Κύπρου το 1963, στα οποία τραυματίστηκε σοβαρά, με το Χρυσό 
Αριστείο Ανδρείας, του Ταξιάρχη του Φοίνικος μετά Ξιφών και το 
Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων. Εισήλθε στην Σ. Δελφοί 19.03.1973, 
υιοθετήθηκε από την Στ. Όμηρος και του απονεμήθη από το Υπ. 
Συμβούλιο ο τίτλος του Επιτίμου Μεγ. Επιθεωρητή.
Γεράσιμος Ζερβός: 1929-2001. Πλοίαρχος ΕΝ. Επιχειρηματίας. 
Μυήθηκε στις 13.03.1953.
Νικόλαος Αδαμόπουλος: 1925-2003. Πολιτικός Μηχανικός. 
Κατασκευαστής των οχυρωματικών έργων των νησιών του Ανατ. 
Αιγαίου μετά το 1974. Πρωτεργάτης της επαναλειτουργίας της 
Στ. Θ. Κολοκοτρώνης, κοσμήτωρ της Μεγ. Στ. Μεγ. Επιθ. Προκαθ. 
Περιστυλίου Λεύκιππος, 32ο στον Σκωτικό Τύπο.
Γρηγόριος-Δημήτριος Μαράκης: 1926-2003. Τακτικός καθηγητής 
της Ορυκτολογίας στο Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τεράστιο επιστημονικό έργο. Εισήλθε στην Στ. Όμηρος 
28.01.1955 και διετέλσε επανειλημμένως αξιωμ. της Στ.
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Δημήτριος Αναγνωστόπουλος: 1931-2003. Χειρουργός. Εισήλθε 
στον Τεκτονισμό στις 28.01.1955. Σεβ. 1977. Εξέδωσε το πόνημα 
“Κυανούς Τεκτονισμός”.
Νικόλαος Καλαμάρας: 1910-2003. Λογιστής. Μυήθηκε στις 
14.04.1967. Αξιωματ. της Στ.
Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος: 1931-2004. Βουλευτής Μεσσηνίας 
1977-81. Δικηγόρος Αθηνών. Μυήθηκε στις 18.03.1960. Σεβ. 1973-
75. Κοσμήτορας της Μεγ. Στοάς.
Ευστράτιος Χωραφάς: 1937-2004. Φιλόλογος, συγγραφέας. 
Εξέδωσε τα “Άπαντα του Καρκαβίτσα”. Μυήθηκε στις 25.01.1974. 
Σεβ. την περίοδο 1985-87.
Αθανάσιος Γιωτάκης: 1934-2004. Κλωστοϋφαντουργός. Μυήθηκε 
στις 08.02.1974.
Όμηρος Τσίπουρας: 1923-2006. Νομικός, στέλεχος του Υπ. 
Οικονομικών. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή η Σμυρναία 
μητέρα του θρηνούσε τον σύζυγό της και άλλα τέσσερα μέλη της 
οικογένειάς της στην Αθήνα ως πρόσφυγας και συνάντησε τυχαία 
τον γνωστό της από την Σμύρνη ιατρό Πολυκράτη. Αυτός είπε για 
το αβάπτιστο μωρό της “έλα μαζί μας, εμείς θα το βαφτίσουμε το 
μικρό”. Οι τέκτονες του Ομήρου το βάφτισαν  Όμηρο. Έγινε λυκιδεύς 
στα 14, μυήθηκε στις 16.05.1960 στην Στ. Κάβειρος Κομοτηνής 
και στα 1963 υιοθετήθηκε από την Στ. Όμηρος. Σεβ. της Στ. 1987-
89, Μεγ. Επιθ. και Κοσμήτορας. Επίτιμος Μεγ. Επιθεωρητής στον 
Σκωτικό Τύπο και Κρ. Διοικητής Διοικητηρίου 1995-98. n

Την Κυριακή 18 Μαΐου 2008 η 
Στ. Φοίνιξ Πειραιώς τίμησε 
την μνήμη των μελών 
της ενδ. Ιωάννου 
Λυδάκη, Μιχαήλ 
Δημόπουλου, Ιωάννη 
Δημόπουλου, Γιώργου 
Καρδιασμένου, Κων. 
Βερσή, Ιωάννη Μηλιού, 
Νικολάου Μπριλάκη.
Ο Σεβ. Μιχ. Τριβιλάκης 

Τεκτ. Μνημόσυνο Στ. Φοίνιξ Πειραιώς

μίλησε για την τελετή στους 
προσκεκλημένους, 
επισημαίνοντας ότι 
είναι μία επίκληση 
στην μνήμη και 
αναφορά στους 
εκλιπόντες και 
ακολούθησε δεξίωση 

προς τιμήν των φίλων 
των οικογενειών. n

Τελετή μνήμης της Στ. «Αναγέννησις» υπ’ αρ. 75 Αθηνών

Την Κυριακή 5/4/2009 έλαβε χώρα, η τελετή μνήμης για τα μέλη της 
Στ. «Αναγέννησις» στο τεκτονικό μέγαρο Αθηνών, παρουσία του Μεγ. 
Διδ. ενδοξ. αδ. Νικολάου Βουργίδη, πολυπληθούς εκπροσώπησης 
άλλων Στ., καθώς και μελών των οικογενειών των αποβιωσάντων.

Ο Σεβ. της Στ. αδ. Γεώργιος Μπινιάρης  αφού αναφέρθηκε 
λεπτομερώς στον συμβολικό χαρακτήρα αυτής της τελετής τόνισε 
μεταξύ άλλων: «Κύριος σκοπός η υπενθύμιση εις εαυτούς 
και αλλήλους  της προσφοράς των εκλιπόντων αδ 
στην αδελφότητα αλλά και την κοινωνία κατά το 
εφήμερο πέρασμά τους  από την επίγεια ζωή… 
από τον κόσμο των μορφών… από τον μάταιο 
αλλά και όμορφο κόσμο της υλικής ζωής…»

Η παρούσα τελετή κατ’ ουδένα λόγο 
παραλληλίζεται προς οποιαδήποτε αντίστοιχη 
θρησκευτική τελετή μνημοσύνου, άλλωστε 
συχνά χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο λέγοντες 
«λογοτεχνικό μνημόσυνο» κ.λ.π.  και φυσικά ούτε 
η λέξις ναός που θα ακούσετε παρακάτω έχει τον 
παραμικρό λατρευτικό χαρακτήρα. 

Απλώς απεικονίζει την αίθουσα τούτη, μια μικρογραφία του 
Σύμπαντος (με τους αστερισμούς και τα διάφορα σύμβολα) όπου 
οι τέκτονες συν-εργάζονται με σκοπό την αυτοβελτίωσή τους και 
χρησιμοποιείται ως όρος όπως φερ’ ειπείν όταν αναφερόμαστε σε 
ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα το αποκαλούμε ναό της επιστήμης ή 
της τέχνης ή όταν πρόκειται για δικαστικό μέγαρο το αποκαλούμε 
επίσης ναό της Θέμιδος.

Καθίσταται απόλυτα σαφές ότι ο Τεκτονισμός εις ουδέν ομοιάζων 
και ουδεμία σχέση έχων προς θρησκεία, είναι θεσμός παιδαγωγικός, 
φιλοσοφικός, αφ’ εαυτού προερχόμενος, απορρέων εκ του ορθού 
λόγου, ουδέν θέτων όριον εις την αναζήτησιν της αληθείας.  Δέχεται 
δε στους κόλπους του, ανθρώπους ελευθέρους και ηθικούς, 
οποιασδήποτε θρησκείας, φυλής και χρώματος,  προσφέροντάς 
τους μοναδική  δυνατότητα πνευματικής βελτίωσής δια των κυρίων 
αρχών της: της Ηθικής, της Αρετής και του Καθήκοντος, οι οποίοι 
τον διέπουν.  Και κάλεσε τους παρισταμένους με τα εξής:

«Ας  συγκεντρώσουμε, λοιπόν, όλοι επ’ ολίγον τις σκέψεις μας 
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γύρω από αυτούς τους αγαπημένους και αξέχαστους αδελφούς 
μας, συνανθρώπους μας, κρίκους της συμβολικής αυτής τεκ. 
αλυσίδας που τους ενώνει με τους απανταχού της γής τέκτονες 
αλλά και με εμάς τους νεότερους ξεχωριστές προσωπικότητες που 
δίδαξαν με την παρουσία τους την πατρίδα και την κοινωνία μας, 
οι οποίοι προσέφεραν τόσα πολλά ώστε να ζούμε ελεύθεροι και να 
απολαμβάνουμε όλων των προνομίων ως Έλληνες. Δια τούτο τους 
τιμούμε και τους είμεθα ευγνώμονες.

Η Στοά Αναγέννησις, ιδρύθηκε το 1927 από λαμπρούς άνδρες της 
εποχής, πολιτικούς, στρατιωτικούς και μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. Ψυχές της ιδρύσεως της Στ μας υπήρξαν ο αδ. Παν. 
Καμπάς, γνωστός κτηματίας και ιδιοκτήτης του Οινοποιείου 
Καμπά, καθώς και οι αδ. Φίλανδρος και Αλκιβιάδης Αγιοβλασίτης, 
οι οποίοι αναθέτουν στον εμπειρότερο αδ. Αντ. Μάτεση, μέλος του 
Υπ.Συμβουλίου από το 1906, διαπρεπή δικηγόρο και τέως υπουργό, 
την διοίκηση της νέας Στοάς υπό το όνομα Αναγέννησις, της οποίας 
το πλήρωμα ανήλθε στα 38 ιδρυτικά μέλη.»

Ανέγνωσε σύντομο βιογραφικό των μνημονευθέντων αδ.

Ο Μεγ. Διδ. ενδοξ. αδ. Νικόλαος Βουργίδης απηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό και εξήρε το ήθος και την πολύτιμη προσφορά των 
μεταστάντων στον Ελληνικό Τεκτ. όσο και στην Ελληνική κοινωνία 
και την Πατρίδα. Ακολούθως, ο Σεβ της Στ. παρέθεσε δεξίωση στο 
κυλικείο του Τεκτ. Μεγ.

Εις ανάμνησιν της επιτυχούς αυτής λευκής εκδηλώσεως, η κόρη του 
πρ. Σεβ. της Στ. «Αναγέννησις» και Ακαδημαϊκού Γεωργίου Καββαδία 
προσέφερε μέρος της συγγραφικής Συλλογής του στην ΜΣΤΕ. Η 
προηγούμενη τελετή έγινε στα 1991 επί Σεβ. Ηλία Αποστολάκου. 
Κατ’ εξαίρεση θα ανακαλέσουμε απόψε στην μνήμη μας και μέλη 
της Στ. μας, εξέχοντα μέλη της κοινωνίας της πατρίδας μας με 
αξιομνημόνευτη προσφορά στους αγώνες της, εθνικούς ήρωες 
με την κυριολεξία του όρου, που δεν έχουν μνημονευτεί διότι δεν 
διαθέταμε επαρκή  βιογραφικά στοιχεία, η ανεύρεση των οποίων 
είναι έργο του άοκνου κοσμ. Αντωνίου Παπαναστασόπουλου. 

Καζάκος Ηλίας (1905 - 1942): αξιωματικός του Λιμενικού 
Σώματος, ο οποίος συγκρότησε μυστική οργάνωση στην κατοχή που 
φυγάδευσε πάνω από 100 άτομα στην Μέση Ανατολή, φυλακίστηκε, 
βασανίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο από τον κατακτητή.
Λίγες ώρες πριν την εκτέλεσή του γράφει ιδιόχειρο γράμμα 

αποχαιρετισμού: «Προς τους συναδέλφους μου Λιμενικούς 
Αξιωματικούς. Εν όψει των ολίγων ωρών της υπολοίπου ζωής, 
σας απευθύνω τον ύστατον θερμόταττον χαιρετισμό ευχόμενος εις 
όλους μαζί και έναν έκαστον ευτυχίαν, ευδαιμονίαν και εκπλήρωσιν 
ονείρων και πόθων». Και την άλλη μέρα, οδηγείται στο εκτελεστικό 
απόσπασμα,  στον τοίχο του Σκοπευτηρίου, όπου αφήνει την 
τελευταία του πνοή ζητωκραυγάζοντας για την Ελλάδα. Εισήλθε 
στην Στ. «Αναγέννησις» και υπήρξε Α’ Δοκ.  το 1939.

Μπακόπουλος Κων/νος του Θεοδώρου (1899-1950): αντιστράτηγος 
υπουργός Γεν. Διοικήσεως Κρήτης (1935), υφυπουργός εσωτερικών 
(1936). Αντιμετώπισε τον στρατηγό Φον Λίστ , στην γραμμή Μεταξά 
ως Διοικητής της Στρατιάς της Ανατ. Μακεδονίας. Απήχθη στην 
Γερμανία μαζί με άλλους Στρατηγούς (Παπάγο, Πλαστήρα, Γ. Κοσμά). 
Διετέλεσε ισόβιος πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 
Ιδρυτικό μέλος της Στ.
 
Αγγελής Παναγιώτης (1892-1963): αξιωματικός του ΠΝ, 
καθηγητής της Ναυτικής Ακαδημίας Πολέμου, φυλακίστηκε στα 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως της Ιαταλίας και της Γερμανίας (1942-
1945).Εισήλθε το 1919 στην Στ. «Σκενδέρμπεης», ιδρυτικό μέλος 
της Στ.  «Αναγέννησις», αρχιτέκτων αρχιτρ. στο πρώτο Συμβούλιο.

Παπαδήμας Νικόλαος του Δημητρίου (1890-1964): υποστράτηγος  
μηχανικός του ΕΜΠ. Πολέμησε σε όλους τους πολέμους 1912-22, 
τιμήθηκε με παράσημα. Υπουργός και υφυπουργός Στρατιωτικών 
στην κυβέρνηση Μεταξά. Εισήλθε στην Στ. «Σκενδέρμπεης», 
ιδρυτικό μέλος της Στ. «Αναγέννησις».

Νεόφυτος Κων/νος 1902 -1968): υποναύαρχος. Κατά την 
Γερμανική κατοχή μετέβη στην Αλεξάνδρεια όπου συνέχισε τον 
αγώνα. Το 1944 αναλαμβάνει φρούραρχος  Πειραιά. Τιμήθηκε με 
τα μετάλλια: πολεμικός σταυρός για την διάσωση ναυαγών του Α/
Π ΥΔΡΑ, μετάλλιον εξαιρέτων πράξεων για την διάσωση ανδρών 
του Ιερού Λόχου.  Υιοθετήθηκε το 1929 από την Στ. «Αναγέννησις» 
προερχόμενος από την Στ. «Σκενδέρμπεης».

Γκίνης Κων/νος του Σπυρίδωνος (1892-1970): υποστράτηγος, 
αρχιτέκτων του Πολυτεχνείου Μπραουνσβάικ της Γερμανίας. 
Μετείχε στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Α’ Παγκόσμιο 
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Πόλεμο. Υπήρξε ο αρχιτέκτων των Βασιλικών Ανακτόρων. Εισήλθε 
στην Στ. «Σκενδέρμπεης» και το 1927 υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 
Στ. «Αναγέννησις» 

Μάτεσης Σπυρίδων του Αντωνίο (1895-1974: Υποναύαρχος. Υιός 
του Αντωνίου Μάτεση ιδρυτή της Στ. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 
και μεταφορών το 1945. Ανδραγάθησε κατά την καταστροφή του 
1922 ως υπασπιστής του ναυάρχου Καλαμίδα στο Λιμάνι της 
Σμύρνης. Εισήλθε στην Στ. «Σκενδέρμπεης» την 14/11/1920 και 
διετέλεσε ιδρυτικό μέλος της Στ. «Αναγέννησις» και Α’ Επ. του 
πρώτου Συμβουλίου.

Μάτεσης Αθανάσιος του Αντωνίου (1899-1980): Υιός του Αντωνίου 
Μάτεση, σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Βερολίνου, 
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγγραφεύς νομικών άρθρων 
και μελετών , σχετικών με το χαρτονόμισμα. Ιδρυτικό μέλος της 
Στ. «Ορφεύς» το 1924. Εισήλθε στην Στ. «Σκενδέρμπεης» την 
4/6/1920.

Κύρης Βασίλειος του Μιχαήλ (1900-1981): Αντιναύαρχος. 
Συμμετείχε στους πολέμους της περιόδου 1914-1941. Διετέλεσε 
Αρχηγός Στόλου, ναυστάθμου και αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟ. 
Πολυγραφότατος τιμήθηκε με παράσημα, ιδιαίτερα με το ανώτερο 
Γαλλικό παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής. Εισήλθε στην Στ. 
«Σκενδέρμπεης» το 1924. Υιοθετήθηκε από την Στ. «Αναγέννησις» 
της οποίας υπήρξε Ελεονόμος το 1932 και Β’ Επ. την διετία 1933-
1934 επί Σεβασμίας Αλκ. Αγιοβλασίτη. 

Σιώκος Χρήστος (1908 -1985): Υποπλοίαρχος του Βασιλικού 
Ναυτικού. Εισήλθε στην Στ. «Αναγέννησις». Διετέλεσε πρόσθετος 
Γραμματεύς το 1948, Γραμματεύς το 1949, Ελεονόμος το 1951 και 
την περίοδο 1952 Σεβάσμιος.

Λιδωρίκης Αλέκος (1907-1988): Επιφανής δημοσιογράφος, 
κριτικός και χρονογράφος των εφημερίδων Ακρόπολις, Καθημερινή, 
Τα Νέα, Απογευματινή, όπως επίσης και στον Ξένο Τύπο. Θεατρικός 
Συγγραφέας, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά θεατρικά έργα με μεγάλη 
επιτυχία.  Διετέλεσε μέλος Ελληνικών και Ξένων οργανώσεων 
Συγγραφέων . Ως μέλος της Στ. «Αναγέννησις», διετέλεσε προσθ. 
Ρητ. της Στ. το 1944.

Μπεργούνης Παναγιώτης του Δημητρίου (1923-1992): 
Επαγγελματικά εργάστηκε ως λογιστής. Υπήρξε μέλος πολιτιστικών 
συλλόγων της ιδιαιτέρας του πατρίδας  και ενεργό μέλος της 
αντικαρκινικής εταιρείας. Εισήλθε στην Στ. «Αναγέννησις» ως μαθ.
την 1/6/1976. Ετ. στις 25/10/1977 και διδ. στις 23/5/1978. Διετέλεσε 
Γραμματεύς από το 1979 έως το 1987 και  Β’ Επ. την περίοδο 1989 
-1991. Το 1991 εξελέγη Α’ Επ. της Στ.
 
Δαβανέλλος Κων/νος του Περικλή (1930-1993): Ιδιωτικός 
Υπάλληλος. Εισήλθε στην Στ. «Αναγέννησις» στις 10/5/1966. Έγινε 
ετ. στις 27/6/1967 και διδ. 18/3/1969. Διετέλεσε ταμίας της Στ. μας 
την περίοδο (1989-1991). Ο υιός του Περικλής εισήλθε στην Στ. μας 
το 1983.

Κυπραίος Νικόλαος του Γεωργίου (1935-1993): Ορκωτός 
Λογιστής.  Εισήλθε στην Στ. «Αναγέννησις» στις 13/6/1967, έγινε 
ετ. στις 25/2/1969 και διδ. στις 19/5/1970. Διετέλεσε Αρχειοφύλαξ- 
Βιβλιοφύλαξ (1971-1973 και 1985-1987), Β’ Δοκ. 1981-1983,  
Στεγαστής 1983-1985 και  πρόσθετος ταμίας 1987-89. 

Μαραθός Βασίλειος του Ηλία (1954-1996): Αρχιτέκτων του 
πανεπιστημίου Φλωρεντίας. Ασχολήθηκε στις αναπαλαιώσεις 
παραδοσιακών κτιρίων. Επέβλεψε την αναπαλαίωση του Προεδρικού 
Μεγάρου. Εισήλθε στην Στ. «Αναγέννησις» στις 10/12/1985, έγινε 
ετ. στις  17/2/1987 και διδ. στις  20/4/1988. 

Βεϊνόγλου Αλέξιος του Στεφάνου (1910-1997): Γόνος της 
οικογένειας των Βεϊνόγλου. Γεννήθηκε στην Σμύρνη. Σπούδασε 
Νομικά στο Πανεπηστήμιο Αθηνών. Ακολούθησε Διπλωματική 
σταδιοδρομία. έφθασε στον βαθμό του πληρεξουσίου Υπουργού Β’. 
Διετέλεσε Γραμματεύς του Βασιλέως Γεωργίου το 1937. Διέφυγε 
στην Κρήτη και στην Αίγυπτο το 1941. Διετέλεσε Γραμματεύς 
Πρεσβειών, Α’ Γραμματεύς Μονίμου Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ, 
Πρέσβης στην Αιθιοπία. Ως μέλος της Στ. «Αναγέννησις» διετέλεσε 
Β’ Δοκιμαστής της Στ. την περίοδο 1940-41.  

Τσαγκάρης Ιωάννης του Βασιλείου (1921-1998): Έμπορος 
Γαλακτοκομικών. Εισήλθε στην Στ. «Αναγέννησις» στις 16/1/1971, 
έγινε ετ. στις 28/3/1972 και διδ. στις  10/4/1973. Διετέλεσε Τελ. της 
Στ.(1975-1977) και επί μακρόν Ελεον. (1977-1991).
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Γαρουφάλης Γεώργιος του Σωκράτη (1920-2000): Απεφοίτησε 
από την Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Διηύθηνε 
μέχρι το 1987 τον Οίκο Επιπλώσεων Μ. Φιλιππάκη - Γ. Γαρουφαλή. 
Καλλιτεχνικές κατασκευές του κοσμούν ακόμη σημαντικότατα 
κτίρια της επικράτειας.         Εισήλθε στην Στ. «Αναγέννησις» στις 
14/5/1968, ετ. στις 4/11/1969 και διδ. στις 17/11/1970. Διετέλεσε 
Α’ Δοκ. (1971-1973 και 1975-1977), Αρχιτρίκλινος  1973-1975, Τελ. 
1977-1979, Ξιφ. Σημ. (1981-1983 και 1989-1991) και  Β’ Επ. 1983-
1985. 

Ψαρρής Διονύσιος του Σπυρίδωνος (1924-2006): Απόφοιτος  του 
Οικονομικού τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου και έκανε 
Μεταπτυχιακές σπουδές στην ΑΣΟΕΕ. Ανώτατος υπάλληλος του 
υπουργείου Γεωργίας. Εισήλθε στην Στ. «Αναγέννησις» στις 
14/5/1968, ετ. στις 4/11/1969 και διδ. στις 17/11/1970. Διετέλεσε  
Γραμμ. 1971-1973, Ρητ. 1977-1979 και Σεβ. 1981-1983. Υιοθετήθη 
υπό της Στ. «Δελφοί».

Καββαδίας Γεώργιος του Βασιλείου (1920  - 2008): Ο αείμνηστος 
Γεώργιος Καββαδίας του Βασιλείου, είχε γεννηθεί στην Κόρινθο το 
1919, όπου υπηρετούσε ο πατέρας του που ήταν δικαστής. Εισήλθε 
στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετέβη στο Παρίσι 
για να συμπληρώσει την μόρφωση του. Το επιστημονικό του 
ενδιαφέρον επεκτάθηκε στην Κοινωνιολογία και στην Λαογραφία 
παράλληλα με την καλλιέργεια του στη Μουσική. Αναγορεύτηκε 
διδάκτορας και στη συνέχεια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης. Συμμετείχε ενεργά στο έργο των Ηνωμένων Εθνών σαν 
μέλος της UNESCO και σε άλλους ανθρωπιστικούς Οργανισμούς.
Ήταν αποδεδειγμένα θερμός πατριώτης. Το 1940 διέκοψε τις 
σπουδές του. Το σάλπισμα της 28ης Οκτωβρίου τον βρήκε έφεδρο 
Ανθυπολοχαγό και τον οδήγησε στα βουνά της Πίνδου και από εκεί 
στην Βόρειο Ήπειρο. Απεστρατεύθη το 1949. Ο Γεώργιος Καββαδίας 
είχε τιμηθεί με πολλά παράσημα και πολεμικά μετάλλια φθάνοντας 
στον βαθμό του Ταγματάρχη. Μέχρι το 1953 εργάσθηκε σαν 
δικηγόρος ατην Αθήνα. Κατά το διάστημα 1954-1974 αυτοεξορίστηκε 
όπως έλεγε στο Παρίσι, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Κοινωνιολογία. Εξελέγη και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Mom-
pellier. Εν συνεχεία υποστήριξε την Διδακτορική του διατριβή στο 
Πανεπιστήμιο της Sorbonne όπου δίδαξε σαν καθηγητής στην έδρα 
της Κοινωνιολογίας. Το διάστημα 1967-1974 διετέλεσε Διευθυντής 
στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Κοινωνιολογίας της UNESCO. Κατά το 

διάστημα της παραμονής του στο Παρίσι, συνδέθηκε με προσωπική 
φιλία με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, του οποίου υπήρξε προσωπική 
επιλογή μετά την κοινή τους επιστροφή στην Ελλάδα  και εκλήθη να 
υπηρετήσει διαδοχικά: 
1974-1975 σαν Υποδιοικητής του ΙΚΑ
1975-1976 σαν Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Πολιτισμού  
1976-1978 σαν Διοικητής του ΙΚΑ
Το 1976 εξελέγη έκτακτος και εν συνεχεία τακτικός Καθηγητής της 
Έδρας της Κοινωνιολογίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και δίδαξε μέχρι το 1986. Η φροντίδα του για τις ελληνικές 
αρχαιότητες και μεγάλη του ανησυχία για την καλυτέρευση της 
θέσεως του εργαζομένου, ειδικά μάλιστα εκείνου που έπαθε 
εργατικό ατύχημα, σηματοδότησαν ένα μοναδικό έργο σε κάθε 
ένα από τους τομείς που ασχολήθηκε σαν προϊστάμενος. Υπήρξε 
άοκνος εργάτης της Στοάς «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ». Εισήλθε ως μαθ. 
στις 5 Φεβρουαρίου 1952, ετ. στις 7 Απριλίου 1953 και διδ. στις 16 
Μαρτίου 1954. Διετέλεσε Ρήτ. (1975 – 1977), Σεβ. (1977 – 1981), 
Στεγ. (1981 – 1983) και Σεβ. (1983 – 1985). Υπήρξε αντιπρόσωπος 
της Στοάς του στα χρονικά διαστήματα 1983 έως 1986 και 1989 
έως 1992. Το 1990 ως ένδοξο μέλος της Μ.Σ.Τ.Ε. εξελέγη Μέγας 
Τελετάρχης. Παράλληλα προήδρευσε και σε Εργαστήρια (Στοά 
Τελειοποιήσεως ΑΛΗΘΕΙΑ και Περιστύλιο ΣΟΦΙΑ). 

Πετρακόπουλος Θεόδωρος του Νικολάου (1923-2008): Στα μέσα 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου γράφτηκε στη Νομική Αθηνών και το 
1943 εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση με σημαντική αντικατοχική 
δράση. Εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση του ξενοδοχείου 
«ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ» ως Διευθυντής Προσωπικού, απ’ όπου 
συνταξιοδοτήθηκε το 1979. Παράλληλα ανέπτυξε σημαντική 
λογοτεχνική δραστηριότητα, ενώ υπήρξε και φίλος του Μιχάλη 
Καραγάτση και του Νίκου Καββαδία. Ο ίδιος εξέδωσε 4 ποιητικές 
συλλογές με τίτλο: ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ 1, ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ 2, ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ 
3 και ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ 4. Ποιήματά του μεταφράστηκαν και στα 
γαλλικά, ενώ τιμήθηκε με αρκετές ειδικές αφιερωματικές στο έργο 
του λογοτεχνικές βραδιές. Εισήλθε στην Στ. «Αναγέννησις» στις 
24/4/1961, ετ. στις 27/2/1962 και διδ. στις 12/3/1963. Διετέλεσε 
προσθ. Γραμμ. 1963-1964, Γραμμ. 1965-1966,  Ρητ. 1967-1968, Β’ 
Επ. 1969-1971, Α’ Επ. 1971-1975 και  Σεβ. 1975-1977. Ανήλθε στον 
32ου βαθ.  n
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Ξ
εχωριστή εκδήλωση υιοθεσίας Λυκ. διοργάνωσε η Στ. 
Δημήτριος Μαργαρίτης για τον νεαρό Γεώργιο Ψωνόπουλο, 
γιο του αδ. Παναγιώτη Ψωνόπουλου, εγγονού του 

Γεωργίου Ψωνόπουλου, που συμπλήρωσε 50 χρόνια τεκτονικής 
παρουσίας και δισέγγονου του πρώην 
Σεβ. Παναγιώτη Ψωνόπουλου, στο τεκτ. 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης με την παρουσία 
των ενδ. αδ. Νικ. Παπαγιαννίδη και Λεων. 
Παπαδόπουλου. Ο Σεβ. Ιωαν. Ντούτσος σε 
ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακό κλίμα 
τόνισε μεταξύ άλλων: “Συναισθήματα χαράς 
διακατέχουν όλους εμάς που βρισκόμαστε 
εδώ απόψε, ανταποκρινόμενοι σ΄ένα κάλεσμα 

ψυχής, για να μοιραστούμε τη χαρά και τη συγκίνηση (βασικά 
συστατικά της ευτυχίας) των Παναγιώτη και Γεωργίου Ψωνοπούλου 
και των οικογενειών τους, να καμαρώσουν τον νεαρό Γεώργιο στο 
πρώτο σκαλοπάτι της τεκτονικής οικογένειας. Μια χαρά και μια 
συγκίνηση που αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία καθώς το όνομα 
Ψωνόπουλος ταυτίζεται με τη Στοά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 
από την ίδρυσή της το 1934 μέχρι τις μέρες μας, μία πορεία σχεδόν 
δύο αιώνες συνέπειας και συνέχειας μιας παρουσίας που στο 
πρόσωπο του νεαρού Γεωργίου πολλά υπόσχεται”. Ο Ρητ. Κώστας 
Παπαδημητρίου υπογράμμισε τα ακόλουθα: “Μόνο συμβολική 
σημασία έχουν αυτά που είδατε εδώ απόψε. Ο Τεκτονισμός δεν 
είναι θρησκεία και γι΄αυτό δεν αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά 
αλλά ούτε και συμπληρώνει τις θρησκευτικές τελετές και τα ιερά 
μυστήρια. Αυτά είναι χρέος και καθήκον της ιεροσύνης την οποία 
τιμούμε και σεβόμαστε. Εμείς αγαπητοί φίλοι ερχόμαστε εδώ για 
να πολεμήσουμε τα δικά μας πάθη διορθώνοντας τις ατέλειές 
μας, λαξεύοντας τον ακατέργαστο λίθο της συνείδησής μας και 
αγωνιζόμαστε προκειμένου το κακό να αποσυρθεί στα σκοτεινά 
δωμάτιά του και να αφήσει το φως να φωτίσει τον δρόμο μας 
προς την αλήθεια. Σ΄ αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι, έχουμε 
μαζί μας όλους εσάς που ευγενικά προσήλθατε εδώ και γίνεστε 
οι καλύτεροί μας μάρτυρες αυτού του αγώνα. Η αγωνία μας όμως 
είναι περισσότερο στραμμένη προς τα παιδιά μας. Σ΄ αυτές τις 
ψυχές που πρόκειται να διαδεχθούν εμάς και να πάρουν στα χέρια 
τους στο μέλλον την τύχη αυτού του κόσμου. Ότι ζούμε σήμερα το 
δανειστήκαμε από το μέλλον, ότι απολαύσουμε στο μέλλον θα είναι 
η καρποφορία της σημερινής μας σποράς”.  n

Υιοθεσία Λυκ. στην Στ. Δημήτριος Μαργαρίτης

Τον Μάϊο του 2009 έγινε από τον Σεβ. της Στ. “Ήλιος” 
Αθαν. Λυμούρη η ειδοχή και των τριών τέκνων του 
Αλεξάνδρου, Ιωάννη, Αγγέλου στην ίδια συνεδρία. 
Ο Σεβ. και τα μέλη της Στ. ιδιαίτερα συγκινημένοι, 
σε μία ατμόσφαιρα συναισθηματικής φορτίσεως 
υποδέχτηκαν τα τρία νέα μέλη και πραγματοποιήσαν 
ποτήρι αγάπης, όπου όλοι έλαβαν τον λόγο 
εκθέτοντας τις απόψεις τους. Ο “Πυθαγόρας“ 
εύχεται καλή τεκτονική πορεία στους τρείς νέους 
αδ. Η Στ. “Ήλιος” για μια ακόμη χρονιά διοργάνωσε 
την εκδήλωση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες του 
ΟΔΑΖ (Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου) 
μοιράζοντας δώρα, οικονομικές ενισχύσεις και 
κόβοντας την βασιλόπιτα, με συμμετοχή πολλών 
αδ. και των οικογενειών των προσκεκλημένων.  n

Αξιοσημείωτη εισδοχή στην Στ. Ήλιος  Ζακύνθου

Την η Φεβρουαρίου 2009έγινε 
Λευκή εορτή υιοθεσίας Λυκιδέων 
των Γ. Ανδρεσάκη, Δ. Ανδρεσάκη, 
Π. Καμπουρόπουλου και Κ. 
Σχοινοχωρίτη. Στην εκδήλωση 
παρέστησαν αντιπροσωπείες 
δέκα Στ. αξιωματούχων της 
αδελφότητας, των Κοσμητόρων 
Σπ. Κεφαλούδη, Ηλ. Κοντογιάννη, 
Ιω. Κοσσυφάκη, των 
αξιωματικών του Μεγ. Περιστ. Κ. 
Κοροντζή, Σταμ. Βαζακόπουλο, 
Ξενοφ. Καρανάσου, Αναργ. 
Σκληβανιώτη, των ενδ αδ. Γ. 
Ματσόπουλου, Γ. Ίβου, Κ. Πολίτη 
και του Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδη. 
Μιλώντας ο ρήτωρ Δημ. 
Μπικάκης τόνισε στην προσλαλιά 
του, ότι η απόφαση των Λυκ. 
να ενταχθούν μελλοντικά στον 

Στ. Πίστις. Λευκή εορτή υιοθεσίας Λυκιδέων

Τεκτονισμό είναι αποκλειστικά 
προσωπική τους επιλογή και 
κανείς δεν πρόκειται να τους 
πιέσει ή νατους παρακινήσει 
γι’ αυτό και τους 
παρότρυνε να ακούνε 
τις συμβουλές των 
γονέων τους, να 
μελετούν και να 
προκόψουν στην ζωή 
τους. Ο Σεβ. Παύλος 
Σαρώφ υπογράμμισε 
τον αυτογνωσιακό 
στόχο του Τεκτονισμού, 
την βελτίωση του 
ανθρώπου και 
την φιλανθρωπική 
συμπεριφορά και τον συμβολικό 
και μη λατρευτικό χαρακτήρα 
του συστήματος. n
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Από 4έως 5 Σεπτεμβρίου 
2009 έλαβε στο Παρίσι με την  
οργάνωση και στην έδρα της 
Εθνικής Μεγάλης Στοάς της 
Γαλλίας η 2η άτυπη σύνοδος 
των Μεγάλων διδασκάλων των 
κανονικών Μεγάλων Στοών της 
Ευρώπης. Σκοπός της άτυπης 
αυτής συνόδου ήταν η έκφραση 
απόψεων σχετικά με:
n Την εθνική κυριαρχία και 

αυτοδιάθεση κάθε Μεγ. 
Στοάς χωρίς την ανάμειξη 
άλλων.

n Τις σχέσεις με την εκάστοτε 
Εκκλησία

n Τις σχέσεις με την κοινωνία 
και το μέλλον αυτών

n Τις σχέσεις του Συμβολικού 
Τεκτονισμού με άλλες 
Τεκτονικές Οργανώσεις.

n Τις επιδράσεις άλλων 
Τεκτονικών Σωμάτων στις 
σχέσεις μεταξύ Μεγάλων 
Στοών.

n Κανονικότητα και 
αναγνώριση

n Τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στην σύνοδο παρέστησαν 
περισσότερες των 50 
αντιπροσωπειών στην 
πλειονότητά τους με 
επικεφαλής  Μεγάλους 
Διδασκάλους ή 
εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους αυτών, καθώς 
και Πρόσθετος Μεγάλος 
Διδάσκαλος (Pro-Grand Mas-
ter) της Ηνωμένης Μεγάλης 
Στοάς της Αγγλίας.
Οι  σύνεδροι  συμφώνησαν 
σε βασικές αρχές που πρέπει 
να διέπουν αυτήν την άτυπη 
σύνοδο οι οποίες συνοψίζονται 
στα εξής:
n Η σύνοδος θα πρέπει να 

λαμβάνει χώρα κάθε 18 έως 
24 μήνες

n Η συμμετοχή είναι ελεύθερη 
σε όλες τις κανονικές Μεγ. 
Στοές οι οποίες αποδέχονται 
τις βασικές αρχές όπως 
αυτές διετυπώθησαν το 1929

Άτυπη Σύνοδος Μεγ. Διδ. Ευρώπης

n Απόψεις πληροφορίες και 
ανταλλαγή εμπειριών χωρίς 
επίσημες συζητήσεις

n Παρουσία της Ην. Μεγ. Στοάς 
της Αγγλίας και της Εθνικής 
Μεγ. Στοάς της Γαλλίας

n Αι σύνοδοι δεν πρέπει να 
αποτελούν μέρος άλλων 
Τεκτ. Συναντήσεων

n Η μεγάλη Στοά που 
οργανώνει την σύνοδο θα 
είναι και υπεύθυνη για την 
ημερησία διάταξη και την 
οργάνωση των συζητήσεων

n Αι σύνοδοι θα είναι 
ξεχωριστές από αυτές των 
Μεγάλων Γραμματέων

n Αι σύνοδοι δεν αποτελούν 

όργανο αποφάσεων σχετικά 
με κανονικότητα και 
αναγνώριση.

n Δεν θα υπάρξει μόνιμη 
Γραμματεία της Συνόδου 
καθ’ όσον αυτό θα γίνεται 
από κάθε οργανώτρια Μεγ. 
Στοά

n Το κόστος θα μοιράζεται 
μεταξύ των συμμετεχόντων 
εκτός από τα έξοδα ταξιδίου

n Δεν θα υπάρχουν 
ξεναγήσεις και λοιπές 
Τουριστικές ξεναγήσεις 
ενώ απλά γεύματα θα 
συμπεριλαμβάνονται στο 
κόστος συμμετοχής.

Ο Πρόσθετος Μεγάλος Διδάσκαλος της Ην. 
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας Ενδ. Αδ. Geoffrey 
Lowndes

Ο Πρόσθετος Μεγάλος Διδάσκαλος της 
Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Ενδ. Αδ. 
Jean-Claude Tardivat

Ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης 
Στοάς της Γαλλίας Ενδοξ. Αδ. François Stifani

Τριμηνιαία επικοινωνία 
της Ηνωμένης Μεγ. Στοάς 
της Αγγλίας

Από 7/9 έως 10/9  στο Λονδίνο 
έλαβε χώρα η καθιερωμένη 
τριμηνιαία επικοινωνία της 
Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της 
Αγγλίας.
Ο Πρόσθετος Μεγάλος 
Διδάσκαλος της Ην. Μεγάλης 
Στοάς της Αγγλίας Ενδ. Αδ. 
Geoffrey Lowndes προήδρευσε 
των εργασιών.
Ακολούθησε επίσημο γεύμα 
στο οποίο παρεκάθησαν  ο  
Μεγάλος Διδάσκαλος της 
Ην. Μεγ. Στοάς της Αγγλίας, 
οι Αξιωματικοί αυτής, οι εν 
ενεργεία Περιφερειακοί Μεγ. 
Διδάσκαλοι καθώς και οι 

παρευρισκόμενοι  επικεφαλής 
των ξένων αντιπροσωπειών.
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Ετήσια επικοινωνία της 
Μεγ. Στοάς της Βοζνίας-
Ερζεγοβίνης

9/10 έως 11/10 2009

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος 
απέστειλε συγχαρητήριο 
επιστολή εκ μέρους του 
Μεγάλου Διδασκάλου και 
απολογία για την μη δυνατότητα 
συμμετοχής  λόγω της 
περιόδου των εθνικών εκλογών.

Εγκατάσταση νέου Μεγ. 
Διδ. των Ηνωμένων Μεγ. 
Στοών της Γερμανίας

Κατόπιν επιλογής της Γενικής 
Συνελεύσεως των Ηνωμένων 
Μεγάλων Στοών της Γερμανίας, 
και επ’ ευκαιρία της ετήσιας 
επικοινωνίας αυτής, έλαβε 
χώρα από 30/10/2009 έως 
2/11/2009 η εγκατάσταση του 
νέου Μεγάλου Διδασκάλου. Ο 
απελθών Μεγάλος Διδάσκαλος 
Ενδοξ. Αδ. Klaus Kott 
εγκατέστησε  με το οικείο 
τυπικό τον μέχρι τότε πρόσθετο 
Μεγάλο Διδάσκαλο Ενδοξ. Αδ. 
Rüdiger Templin.
Ο νέος Μεγάλος Διδάσκαλος 
αποτελεί εγγύηση για την 
ευημερία του Γερμανικού 
Τεκτονισμού και σημαντικότατο 
υποστηρικτή της Ευρωπαϊκής 
συνεργασίας των Μεγάλων 
Στοών, ενώ για την Ελλάδα 
αποτελεί έναν πραγματικό 
φίλο ο οποίος εκτός της 

Ιατρικής Επιστήμης την οποία 
υπηρετεί ως Πανεπιστημιακός 
Διδάσκαλος διαθέτει και  
κλασσική παιδεία .
Τις εορταστικές εκδηλώσεις 
τίμησαν διά της παρουσίας των 
40 Μεγάλοι Διδάσκαλοι και 
Αντιπροσωπείες από συνολικά 
52 Μεγάλες Στοές.
Την  Μεγάλη Στοά της Ελλάδος 
αντιπροσώπευσε ο πρόσθετος 
Μεγάλος Διδάσκαλος φιλτ. αδ. 
Γ. Βασιλογεώργης ο οποίος 
τυγχάνει και αντιπρόσωπος 
των Ηνωμένων Μεγάλων 
Στοών της Γερμανίας 
στην Ελλάδα και ο οποίος 
παρέδωσε και αναμνηστικά 
δώρα στον απελθόντα και 
νεοεγκαταστηθέντα Μεγάλους 
Διδασκάλους.

Ετήσια επικοινωνία της 
Μεγ. Στοάς της Ουγγαρίας

9/10 Ýùò 11/10 2009

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος 
απέστειλε συγχαρητήριο 
επιστολή εκ μέρους του 
Μεγάλου Διδασκάλου και 
απολογία για την μη δυνατότητα 
συμμετοχής  λόγω της 
περιόδου των εθνικών εκλογών

Παγκόσμιο Συνέδριο Μεγ. 
Στοών

Στην πρωτεύουσα της 
Δημοκρατίας της GABON  
Libreville και από 4 εως 7 

Νοεμβρίου 2009 έλαβε χώρα το 
από διετίας προγραμματισμένο 
παγκόσμιο συνέδριο των 
Μεγάλων Στοών.
Δυστυχώς λόγω διαφόρων 
προβλημάτων, δεν εστάθη 
δυνατή η συμμετοχή της 
Ελλάδος σ’ αυτό.
Τα συμπεράσματα του 
Συνεδρίου θα δημοσιευθούν 
σύντομα.

Γενική συνέλευση κα 
ετήσια επικοινωνία Μεγ. 
Στοάς της Μάλτας

Από 20 έως 23 Νοεμβρίου 2009 
έλαβε για πρώτη φορά με την 
παρουσία προσκεκλημένων 
από φίλες Μεγάλες Στοές η 
Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Μεγάλης Στοάς της Μάλτας.
Οι σχέσεις της Μεγάλης Στοάς 
της Ελλάδος με την Μεγάλη 
Στοά της Μάλτας είναι πολύ 
στενές και όπως ανέφερε ο 
Μεγάλος Διδάσκαλος αυτής 
φίλτατος και Ενδοξότατος 
αδελφός Jose Cordina στην 
Ελλάδα γνώρισε πραγματικά τι 
σημαίνει η λέξη φιλοξενία.
Οι εκδηλώσεις έλαβαν 
χώρα στο Ξενοδοχείο Meri-
dien στο οποίο φιλοξενήθηκε 
και το σύνολο των ξένων 
αντιπροσωπειών εκ των οποίων 
η Ελληνική έτυχε ιδιαιτέρας 
τιμητικής μεταχειρίσεως .
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η Μεγάλη Στοά της Μάλτας 

ιδρύθηκε πρίν 5 χρόνια από 
την Μεγάλη Στοά της Ιρλανδίας 
και έκτοτε, εκτός της άψογης 
διενέργειας των εργασιών  
παρουσιάζει σημαντική πρόοδο 
σε αριθμούς και διεθνή 
αποδοχή.

Γενική συνέλευση Μεγ. 
Στοάς του Λουξεμβούργου

Ως γνωστόν η ετήσια γενική 
Συνέλευση του Λουξεμβούργου 
με την άτυπη ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ αυτών που 
αντιπροσωπεύουν τις Μεγάλες 
Στοές αποτελεί ίσως τον 
σημαντικότερο παράγοντα 
ενημερώσεως.
Στην φετινή ετήσια γενική 
Συνέλευση της Μεγάλης 
Στοάς του Λουξεμβούργου 
από την 12η έως και την 

Κεντρικός Διάδρομος του Κοινοβουλίου στην 
Βαλέτα.
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15η Νοεμμβρίου 2009 
παρέστη ως εκπρόσωπος της 
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος 
ο πρόσθετος Μεγάλος 
Διδάσκαλος ενδ. αδ. Γ. 
Βασιλογεώργης.

Στοά “Τα Φώτα της 
Μεσογείου”

Με πρωτοβουλία τη Εθνικής 
Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας 
και ιδίως της περιφερειακής 
της Μεγ. Στοάς της Μασσαλίας 
και του Μεγάλου Διδασκάλου 
αυτής Jean-Luc Venturino 
ιδρύθηκε η Σ.Στ. «Τα Φώτα 
της Μεσογείου» στην οποία 
εκλήθησαν να μετάσχουν δι’ 
αντιπροσώπων τους όλες οι 
Μεγάλες Στοές των Κρατών της 
Μεσογείου.
Σκοπός της ιδρύσεώς της 
είναι  να δώσει την δυνατότητα 
τεκτονικής σκέψεως σε νέους 
αδ. και να δείξει στην αμύητο 
κοινωνία ότι ο Τεκτονισμός 
είναι δεσμευμένος στην ιδέα 
του να κάνει δυνατή την  ηθική 

βελτίωση του Ανθρώπου.
Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος 
απεφάσισε να μετάσχει  με 
μικρό αριθμό αδ.αδ. στην 
επόμενη συνάντηση της Σ.Στ. 
«Τα Φώτα της Μεσογείου»  που 
θα γίνει στην Βαρκελώνη της 
Ισπανίας, και θα δηλώσει την 
πρόθεσή της να φιλοξενήσει 
μία από τις επόμενες 
συνεδρίες αυτής.

Γενική συνέλευση κα 
ετήσια επικοινωνία Μεγ. 
Στοάς της Βουλγαρίας

Στα πλαίσια της Ετησίας 
Γενικής Συνελεύσεως της από 
27 έως 29 Νοεμβρίου 2009, την 
Μεγάλη Στοά της Βουλγαρίας 
επεσκέφθησαν  περισσότερες 
από 20 αντιπροσωπείες 
από φίλες Μεγάλες Στοές 
κυρίως από την περιοχή των 
Βαλκανίων, και της κεντρικής 
και Βόρειας Ευρώπης.
συμπεριέλαβε την διενέργεια 
ανοικτής (Λευκής) εκδηλώσεως 
κυρίο θέμα της οποίας ήτο η 

ενημέρωση μη 
τεκτόνων γύρω 
από τον διάκοσμο 
της Στοάς και 
το περιεχόμενο 
τυπικών εργασιών. 
Ο αντίκτυπος 
από την πρώτη 
αυτή «ανοικτή» 
εκδήλωση ήτο 
πολύ θετικός.

Από την υποδοχή αδ. από την Μεγάλη στοά της 
Πενσυλβάνια (ΗΠΑ), Σεπτ. 2008

Εκ μέρους της Μεγάλης Στοάς 
της Ελλάδος παρέστη ο ενδ. 
πρόσθετος Μεγ. Διδάσκαλος  
ενδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργης.
Η όλη οργάνωση, το 
Τελετουργικό και η φιλοξενία 
ήσαν υποδειγματικά.
Σαν συμπλήρωμα των αρίστων 
σχέσεών μας με την γειτονική 
Μεγάλη Στοά ζητήθηκε να 
αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο 
η συνεργασία μεταξύ Στοών των 
δύο χωρών. n
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Κοινός εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου  στο 
Βέλγιο των Στ. Αναγέννησις αρ. 75 και Πυθαγόρας    

αρ. 33 Αμβέρσας

Το τριήμερο 19-21/6/2009 η Στ. «Αναγέννησις υπ’αρ 75» με 30μελή 
αντιπροσωπεία, συνοδεύοντας τον Μεγ. Διδ. αδ. Νικόλαο Βουργίδη, 

τον κρατ. αδ. Ευαγγέλου 
Μπινιάρη και τον κοσμ. 
αδ. Ηλία Κοντογιάννη, 
έλαβε μέρος στον από 
κοινού εορτασμό του 
Θερινού Ηλιοστασίου 
με την Στ. «Πυθαγόρας 
33» Αν. Αμβέρσης στο 
Βέλγιο.
Την Παρασκευή 19 
Ιουνίου, παρουσία 
του Μεγ.Β’ Επ. της 
Κανονικής Μεγ. Στ. του 

Βελγίου, τελέστηκαν οι πανηγυρικές κοινές εργασίες στο Τεκτ. 
Μέγαρο της Αμβέρσας, όπου οι δύο Σεβ. Γεώργιος Μπινιάρης 
και Χρήστος Καθάριος απηύθυναν χαιρετισμό στην ελληνική και 
γαλλική γλώσσα.
Εν συνεχεία ο ομιλητής της εσπέρας αδ. Νικόλαος Βουργίδης 
ανέπτυξε τεμάχιο με θέμα  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΓΩΓΗ 
– ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΟΡΕΙΑ». Το κείμενο μεταφρασμένο στην Γαλλική 
γλώσσα διενεμήθη στους παρισταμένους Βέλγους αξιωματούχους.
Ακολούθησε επίσημο δείπνο στο Γιώτ-Κλάμπ της Αμβέρσας.
Την επόμενη ημέρα, ο Σεβ. Χρήστος Καθάριος και το Συμβούλιο 
του Πυθαγόρα παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν του  αδ. Νικ. Βουργίδη 
και της αντιπροσωπείας της Στ. Αναγέννησις . 
Κατά το διήμερο οι αδ. της «Αναγέννησις» με τα μέλη των 
οικογενειών τους είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αξιοθέατα 
των Βρυξελλών, της Μπρυζ και  της Γκαντ. n

Αναμνηστική φωτογραφία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Ο Νικ. Νικηταρίδης συνέθεσε λεπτομερειακή καταγραφή 
της πορείας του Ελληνικού Τεκτονισμού στην Αίγυπτο 
(που εκδόθηκε με την χορηγία του αδ. Καμαλάκη).

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύει την παρουσία των Ελλήνων στην 
Αίγυπτο, την ιστορική πορεία του Τεκτονισμού στην Ελλάδα και 
στην Αίγυπτο καταγράφει λεπτομερειακά τις ελληνικές Στοές 
της Αλεξάνδρειας (Άγιος Ανδρέας, Άγιος Ιωάννης, Αδελφότης, 
Αθηνά, Αθήναι, Ακακία, Ακρόπολις, Αναγέννησις της Ελλάδος, 
Αρμονία, Αρχιμήδης, Άτλας, Δωδώνη, Ελλάς, Ένωσις, 
Καψάλης, Κορφού, Κυψέλη, Μέγας Αλέξανδρος, 
Μέμφις, Μίνως, Μυστράς, Ομόνοια, Παλλάς 
Αθηνά, Παρθενών, Πλάτων, Προμηθεύς, 
Προποντίς, Πτολεμαίος Α’, Πυθαγόρας, 
Ραμσής, Ραμσής ο Μέγας, Σύμπαν, 
Υψηλάντης, Περιστύλια: Γολγοθάς, 
Αρμονία). Στο Αμπουκίρ η Στ. Κόνωπος, 
στο Βέγχα η Στ. Σιών, το περιστύλιο 
Γολγοθάς, στο Κάϊρο η Στ. Αναγέννησις, 
Ελλάς (Grecia), Ελευθερία, Ελευσίς, Ίρις, 
Ίσις, το περιστύλιο Ίσις, Κωνσταντίνος ο 
Μέγας, Λυκούργος, Μαραθών, Όσιρις, 
Σωκράτης, στο Καφρ ελ Ζαγιάτ η Στ. 
Πυθαγόρας, στη Μανσούρα η Στ. Θήβαι, στη 

Εισαγωγή 
στην Ιστορία 

του Ελληνικού 
Τεκτονισμού στην 

Αίγυπτο
Νικ. Νικηταρίδης, εκδ. Αγγελάκη 2009
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Μεχάλα Κεμπέρ η Στ. Όμηρος, 
στη Μίνια η Στ. Άνω Αίγυπτος, 
στην Ισμαηλία η Στ. Ερμής, 
Ζήνων, το περιστύλιο Ζήνων, 
Ζήνων-Προμηθεύς, στο Πορτ-
Σαΐδ οι Στ. Άτλας, Δικαιοσύνη, 
Θέμις, Κρατύλος, Λύσις, 
Όσιρις, και Όσιρις-Δικαιοσύνη, 
Πλάτων, Πυθαγόρας, Σόλων, 
Σόλων-Θέμις, Σόλων-Πλάτων, 
Φοίνιξ, στο Σενέζ η Στ. Εστία-
Πυθαγόρας, Πυθαγόρας, Vesta, 
στο Δαμανχούρ η Στ. Ελλάς.

Σημειώνει τα περιοδικά 
Αθηνά, Αβρακαδάβρα, Ακακία, 
Νέα Ακακία, Παρθενών και τα 
τεκτ. βιβλία ή φυλλάδια.

Στο παράρτημα αναλύει 
τις σχέσεις του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας με τον 
Τεκτονισμό, την συμβολή του 
Ελληνικού Τεκτονισμού στα 
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, στην 
ενίσχυση των σχολείων, τα 
λαϊκά συσσίτια και τα ιδρύματα 
ευποιΐας. Τέλος παραθέτει 
ευρύ κατάλογο τεκτόνων 
αιγυπτιωτών, περιγράφοντας 
την δράση τους στην κοινωνία 
και την αδελφότητα και πλούσια 
βιβλιογραφία.   n

Τ
ο Υπ. Περιστύλιο Φοίνιξ Κερκύρας εξέδωσε μελέτη 
για την ιστορική του διαδρομή (επιμέλεια Ε. 
Καλογερόπουλος). Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται 

η εισαγωγή των επιγενομένων βαθμών στα Ιόνια νησιά και η 
εμφάνιση του Τεκτονισμού στην περιοχή κατά τον 18ο αιώνα. 
Σύμφωνα με τις αναφορές του Διονυσίου Ρώμα προς την Grand 
Orient de France του 1811 και 1843 προκύπτει ότι το 1782 ο κόντε 

Μάρκος Χαρβούρης ως πρόεδρος της Μεγάλης 
Μητρικής Σκωτικής Στοάς της Βερόνας (με 

έδρα την Πάδοβα) παραχώρησε άδεια 
ιδρύσεως εργαστηρίου με τίτλο La 

Beneficentza (Αγαθοεργία) στην 
Κέρκυρα). Στην ίδια έκθεση 

αναφέρεται η λειτουργία 
περιστυλίου που 
τελούσε εργασίες σε 

επιγενομένους βαθμούς.

Στον 19ο αιώνα ιδρύεται η 
Στ. Saint Napoleon υπ’ αρ. 1300 

Επετειακό 
Λεύκωμα ôùí 125 

ετών του Υπερτ. 
Περιστυλίου Φοίνιξ 

υπ’ αρ. 1Α 
Κοιλ. Ερμόνων Αν. Κερκύρας 

(1883 - 2003)
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υπό την αιγίδα της Μεγ. Αν. της Γαλλίας (λειτουργά 1809-1814) 
με μέλη υπαλλήλους και στρατιωτικούς πουεμφανίζονται ότι 
κατείχαν περιστυλιακούς βαθμούς. την 6η Ιουνίου 1810 σε  κοινή 
συνεδρία των Στ. La Beneficentza και Philogenie συνενώνεται και 
αναγνωρίζονταιως σκωτικό περιστύλιο με δεδομένο ότι από τα 67 
μέλη, τα 28 είναι μέλη περιστυλίου.

Στο επόμενο κεφάλαιο 
παρατίθεται η ίδρυση της 
Γαληνοτάτης Μεγάλης 
Ανατολής της Ελλάδος (14 
Ιουνίου 1816 Κόμης Ρώμας) 
του Υπερτάτου Μητροπολιτικού 
Περιστυλίου για τον Σκωτικό 
Τύπο, τα ιδρυτικά της Στ. 
Φοίνιξ (άνοιξη 1843) με την 
παράλληλη απονομή των 
βαθμών του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού 
Τύπου και η ίδρυση ελληνικού 
περιστυλίου στην Κέρκυρα 
(1883), η ίδρυση της Στοάς 
Phenix (1843) από τον Αντ. 
Δάνδολο και πίνακες των 
μελών με τους περιστυλιακούς 
τους βαθμούς.

Σε άλλο κεφάλαιο γίνεται 
αναφορά στην ίδρυση 

ελληνικών φιλοσοφικών εργαστηρίων στην Ελλάδα και την 
Κέρκυρα (1883), το Υπέρτερο Περιστύλιο Φοίνιξ αρ. 12 και η 
συνολική πορεία τους μέχρι σήμερα.

Στις τάξεις του Περιστυλίου λάμπρυναν προσωπικότητες 
όπως ο Δημήτριος Κόλλας δήμαρχος Κερκυραίων, ο Άγγελος 
Ψωρούλας δήμαρχος Κερκυραίων, ο καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών Παναγιώτης Γιωτόπουλος, ο Θεμιστοκλής Μπαμίχας 
βουλευτής Αργυροκάστρου, ο Σταμάτιος Δεσύλλας δήμαρχος 
Κερκυραίων, πρόεδρος της Αναγνωστικής Ετιαρείας, ο Αντώνιος 
Κογεβίνας πρόεδρος της Φιλαρμονικής και της Αναγνωστικής, ο 

Διονύσιος Ρώμας

Ιάκωβος Νεχάμα αρχιραββίνος, ο Σπυρίδων Θεοτόκης βουλευτής 
και υπουργός, ο Παν. Ζαφειρόπουλος δήμαρχος Κερκυραίων, 
ο Στέφανος Φακιολάς βουλευτής, ο Αυγ. Σορδίνας καθηγητής 
στο Harvard και Σοφότατοι του Εργαστηρίου αυτά τα 125 χρόνια 
δράσης ήσαν οι αδελφοί: Γεώργιος Ζαβιτζιάνος 33ο, Κωνσταντίνος 
Παλατιανός 18ο, Ευγένιος Πολίτης 30ο Δημήτριος Μπούας 31ο, 
Αρσένιος Θεοτόκης Ανδρουτσέλλης 28ο, Αριστοτέλης Μανιαρίζης 
31ο,  Φιλοκτήμων Παραμυθιώτης 31ο, Γεώργιος Βλάσης 
30ο, Γεώργιος Χονδρογιάννης 31ο, Σπυρίδων Καζιάνης 32ο, 
Στέφανος Φακιολάς 31ο, Γεώργιος Στεριώτης 32ο, Κωνσταντίνος 
Βραχλιώτης 31ο, Γεώργιος Τρψέρης 33ο, Αχιλλέας Αβραμίδης 
31ο, Γεώργιος Χρυσικόπουλος 32ο, Κάρολος Αγιούς 30ο, 
Μαξιμιλιανός Λαβοάνος 31ο, Ιωάννης Γραμματικός 32ο Ε.Μ.Ε., 
Στέφανος Α νεμογιάννης 30ο, Ιωάννης Τριβυζάς 31ο, Νικόλαος 
Τρίαντος 32ο Ε.Μ.Ε., Ελευθέριος Μωραίτης 32ο, Φρειδερίκος 
Νικόλαος Τσούτσης 31ο, Δημήτριος Σκληρός 30ο, Φώτιος Τσίπης 
28ο και Γεώργιος Αγιούς 32ο.  n
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MÅÃÁËÇ ÓÔÏÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ

ÌÅÃÁÓ ÄÉÄÁÓÊÁËÏÓ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑIΓÉΔΑ ΗΜΩΝ Σ. ΣΤΟΑΣ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 60/2009 

«Περί συγκλήσεως της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
των Σεβ. áδ. Αντιπροσώπων» 

Ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος 

Συ µφώνως προς τας Διατάξεις των άρθρων 17, 21, 22, 25 και 26 του Καταστατικού 
Χάρτου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και την απόφασιν του Συµβουλίου της 
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, ληφθείσαν κατά την Συνεδρίαν αυτού της 25ηò 
Íïåµβρίοu 2009. 
Καλούµεν τους Σεβ. áδ. Αντιπροσώπους των υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της 
Ελλάδος Σεπτών Στοών, εις ετησίαν Τακτικήν Σύνοδον της Γενικής Συνελεύσεως, 
η οποία θα πραγµατοποιηθÞ εις την αίθουσαν «ΕΛΕÕΣΙΣ» του Τεκτονικού Μεγάρου 
Αθηνών, οδός Αχαρνών αριθ. 19, την 30ηí Éáíïuαρίοu 2010, ηµέραν Σάββατον και 
ώραν 16.00. 
Διά του παρόντος και δυνάµει του άρθρου 26 του Καταστατικού Χάρτου κοινοποιούµεν 
προς άπαντα τα µέλη της Γενικής Συνελεύσεως, τα θέµατα της Ηµερησίας Διατάξεως, 
εχούσης ως ακολούθως: 
1. Προσφώνησις του Μεγάλου Διδασκάλου. 
2. Επικύρωσις των Πρακτικών της προηγουµένης ετησίας Τακτικής Συνόδου της 

Γενικής Συνελεύσεως της 31ηò Éáíïõáñßïõ 2009. 
3. Διοικητική Λογοδοσία της Τεκτονικής Περιόδου 1.10.2008 έως 30.9.2009 προς 

έγκρισιν και ψήφισιν. 
4. Οικονοµικός Απολογισµός χρήσεως 1.10.2008 έως 30.9.2009 και Εκθεσις της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής προς απαλλαγήν του Συµβουλίου της Μεγάλης Στοάς της 
Ελλάδος από πάσης διαχειριστικής ευθύνης. 

5. Υποβολή προς έγκρισιν του Προϋπολογισµού περιόδου 1.10.2009 - 30.9.2010. 
6. Αρχαιρεσίαι διά την εκλογήν των Μελών του Συµβουλίου της Μεγ. Στοάς της 

Ελλάδος διά την τριετίαν 2010 - 2013. 
7.Διάφοροι Ανακοινώσεις. 

Εξεδόθη εις το Τεκτονικόν Μέγαρον Αθηνών την 25ηí Νοεµβρίοu. 2009. 

 Ï ÌÝãáò Ãñáììáôåýò  Ï ÌÝãáò ÄéäÜóêáëïò
 Áåôüò ÔæéöÜêéò   Íéêüëáïò Âïõñãßäçò

ÓÙÌÁÔÅÉÏ ÌÅ ÔÇÍ ÅÐÙÍÕÌÉÁ

ÔÅÊÔÏÍÉÊÇ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤÉΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 

Καλούµεν ôους εξουσιοδοτηµένους Αντιπροσώπους εις ετησίαν Τακτικήν Σύνοδον 
της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα πραγµατοποιηθεί εις την αίθουσαν «ΕΛΕΥΣΙΣ» 
του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών, οδός Αχαρνών αριθ.19, την 30ηí Éáíïõáñßïõ 2010, 
ηµέραν Σάββατον και ώραν 16:00 

Τα θέµατα της Ηµερησίας Διατάξεως, έχουν ως ακολούθως: 
1. Υποβολή προς έγκρισιν του Προϋπολογισµού περιόδου 1.10.2009 - 30.9.2010 
2. Αρχαιρεσίαι δια την εκλογήν Μελών του Δ.Σ. 
3. Διάφοροι Ανακοινώσεις. 

Εξεδόθη εις το Τεκτονéκόν Μέγαρον Αθηνών την 25ηí Íïåµβρίου 2009.

 Ï ÌÝãáò Ãñáììáôåýò  Ï ÌÝãáò ÄéäÜóêáëïò
 Áåôüò ÔæéöÜêéò   Íéêüëáïò Âïõñãßäçò
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ AΠOΛOΓlΣMOΣ ΤΕΚΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ÁΠΟ 1ηò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2008 ΕΩΣ 30ηò ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2009 

Αν. Αθηνών 2 Δεκεµβρίου 2009 

Σεβάσµιοι Αδελφοί Αντιπρόσωποι, 

1. Κατά την κρινόµενη περίοδο συνεκλήθησαν σε τακτικές µηνιαίες Συνόδους στο 
Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών, ïé Σεβάσµιοι, Επιθεωρητές και Κοσµήτορες, τους 
οποίους ο Μεγ. Διδ. Ενδοξ. áδ. Νικόλαος Βουργίδης και τα Μέλη του Συµβουλίου, 
ενηµέρωσαν διεξοδικά για τις αποφάσεις του Συµβουλίου, τις τρέχουσες 
εξελίξεις και δόθησαν απαντήσεις ή και λύσεις στα θέµατα που τέθηκαν ή είχε να 
αντιµετωπίσει το Συµβούλιο. 

2. Συνεκλήθησαν επίσης δύο παρόµοéåò Σύνοδοι για ôïí áõôü óêïðü óτο Τεκτονικό 
Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για τους Σεβασµίους, ΕπιθεωρητÝς και Koσµήτoρåς των 
Στοών Βορείου Ελλάδος.

3. Κατά την κρινόµενη περίοδο, το Συµβούλιο εγκαθίδρυσε τις ακόλουθες δύο Στοές: 

(α) Την Στ. «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ» υπ’ αριθµ. 153 Αν. Κορίνθου, την 10η Απριλίου 
2009. Η έγκριση δηµιουργίας της ως άνω Στοάς, είχε πραγµατοποιηθεί 
κατά την Τεκτονική Περίοδο 2007 - 2008 πλην όµως η εγκαθίδρυσή 
της πραγµατοποιήθηκε κατά την κρινόµενη Τεκτονική περίοδο, λόãω 
καθυστερήσεως διευθετήσεως του θέµατος στεγάσεως της ΣôïÜò óå ïßêηµα 
της Κορίνθου. 

(β) Την Στ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ» υπ’ αριθµ. 156, Αν. Κηφισιάς. 

4. Την 30η ÌáÀïõ 2009, η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ρουµανίας, διοργάνωσε ειδική 
τεκτονική εκδήλωση όλων των Ευρωπαϊκών Σ. Στοών µε το διακρéτικόν όνοµα 
ΦΟΙΝΙΞ. Κατά την τεκτονική εêδήλωση áõôÞ åß÷áí προσκληθεί και συµµετέσχον, áä. 
των ηµετέρων Στοών «ΦΟΙΝΙΞ» υπ’ αριθµ. 1, Αν. Κερκύρας, «ΦΟΙΝΙΞ» υπ’ αριθµ. 48 
Αν. Πειραιώς, «ΦΟΙΝΙΞ» υπ’ αριθµ. 51, Αν. Αθηνών και «ΦΟΙΝΙΞ» υπ’ αριθµ. 59, Αν. 
Θεσσαλονίκης. 

5. Κατά την διάρκεια των τελετών του Δελφéκού Ιδεώδους, που πραγµατοποίησε το 
µεταπτυχιακό ôµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών από 13-18 Ιουλίου 2009, υπήρξε 
εντυπωσιακή η συµµετοχή ôåκτόνων - µελών της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, 
ως οµιλητών. Ειδικότερα ο αä. Χρήστος Κεχαγιάς της Σô. «ΙΣΟΤΗΣ» ανέπτυξε 
το θέµα «Αριστοτελική Σκέψη για το Περιβάλλον», ο αδ. Νικόλαος Μωραϊτάκης 
της Στ. «ΙΣΟΤΗΣ» ανέπτυξε το θέµα «Φύσις και Ηθική», ο Κοσµήτορας αδ. Ηλίας 
Κοντογιάννης, ανέπτυξε το θέµα «Βιοηθική και Περιβάλλον», ο Επίτιµος Μεγ. 
Διδάσκαλος Ενδοξ. áä. Χρήστος Μανέας ανέπτυξε το θέµα «Φύσις και Ηθική» και 
ο Μέγας Διδάσκαλος Ενδοξ. áä. Νίκος Βουργίδης, ανέπτυξε το θέµα «Παιδεία και 
Πολιτισµός». 

Περαιτέρω ιστορική για τον Ελληνικό Τεκτονισµό υπήρξε η απονοµή του «Βραβείου 

Σοφίης» προς τον Επίτιµον Μέγα Διδάσκαλο Ενδοξ. áä. Χρήστο Μανέα, το οποίο 
το Πανεπιστήµιο απονέµει «σε προσωπικότητες, οι οποίες µε τις πράξεις τους 
υπηρετούν τις ίδιες áξίες Ελληνισµού - Ανθρωπισµού» και στον Μέγα Διδάσκαλο 
Ενδοξ. áä. Νίκο Βουργίδη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Τεκτονéκού 
Ιδρύµατος του «Βραβείου Ευποιßης», το οποίο απενεµήθη ãéá ðñþôç öïñÜ από 
το Πανεπιστήµιο Αθηνών και θα απονέµεται «σε προσωπικότητες του Διεθνούς 
στερεώµατος, που µε το φιλανθρωπικό έργο τους ευεργετούν την ανθρώπινη 
κοινότητα, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια για την επιβίωσή της».

Η αναγνώριση και η βράβευση αυτή από το ανώτατο Πνευµατικό ºδρυµα της 
Ελλάδος, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, του «¸ργου Ευποιßας», που επιτελείται από 
το Τεκτονικό ºδρυµα και τους Ýλληνες ôÝκτονες της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, 
αποτελεί για όλους µας µεγίστη τιµή και δηµιούργησε στο παριστάµενο κοινό 
άριστες εντυπώσεις, ιδία όταν η βράβευση αυτή Ýãéíå óôï Δελφικό éóôïñéêό 
καé ìυσταγωγéêό περιβάλλον του Αρχαίου ΘεÜôñου, υπό την επιβλητική µουσική 
του διεθνώς ανεγνωρισµένου ¸λληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανsσίου. Ç äå 
παρουσίαση του προγράµµατος και των βραβευθέντων Ýãéíå áðü τον ηθοποιό 
Γρηγόρη Βαλτινό υπό τους ήχους πολυµελούς χορωδίας της Ε.Ρ.Τ. παρουσία 
προσωπικοτήτων από όλï τον Κόσµο. 

6. Από την 30η Οκτωβρίου 2009 έως και την 1 η Νοεµβρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε 
µε εðéôυxία óτην Ρόδο η Αµφικτιονία των υπό την αιγίδα της Μεγ. Στ. της Ελλάδος 
Στοών νήσων. 

Το θέµα του κύκλου των εισηγήσεων κατά την ως άνω Αµφικτιονία, ήταν «Ανάπτυξη 
και λειτουργία των Τεκτονικών Στοών σε µικρές κοινωνίες» 

7. Την 7η êáé 8η Íïåµβρίου 2009, µε µέριµνα της Στ. «ΦΑΡΟΣ» υπ’ αριθµ. 138 Αν. 
Πατρών, διοργανώθηκε η 5η Áµφικτιονία Στοών Δυτικής Ελλάδος. 

Óôçí Áìöéêôéïíßá áõôÞ συµµετέσχον οι Στοές Δυτικής Ελλάδος «ΠΑËÁΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ» υπ’ αριθµ. 22 , Αν. Πατρών, «ΦΑΡΟΣ» υπ’ αριθµ. 138 Αν. Πατρών, 
«ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ» υπ’ αριθµ. 145, Αν. Ολυµπίας, «KOINON ΑΙΤΩΛΩΝ» υπ’ αριθµ. 
132, Αν. Αγρινίου και «ΗΛΙΟΣ» υπ’ αριθµ. 14, Αν. Ζακύνθου, ως και επισêÝðôåò áðü 
Üëëåò Óô.

Ôï θέµα του κύκλου των εισηγήσεων κατά την Áìöéêôéïíßá áõôÞ Þôáí «ο ρόλος του 
Τεκτονισµού óτην ελληνική περιφέρεια». 

8. Συνεχίσθηκε ο κύκλος των καθιερωµένων áíïéêτών åêδηλώσεων του Τεκτονικού 
Ιδρύµατος.

Συγκεκριµένα, την 15η Νοεµβρίου 2008, έλαβε χώρα η 21η Ανοικτή Εκδήλωση µε 
θέµα «Το Πρόβληµα της Συνειδησιακότητáς», µε οµιλητές τους: 

α) Δηµήτριο Κανδύλη, Καθηγητή Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. και θέµα «Η συνείδησç από 
ιατρικής πλευράς»., 

â) Éωάννη Αντωνίου, Êαθηγηôή Μαθηµατικών Α.Π.Θ. και θέµα «ο χρόνος της 
Συνείδησης». 

ã) Γεώργιο Πñïêoπίoõ, Καθηγητή Αρχιτεκτονικήò Ε.Μ.Π. και θέµα «Από το Σύµβολο 
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στη Συνείδηση». 

ä) Θεïδόσιo Τάσιο, Οµ. Καθηγητή Ε.Μ.Π. και θέµα «Η Δόµηση τoõ Εγþ».

9. Συνεχίσθηκε η αιµοδοσία των υπό την αιγίδα της Μεγ. Στ. της Ελλάδος µελών τωí 
διαφόρων Στοών, υπέρ του Νοσοκοµείου Παίδων «ΑΓÉΑ ΣΟΦΙΑ», για τα παιδιά που 
πάσχουν από µεσογειακή αναιµία. 

10. ¸ãéíå η αποκατάσταση των υφισταµένων εκκρεµοτήτων του ηλεκτρικού δικτύου 
φωτισµού της αιθούσης «ΕΛΕΥΣΙΣ» του α’ ορόφου του Τεκτονéκού Μεγάρου 
Αθηνών. 

11. Παράλληλα µε την επί µέρους φιλανθρωπική δραστηριότητα των Στοών, η Μεγάλη 
Στοά της Ελλάδος συνέχισε το έργο του Ιδρύµατος, ìå ôçí äéÜèåóç χρηµατικïý 
πoσïý σε αγαθοεργίεò και υποτροφίες σε απόρoõς σπουδαστές, ïé οποίοι 
κατείχαν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως αναφέρåôáé στον απολογισµό του Μεγ. 
Ελεονοµείου. 

12. Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος καλλιέργησε ιδιαίτερα αρµονικές σχέσεις µε 
όλες της Τεκτονικές Δυνάµεις της Αλλοδαπής, µε τις οποίες υπάρχει αµοιβαία 
αναγνώρισç και συµµετείχε κατά καιρούς µε áíôéðñïóþðïõò της σε Γενικές 
Συνελεύσεις ή άλλες εκδηλώσεις Μεγάλων Στοών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

α)  Από την 6η έως και την 9η Νοεµβρίου 2008, συνεκλήθη η καθιερωµένη Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στοάς του Λουξεµβούργου, στην οποία παρέστη 
ως εκπρόσωπος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος, ο Προσθ. Μεγ. Διδ. Åνδ. áä. 
Γεώργιος Βασιλογεώργης. 

Η Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στοάς του Λουξεµβούργου, έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα, γιατί στις εργασίες της γίνεται άτυπη ανταλλαγή απόψεων των 
áíτιπρoσώπων των Μεγ. Στοών για τα äéεθνή ôåêôïíéêÜ èέµατα και αποτελεί 
τον σηµαντικότερο παράγοντα ενηµερώσεως και συζητήσεων ανάµεσα σε 
ôåêôïíéêÝò äυνάµεις. 

β) Από 28 έως και 30 Νοεµβρίου 2008, στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής 
Συνελεύσεως της Βουλγαρίας Ýãéíå εγκατάσταση του νέου Mεγ. Διδασκάλου 
και του νεοεκλεγέντος Συµβουλίου. Την Μεγ. Στ. της Ελλάδος εκπροσώπησαν 
ο Måã, Äéä. Åíä. áä. Νικόλαος Βουργίδης, ο Προσθ. Μεγ. Διδ. Γεώργιος 
Βασιλογεώργης και ο Κοσµ. Χρήστος Χρηστίδης.

γ) Από 20 έως 24 Νοεµβρίου 2008 έλαβε χώρα στο Γουόρικ του Ηνωµένου 
Βασιλείου, πανηγυρική κοινή Συνεδρία των Σô. «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» αριθ. 75 Αν. 
Αθηνών και «GREVILLE» Νο.4773 µε ευκαιρία την εγκατάσταση των νέων αρχών 
της δεύτερης. Η Μεγ. ΣΤ. της Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από τον Προσθ. Μεγ. 
Διδ. Γεώργιο Βασιλογεώργη, συνοδευόµενο από αντιπροσωπεία 25 µελών της 
Στ. «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ». 

δ) Την 19η Éáíïõáñßïõ 2009, η Στοά Master’s Lodge υπό την αιγίδα της Περιφερ. 
Μεγ. Στ. της Αγγλίας, τίµησε τον Μåγ. Διδ. ôçò Ìå. Óô. ôçò ÅëëÜäïò åνδοξ. áä. 
Νίκο Βουργίδη µε τον τίτλο του επιτίµου µέλους της. 

ε) Ο Έλληνας Σεβ. της Στ. Field End του Λoνδίνoυ, Χρήστος Κάκος, προσκάλεσε 
τον Mεγ. Διδ. και τον Πρoσè. Μεγ. Διδ. να τιµήσουν τις εορταστικές εργασίες 
της εγκαταστάσεως νέου Συµβ. στις οποίες παρέστησαν πολλοί Μεγ. Αξιωµ. της 
Περιφερ. Måã. Στ. του Bedfordshire. 

στ) Μεταξύ 9 και 12 Μαρτίου 2009, έλαβαν χώραν στο Λονδίνο οι εκδηλώσεις της 
τριµηνιαίας επικοινωνίας της Çí. Ìåã. Στ. της Αγγλίας. 

ζ) Από 13 έως και 15 Μαρτίου 2009 έλαβε χώραν στην Βαρκελώνη η 
ετήσια επικοινωνία της Μεγ. Στ. της Ισπανίας. Την Ìåã. Στ. της Ελλάδος 
εκπροσώπησαν ο Μεγ. Διδ. ενδοξ. áä. Νικόλαος Βουργίδης και ο Προσθ. Μεã. 
Δéδ. áä. Γεώργιος Βασιλογεώργης. 

η) Από 13 έως 15 ΜαÀου 2009, ο Μεγ. Διδ. ενδοξ. áä. Νικόλαος Βουργίδης 
παρέστη ως επίσηµος οµιλητής στην Αµφικτιονία που διοργάνωσαν οι Στοές υπό 
την αιγίδα της Μεγ. Στ. της Κύπρου. 

θ) Την 14η ÌáÀου η Σô. «ΑΠΟΛΛΩΝ» αριθ. 98 Aν. Αθηνών συµµετέσχε σε κοινές 
εργασίες µετά της Στοάς Εχ. Orient Lυχ της ΒIένης και µε οµιλητή τον. Σεβ. της, 
µε την συνδροµή των υπό την αιγίδα µας Στοών ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ, & 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ. Στην εκδήλωση παρέστησαν οι åνδ. áδ. Ν. Μακρής, Γ. ºβος και 
Γ. Ματσόπουλος. 

ι) Από 4 έως 7 lουνίου 2009, εορτάστηκαν στο Βελιγράδι τα 90 χρόνια της Mεγ. 
Στ. της Σερβίας. Στις εορταστικές εκδηλώσεις, η Μεγ. Στ. της Ελλάδος 
αντιπροσωπεύθηκε από τον Προσθ. Μεγ. Διδ. åíδ. áδ. Γεώργιο Βασιλογεώργη. 

13. Ιδιαιτέρως επιδιώχθηκε από το Συµβούλιο της Μεγάλης Στοάς η ενίσχυση των 
καλών σχέσεων µε τις Μεγάλες Στοές της Ευρώπης και της Αµερικής. Σηµειωτέον 
ότι οι επισκέψεις και συµµετοχές σε διεθνείς εêδηλώσεéò âáóßæïíôáé σε 
προκαθορισµένο και οργανωµένο ó÷Ýäéï, ìåôÜ την συµµετοχή οι λαβόντες µέρος 
Ενδ. áä. υπέβαëáí πάντοτε έκθεση επί των πεπραγµένων, κατά την επίσκεψή τους. 

14. Στα συνηµµένα παραρτήµατα του παρόντος Διοικητικού Απολογισµού, 
περιλαµβάνονται οι κυριότερες δραστηριότητες των υπό την αιγίδα της Μεγ. Σô. 
της Ελλάδος Στοών Ελλάδος και Κύπρου. 

Από τα παραρτήµατα αυτά προκύπτει ότι το συνολικό έργο που επιτελέσθηκε 
κατά την κρινόµενη τεκτονική περίοδο, χαρακτηρίζεται σηµαντικό, ιδιαίτερα στον 
ðνευµατικό και επικοινωνιακό ôïµέα.

ÌåôÜ ôñ. áä. áóð.
Êáô’ åíôïëÞí

Ï Ìåã. Ãåí. Ãñáììáôåýò

Áåôüò ÔæéöÜêéò
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Εγκυκλίου 9/Ε/90
Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ονόματα αδ. μεταστάντων εις Αιων. Αν.

ΑΡΜΟΝΙΑ, αρ. 118, Αν. Αθηνών: Σπυρίδων Αλιφέρης, Εύδοξος Γαβαλάς

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ, αρ. 60, Αν. Αθηνών: Iωάννης Βεντούρας, Ευάγγελος Λαζαρίδης,    
 Γεώργιος Πράσινος, Βασίλειος Πρωτοψάλτης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, αρ. 103, Αν. Θεσσαλονίκης:  Δηµήτριος Αντωναράκος  

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ, αρ. 116, Αν. Αθηνών: Kωνσταντίνος Μπάλλας

ΗΛΙΟΣ, αρ. 14, Αν. Ζακύνθου: Νικόλαος Στήνιος

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, αρ. 144, Αν. Αθηνών: Σπυρίδων Μεταλλινός

LA TRADITION FRANCAISE, ΑΡ. 125, Αν. Αθηνών: Αλέξανδρος Κόγιας 

ΜΕΛΗΣ, αρ. 76, Αν. Αθηνών: Σίµος Γκόργκας

ΜΙΑΟΥΛΗΣ, αρ. 42, Αν. Πειραιώς: Σπυρίδων Καλαµατιανός

ΟΡΦΕΥΣ, αρ. 69, Αν. Αθηνών: Αθανάσιος Αθανασούλιας

ΟΣΙΡΙΣ, αρ. 117, Αν. Αθηνών: Ανδρέας Περάκης, Δηµήτριος Παππάς,                 
 Αντώνιος Ψαρέλης

ΠΛΑΤΩΝ, αρ. 63, Αν. Καβάλας: Παναγιώτης Παπαχαρίσης

ΠΛΕΙΑΣ, αρ. 78, Αν. Αθηνών: Aναστάσιος  Πάντος, Κωνσταντίνος Καφαντάρης

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, αρ. 8, Αν. Αθηνών: Κωστοηλίας Βλαχοπαναγιώτης

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, αρ. 96, Αν. Χανίων: Ιωάννης Παπατζανής

ΣΑΛΑΜΙΣ, αρ. 132, Αν. Πειραιώς: Eµµανουήλ Μανδραγός

ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ, αρ. 56, Αν. Αλεξανδρουπόλεως: Δηµήτριος Κακάγιας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ, αρ. 38, Αν. Θεσσαλονίκης: Θεόδωρος Ράδος

ΦΟΙΝΙΞ, αρ. 48, Αν. Πειραιώς: Νικόλαος Κουµιώτης

ΦΟΙΝΙΞ, αρ. 51, Αν. Αθηνών: Δηµοσθένης Λαγαράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Εγκυκλίου 9/Ε/90
Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΘέµατα οµιλιών κοινών συνεδριών 

Οκτώβριος 2008
04.10.2008 Aριάδνη, Κινύρας Πάφου Θυσανωτός Κόρυµβος Σπ. Παπαβασιλείου
07.10.2008 Αναγέννησις, Προµηθεύς Ο µονοθεϊσµός υπό την Ελ. Διαµαντάρας
  Σωκρατική έννοια   
13.10.2008 G. Garibaldi, Ορφεύς Συνείδησις Κ. Κάζος
18.10.2008 Kοινόν Αιτωλών, Φάρος Αρχαία Αίγυπτος Δ. Θεοχαρόπουλος
20.10.2008 G. Garibaldi, Προµηθεύς Μυστήρια µυήσεως, δράµα Ελ. Διαµαντάρας
  Τραγωδία, Τεκτονισµός
21.10.2008 Ηνίοχος, Αισχύλος 28η Οκτωβρίου 1940 Αετός Τζιφάκις
25.10.2008 Αρχαία Ολυµπία,  Ο Τεκτονισµός στην Εποχή µας  Α. Λέµης
 Σκενδέρµπεης Τι δεν είµαστε
25.10.2008 Ισότης, Φοίνιξ 1,  Φιλογένεια, Το έπος του 1940 Ν. Βουργίδης
 Λ. Βύρων
31.10.2008 Αττικός Αστήρ,  Πλειάς, Ο Τύπος που ακολουθούµε Α. Κυριακόπουλος
 Θ.Κολοκοτρώνης
      
Νοέμβριος 2008
01.11.2008 Δελφοί 143, Σαλαµίς,    Ν. Βουργίδης
 Σκουφάς, Μέλης, Μιαούλης
01.11.2008 Φοίνιξ 51, Θ. Κολοκοτρώνης Αρχή, Πίστη, ¼ραµα Β. Κούτσης
03.11.2008 Θ.Ο.Μιλήσιος, Πλειάς Η εξέλιξη του Τεκτονισµού Σπ. Παϊζης
  στην Ευρώπη
04.11.2008 Προµηθεύς, Δ. Απόλλων, Η εσωτερική πλευρά του Ν. Παπαγιαννίδης
 Αδελφοποίησις Τεκτονισµού
06.11.2008 Πίστις, Σαλαµίς Το πνεύµα του Τεκτονισµού Ν. Παπαγιαννίδης
06.11.2009 Αρµονία, Σκενδέρµπεης Εκ του Βαθµού. Αναζητώντας Αετός Τζιφάκις
  το νόηµα στην Τεκτ. Ζωή
07.11.2009 ¼σιρις, Βελλεροφόντης Φιλοσοφία, Αλήθεια Μελ. Τσαντίλας
07.11.2008 Πλειάς, Ιωνία Ο Τεκτονισµός που υποστηρίζω Ν.Παπαγιαννίδης
10.11.2008 Ορφεύς, Σπ.Νάγος Διαχρονικά Ελεύθερος και  Α. Παπαγιάννης
  Χρηστοήθης
13.11.2008 Ισότης, Τριπτόλεµος Μια απροσδόκητη συνάντης  Β. Κούτσης
  µε τον Τεκτ.  
14.11.2008 Αρµονία, Πυθαγόρας Αποσυµβολισµός Κ.Πολίτης, Α.Μιχαηλίδης
14.11.2008 Πλειάς, Οµηρος Η προσαρµογή στον  Ιω. Αντωνίου
  Παγκόσµιο ρυθµό   
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15.11.2008 Δωδώνη, Κλεόβουλος,  Ο Ορθός Λόγος Εµµ. Γρύλλης
 Κοινόν Αιτωλών Ο Τεκτονισµός σήµερα
18.11.2008 Ρέα Κυβέλη, Σωκράτης Σωκράτης Ν. Παντελούκας
20.11.2008 Αναγέννησις, Greville 4773 Eγκατάσταση Νέων Αρχών
  Warwick Αγγλίας
20.11.2008 Ελπίς, Αριστοτέλης Συνιστώσα της Ισότητïς η Ιω. Σταφυλάκης
  συµβολή του Τεκτ. στην 
  ειρήνη
22.11.2008 Φοινικéάδα
25.11.2008 Αναγέννησις, Δ. Απόλλων Οι αδ. µε αναγνωρίζουν Σόλων Γορίτσας
27.11.2008 Απόλλων, Σκενδέρµπεης Οι τραγουδιστές και όχι το Γ. Βασιλογεώργης 
  Τραγούδι

Δεκέμβριος 2008
02.12.2008 Σκουφάς, Προµηθεύς Ο φόβος του Θανάτου Γ. Ιωαννίδης
10.12.2008 Εκάτη, Πλάτων Μελετώντες την φύσιν Χ. Ζακόπουλος
20.12.2008 Μιαούλης, Πυθαγόρας Αδελφοποίηση των δύο 
 Αµβέρσας  Στοών

Ιανουάριος 2009
08.01.2009 Ισότης, Σκενδέρµπεης Ουδέν όριον Ν. Μακρής 
12.01.2009 G. Garibaldi, Ορφεύς Αλλοτρßùóç και Τεκτονισµός Γ. Ματσόπουλος
13.01.2009 Ηνίοχος, Αισχύλος Οι τραγουδιστές και όχι το Γ. Βασιλογεώργης
  Τραγούδι
13.01.2009 Πειραϊκές Στοές,  Κοπή πίττας Ν. Βουργίδης
 Π. Μελάς
16.01.2009 Ιωνία, Πυθαγόρας, Οσιρις Η αρετή του Τεκτονισµού Δ. Βασιλάκος
18.01.2009 Μέλης, Αδελφοποίησις Ευρéπίδης, ο σκηνικός φιλόσοφος Α.Παπαναστασόπουλος
19.01.2009 Φιλογένεια, Φοίνιξ1 Οι συµβολισµοί του τριστίγµου Στ. Ανεµογιάννης
20.01.2009 Ρέα Κυβέλη, Προµηθεύς Οι τρεις πυλώνες του Τεκτονισµού Σ.Παπαβασιλείου
27.01.2009 Δ. Απόλλων, Μέλης,  Τεκτονικές Σκέψεις Δ. Βασιλάκος
 Προµηθεύς
27.01.2009 Δ. Ρώµας, Αδελφοποίησις Είσαι Τέκτων ; Δ. Παπαδάτος

Φεβρουάριος 2009 
02.02.2009 Ποσειδωνία,  Φοίνιξ Η τελετή ενάρξεως των εργασιών Κ.. Πολίτης
05.02.2009 Σκενδέρµπεης, Υψηλάντης Δεν ανευρίσκουµε τούτο ποτέ πλήρως Ελ.Σιδέρης
06.02.2009 Οσιρις, Πυθαγόρας Υπερ της Αδελφότητος εν γένει Ν. Μακρής
12.02.2009 Αρµονία, Τριπτόλεµος Το έργο του αδ. Καζαντζάκη Ιω.Κολλιόπουλου
23.02.2009 Ποσειδωνία, Τριπτόλεµος Ο Τεκτονισµός, θεσµός αφ’ εαυτού Ν. Παναγιωτόπουλος
23.02.2009 G.Garibaldi, Φοίνιξ 48 H κάθαρση ðáñå÷üìåíç διά του ύδατος Δ. Μπρούχος
24.02.2009 Αναγέννησις, Προµηθεύς Αναζητώντας το νόηµα της Τεκτ. ζωής Αετός Τζιφάκις

Μάρτιος 2009
03.03.2009 Μιαούλης, Παναθήναια Η ανάγκη του νόµου, Ερµητισµός Ν. Παντάρης
05.03.2009 Ακρόπολις, Υψηλάντης Το τραγούδι και όχι ο τραγουδιστής Γ. Βασιλογεώργης
06.03.2009 Δ.Ρώµας, Αδελφοποίησις Οδοιπορικό σε υπαρξιακά  Π.Μαστροµανώλης
  Προβλήµατα
06.03.2009 Oσιρις, Πλειάς, Πυθαγόρας Τυπικό και τελετουργικό Γ. Ιβος
07.03.2009 Αρµονία, Δελφοί 143 Περί Αξιωµάτων Στεφ. Φραγκάκης
09.03.2009 Βυζάντιο, Ορφεύς Παρόν και Μέλλον του Τεκτονισµού Ν. Μακρής
16.03.2009 Αθηνά Σοφία, Αναγέννησις Το όνειρό µας δεν πρέπει να είναι Γ. Ματσόπουλος
  ουτοπινό αλλά πραγµατικό
17.03.2009 Κ.Παλαιολόγος, Προµηθεύς Ο Ελευθεροτεκτονισµός από την  Ν. Βουργίδης 
 Αδελφοποίησις, Δ.Απόλλων πλευρά της καταγωγής και της 
  µελλοντικής πορείας
17.03.2009 Ρέα Κυβέλη, Σκουφάς Αθανασία της Ψυχής Α. Σκορδαλίδης
20.03.2009 Οσιρις, Αρµονία Σκέψεις πάνω στους σκοπούς του Δ. Καττής
  Τεκτονισµού
21.03.2009 Ακρόπολις, Ησίοδος,  Τεκτονική µύηση, Αρχή Τεκτονικής Γ. Βασιλογεώργης
 Θ. Κολοκοτρώνης πορείας  
21.03.2009 Αρχαία Ολυµπία, Φάρος, Χειµερινό Ηλιοστάσιο Κ. Πολίτης
 Τριπτόλεµος, Κοινόν Αιτωλών,     
 Δ. Ζευγώλης
23.03.2009 Ηνίοχος, Αισχύλος Γ. Καποδίστριας, Τέκτων και Ι. Παναγιωτόπουλος 
  θεµελιωτής
23.03.2009 Αττικός Αστήρ, Παναθήναια Το ύδωρ της αγάπης Δ. Μπρούχος
26.03.2009 Αριστοτέλης, Ελπίς Μύηση Αθ. Ντινάκης
30.03.2009 Φιλογένεια, Φοίνιξ 1 Πίστη, Αγάπη, Φιλανθρωπία Γ. Αγιούς
31.03.2009 Αργοναύται, Ησίοδος Τυπικό και Τελετουργικό Γ. Ιβος
31.03.2009 Kάβειρος, Τσιµισκής Ο Τεκτ. στο κοινωνικό περιβάλλον Ν. Μακρής
  
Απρίλιος 2009
02.04.2009 Ισότης, Πίστις  Οι δρόµοι προς το Φως Ηλίας Κοντογιάννης
   Αθανάσιος Ζεύκης
   Μ. Τσιγκουνάκης
04.04.2009 Παρθενών, Δελφοί  86 Τεκτονική  Αναγνώριση Γ. Ιβος
06.04.2009 Αττικός Αστήρ, Ρέα Κυβέλη Τα σύµβολα οµιλούν Κ. Πολίτης
 Δελφοί  86
07.04.2009 Προµηθεύς, Ετ. Φιλικών Εργασία, Ευηµερία, Εναρµόνησις Κ. Πολίτης
 Αδελφοποίησις 
07.04.2009 Μιαούλης, Σαλαµίς Δεν αναγράφεται Ι. Μάτσας
09.04.2009 Σκενδέρµπεης, Παρθενών Περί των Τυπικών Εµµ. Γερακιός
14.04.2009 Τριπτόλεµος, Υψηλάντης Fata Morgana Μ. Ρωµαντζής
27.04.2009 Σπ. Νάγος, Αισχύλος Τα µυστήρια Αβωνοτειχίτου Γ. Καρρέρ
28.04.2009 Αναγέννησις, Μέλης Ο Τεκτ. καταφύγιο και ορµητήριο Ν. Μακρής   
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Μάϊος 2009 
02.05.2009 Αρχ. Ολυµπία, Τριπτόλεµος Μεταξύ αµυήτου και µυηµένου Κ. Πολίτης
 Κοινόν Αιτωλών
02.05.2009 Αρχαία Ολυµπία, Ηλιος,  Τεκτονισµός καταφύγιο και Ν. Μακρής
 Φάρος ορµητήριο
05.05.2009 Ησίοδος, Σκουφάς Λαϊκότητα και Τεκτονισµός Γ. Ματσόπουλος
07.05.2009 Παρθενών και άλλες Στοές Prestonian Lecture Βοb Sillect
09.05.2009 Δηµήτηρ, Δελφοί 143 Δεν αναγράφεται Αετός Τζιφάκις 
12.05.2009 Κάβειρος, Πλάτων Τυπικά και Τελετουργικό  Γ. Ιβος
  του Τεκτονισµού
14.05.2009 Σωκράτης, Ρέα Κυβέλη Παίδευση διά παραγγέλµατος ήθους Θ. Τάσιος
14.04.2009 Μ. Αλέξανδρος, Φοίνιξ 59 Τεκτονισµός καταφύγιο και Ν. Μακρής
  Ορµητήριο
16.05.2009 Ησίοδος, Ρήγας Φεραίος Το Φως της αλήθειας.  Γ. Βασιλογεώργης
 Μέλης Η πνευµατικότητα του ανθρώπου
  σε σχέση µε τον Τεκτονισµό
16.05.2009 Μ. Αλέξανδρος, Οµηρος Αναζητώντας τον µίτο Γ. Ματσόπουλος
 Θ. Κολοκοτρώνης
18.05.2009 Ορφεύς, Φοίνιξ 51, Ακρόπολις Αφοσίωση στην οικογένεια Ν. Μακρής
18.05.2009 Θ. Κολοκοτρώνης, Αρχ. Φως Το Φως του Τεκτονισµού Α. Τζιφάκις 
 Αττικός Αστήρ
28.05.2009 Ακρόπολις, Αρµονία,  Επαλληλία της αλώσεως ως Δ. Μπρούχος
 Σκενδέρµπεης γεγονός και ως συµβολισµός
02.06.2009 Εταιρεία των Φιλικών, Μέλης Πορεία και Μέλλον του Ν. Βουργίδης 
 Ησίοδος, Αναγέννησις,  Τεκτονισµού
 Αδελφοποίησις
 
Ιούνιος  2009 
01.06.2009 Αττικός Αστήρ, Ρέα Κυβέλη Αιώνιο Φως και Τεκτονισµός Γ. Βασιλογεώργης
 Δελφοί 143
02.06.2009 Εταιρία των Φιλικών, Μέλης Ηθική κατά την Αρχαία Ν. Βουργίδης
 Ησίοδος, Αναγέννησις,  Ελληνική Σοφία και τον Τεκτ. 
 Αδελφοποίησις, Δ. Απόλλων
 Κ. Παλαιολόγος
09.06.2009 Ηνίοχος, Αισχύλος Μύηση στην Αρχαία Ελλάδα Ελ. Φωναζάκης
13.06.2009 Αρχαία Ολυµπία, Κ.Αιτωλών Ο τραγουδιστής και όχι το Γ. Βασιλογεώργης
 Φάρος τραγούδι
13.06.2009 Αριστοµένης, Π. Αθηνά, Πορεία και Μέλλον του Ν. Βουργίδης
 Πίστις, Τριπτόλεµος, Βυζάντιο Τεκτονισµού 
 Θ.Κολοκοτρώνης
19.06.2009 Αναγέννησις, Πυθαγόρας Ελευθεροτεκτονισµός. Καταγωγή Ν. Βουργίδης
 Αµβέρσας (στην Αµβέρσα) και µελλοντική πορεία
  

Σεπτέμβριος  2009 
17.09.2009 Στοές Πειραιώς,  Π.Μελάς Ο συ µισείς ετέρω µη ποιήσεις Χρ. Μανέας
22.09.2009 Ησίοδος, Αναγέννησις Τεκτονικές σκέψεις Γ. Ζαφειρόπουλος
26.09.2009 Προµηθεύς, Bologna, Cosenza Τα τέσσερα στοιχεία της Φύσεως Mario Martelli
 Taranto (αέρας, γη, νερό, φωτιά) G. Palumbo
   C. Giacomo
   Αντ. Παπανδρέου
29.09.2009 Αναγέννησις, Ησίοδος Τεκτονικές σκέψεις Γ. Ζαφειρόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Εγκυκλίου 9/Ε/90
Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λοιπές εκδηλώσεις: Λευκές εορτές, συνεστιάσεις, επισκέψεις κ.λ.π

AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υπ’ αριθμ. 131, Αν. Καλύμνου

Συναντήσεις  µε τις οικογένειές  και φίλους.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ, Υπ’ αριθμ. 65, Αν. Αθηνών

25.01.2009 Συνεστίαση και κοπή  πίτας
 Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου µε την Στ. «Διονύσιος Ρώµας», αρ.  

124 στο Tennis Club Χαλανδρίου.
 Θερινές συναντήσεις των µελών της Στ. 
Προσφορά υποτροφίας 3.000,00 ευρώ

ΑΘΗΝΑ  ΣΟΦΙΑ, Υπ’ αριθμ. 149, Αν. Ελευσίνος

Ιανουάριος 2009 Εορτασµός του νέου έτους και κοπή πίτας στο κέντρο.
 Memories  µε την Στ. «Πλωτίνος»
08.05.2009 Συνεστίαση στο κέντρο «Κούβελος»
Ιούλιος 2009 Εορτασµός Ηλιοστασίου στο κέντρο “Da Vinci”
 Θερινές συναντήσεις στο κέντρο του Θησείου µε τις οικογένειες και 

τους φίλους.
Προσφορά υποτροφίας 3.000 ευρώ για το πρόγραµµα υποτροφιών της Μεγ. Στ. 
Ενίσχυση σπουδάστριας από την Πρεµετή ύψους 1.081,00 ευρώ.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Υπ’ αριθμ. 141, Αν. Ελευσίνος

 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, Υπ’ αριθμ. 84, Αν. Αθηνών

23.10.2008 Ξενάγηση στον Κεραµεικό, συνεστίαση µε τις οικογένειες  και τους 
φίλους.

29.01.2009 Εορτασµός του Χειµερινού Ηλιοστασίου µε συνεστίαση
10.05.2009 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και συνεστίαση µε 

τις Οικογένειες.
20.06.2009 Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου µε συνεστίαση
Ιούλιος 2009 Συναντήσεις κάθε Πέµπτη στον κήπο του Μουσείου.
Ενίσχυση υπέρ αναξιοπαθούντων ύψους 200,00 ευρώ και υπέρ κοινωφελή Ιδρυµάτων 
500,00 ευρώ.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, Υπ’ αριθμ. 75, Αν. Αθηνών

20.11.2008 Αντιπροσωπεία 20 αδ. αδ. συµµετέχει στην εγκατάσταση των νέων 
Αρχών της Στ. Greville υπ’ αριθµ. 4773 Αν. Warwick (Αγγλία).

 Χριστούγεννα τρεις επισκέψεις στο Ιδρυµα ΑΜΕΑ  «Η Ελπίδα» και 
13.04.2009 προσφορά 5.000,00 ευρώ υπέρ των σκοπών του.

23.12.2008 Επισκέψεις στο Γηροκοµείο Αθηνών και προσφορά 50 και 62 
δεµάτων στους υπερήλικες.

23.12.2008         Τεκτ. Συµπόσιο στο κυλικείο στου Τεκτ. Μεγάρου Αθηνών
11.01.2009 Επίσκεψη στο πλανητάριο  (πρόγραµµα: «Τα επτά θαύµατα  του 

Κόσµου» και κοπή πίτας  στο εστιατόριο «Μπάρµπα Λάζαρος» µε τις 
οικογένειες και τους φίλους.

06.02.2009 Συνεστίαση στο κέντρο «Μalvasia»
05.04.2009  Τεκτ. µνηµόσυνο και δεξίωση στο Κυλικείο του Τεκτ. Μεγάρου 

Αθηνών
26.06.2009 Θερινό Ηλιοστάσιο στο εστιατόριο El Pecado.
Θέρος 2009 Τρεις συναντήσεις σε κέντρο της Π. Πεντέλης.
Ενίσχυση σπουδαστών 3.000,00 ευρώ, κοινωφελούς Ιδρύµατος 130,00 ευρώ 
Ελεονοµείου Μεγ. Στ. 125,00 ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ, Υπ’ αριθμ. 98, Αν. Αθηνών

18.01.2009 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας σε κέντρο στις Αφίδνες.
18.06.2009 Θερινό Ηλιοστάσιο στο τουριστικό κέντρο της Λίµνης Μαραθώνα.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ, Υπ’ αριθμ. 21, Αν. Βόλου

14.02.2009 Εορτασµός Χειµερινού Ηλιοστασίου
14.04.2009 Εκκλησιασµοί των µελών και των οικογενειών
04.07.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου στο Ξενοδοχείο Park.
 Eννέα (9) συνεστιάσεις στο Κυλικείο του Τεκτ. Μεγάρου
Θέρος 2009 Δεκαπενθήµερες συναντήσεις  των µελών µε φίλους και τις 

οικογένειες.
Δόθηκαν 700,00 ευρώ σε κοινωφελή Ιδρύµατα.

ΑΡΙΑΔΝΗ, Υπ’ αριθμ. 95, Αν. Ηρακλείου Κρήτης

Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου στα Χανιά
Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο «Λυχνοστάτης»
Επίσκεψη στην Μονή Κεράς και γεύµα στο χωριό Κράσι.
Επίσκεψη σε έκθεση εικαστικών τεχνών και στο Αστεροσκοπείο Σχήνακα
Ενίσχυση κοινωφελών Ιδρυµάτων ύψους 1.050 ευρώ
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ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, Υπ’  αριθμ. 85, Αν. Καλαμάτας

Συναντήσεις µε τα µέλη και τους φίλους 
13.06.2009 Επίσηµο δείπνο στο Ξενοδοχείο Grecotel  Kαλαµάτας
Προσφορά 1.500 ευρώ στην Μητρόπολη Χαρτούµ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Υπ’ αριθμ. 36, Αν. Σερρών

15.05.2008 Επισκέψεις και κοινές εργασίες µε την Στ. «Ελπίς» Δράµας
16.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου µε τους φίλους και τις 

οικογένειες.
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 420 ευρώ. 

ΑΡΜΟΝΙΑ, Υπ’ αριθμ. 118, Αν. Αθηνών

22.01.2009 Εορτασµός Χειµερινού Ηλιοστασίου και κοπή πίτας στο Κυλικείο του 
 Τεκτονικού Μεγάρου.
26.02.2009 Συνεστίαση στο κέντρο «Καλδέρα» στο Παλαιό Φάληρο µε τις 

οικογένειες και τους φίλους.
25.06.2009 Συνεστίαση στο κέντρο “Meat Square” στο Χαλάνδρι.
Θέρος 2009  Συναντήσεις στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια» (1.7.2009) και στο 

αναψυκτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου (20.7.2009)
02.09.2009 Συνάντηση στην οικία του αδ.  Δ. Βόϊνα
17.09.2009 Συνεστίαση  στο ΝΑΣ (Μικρολίµανο) µε τους φίλους και τις 

οικογένειες 
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 1.210,71 ευρώ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, Υπ’ αριθμ. 145, Αν. Ολυμπίας

Εορτασµός Χειµερινού Ηλιοστασίου
Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου µε τις Σ. Στοές «Φάρος» και «Κοινόν Αιτωλών».
Ενίσχυση απόρων ύψους 415 ευρώ

ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΦΩΣ, Υπ’ αριθμ. 155, Αν. Κηφισίας

Εορτασµός του Χειµερινού και του Θερινού Ηλιοστασίου (19.6.2009) σε κέντρο της 
Πειραϊκής
Θερινές συναντήσεις στην ταβέρνα «Βαγγέλης»

ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ, Υπ’ αριθ. 139, Αν. Κηφισίας

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας (2009)
Συµµετοχή στο µνηµόσυνο των Φιλικών
Θέρος 2009: 5 συναντήσεις µε τις οικογένειες και τους φίλους. Ενίσχυση κοινωφελών 
Ιδρυµάτων 600 ευρώ.

ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΣ, Υπ’ αριθ. 129, Αν. Κορίνθου

Συναντήσεις των µελών της Στ. µε τους φίλους και τις οικογένειες.

ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ, Υπ’ αριθμ. 60, Αν. Αθηνών

13.10.2008 Συνεστίαση, δείπνο αγάπης
07.02.2009 Χειµερινό Ηλιοστάσιο
09.02.2009 Δείπνο προς τιµήν των νέων αδ. στο Τεκτ. Μέγαρο
14.02.2009 Δείπνο των αδ. της Στ. «Β.Ο. Λέσβιος»
26.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ, Υπ’ αριθ. 60, Αν. Αθηνών

12.01.2009 Τεκτ. Συµπόσιο στο Κυλικείο του Τεκτ. Μεγάρου Αθηνών
 µε οµιλία «Ο Πίναξ Χαράξεως».
26.06.2009 Θερινό Ηλιοστάσιο στο κέντρο “Riverside Party Hall”
Θέρος 2009 Εννέα συναντήσεις στο κέντρο «Αµάλθεια» στο Χαλάνδρι (22, 

29 Ιουνίου 6, 13, 20, 27 Ιουλίου 7, 14, 21 Σεπτ. στις οποίες 
ανεπτύχθησαν θέµατα τεκτ. και ευρυτέρου ενδιαφέροντος.

Εγιναν εννέα οικογενειακές συναντήσεις (5, 19 Οκτ. 2 Νοεµβ., 7 Δεκεµβ. 2008, 1 
Φεβρ., 8 Μαρτ., 10 Μαϊου και 5 Ιουλίου 2009.
Ενίσχυση κοινωφελών Ιδρυµάτων ύψους 500 ευρώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΘΩΝ Ο ΓΕΜΙΣΤΟΣ, Υπ’ αριθμ. 128,  Αν. Θεσσαλονίκης

Θέρος 2009 Εξι  συναντήσεις, συνεστιάσεις µε συµµετοχή των µελών των 
οικογενειών και των φίλων.

.
G. GARIBALDI, Yπ’ αριθμ. 130, Αν. Αθηνών

Εορτασµός του Χειµερινού και του Θερινού Ηλιοστασίου µε συνεστιάσεις των µελών, 
των  οικογενειών και των φίλων.
Ενίσχυση κοινωφελών Ιδρυµάτων ύψους 250 ευρώ.

ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΗΣ υπ’ αριθμ. 151, Αν. Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΦΟΙ, Υπ΄αριθμ. 86, Αν. Αθηνών

Συµµετοχή στην εκδήλωση απονοµής του Βραβείου Ευποιϊας στον Μεγ. Διδ. στους 
Δελφούς.
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ΔΕΛΦΟΙ, Υπ΄αριθμ. 143, Αν. Παρνασσού

21.06.2008 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου στη Λειβαδιά
05.07.2008 Εκδροµή, Ξενάγηση µελών και των φίλων στους Δελφούς 
17.07.2008 Θερινή συνεστίαση στην Χαλκίδα

ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, Υπ’ αριθμ. 135, Αν. Αθηνών

10.01.2009 Συνεστίαση µε τα µέλη και τους φίλους
03.03.2009 Τεκτονικό Συµπόσιο
26.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου
Θέρος 2009 Τρεις (3) συναντήσεις µε τας µέλη και του φίλους.
Ενίσχυση απόρων 300 ευρώ, σπουδαστών 715 ευρώ κοινωφελών Ιδρυµάτων 357 ευρώ

ΔΗΜΗΤΗΡ, Υπ’ αριθ. 123, Αν. Ελευσίνος

Η Στοά επεσκέφθη την Στ. “HAKIKAT,  Αλήθεια ” στην Κωνσταντινούπολη και παρέστη 
σε εργασίες της. Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 1.970 ευρώ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Υπ’ αριθμ. 103, Αν. Θεσσαλονίκης

08.11.2008 Λευκή εορτή για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και το ΟΧΙ µε 
οµιλία του Δηµητρίου Μπρούχου και θέµα «Μικρές σιωπές για την 
µνήµη και λήθη» και δεξίωση για τους προσκεκληµένους.

1801.2009 Χειµερινό Ηλιοστάσιο και κοπή πίτας µε οµιλία του Χρ. Βαµβακίδη µε 
θέµα: «Ο Αγιος Βασίλειος»

Θέρος 2009 Συναντήσεις όλο το θέρος κάθε Τετάρτη στο κέντρο «Νησάκι».
Ενίσχυση κοινωφελών Ιδρυµάτων ύψους 700 ευρώ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ, Υπ’ αριθμ. 124, Αν. Αθηνών

25.01.2009 Εορτασµός του Χειµερινού Ηλιοστασίου στον Ιππικό Οµιλο 
Αµαρουσίου

26.05.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου  στο Tennis Club Χαλανδρίου
31.05.2009 Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας
Θέρος 2009 Συναντήσεις στο κέντρο «Χρήστος» στο Χαλάνδρι (8.7.2009, 

22.7.2009 και 9.9.2009 .
Ενίσχυση κοινωφελών Ιδρυµάτων ύψους 1.300 ευρώ.

ΔΟΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, αρ. 133, Αν. Ηρακλείου

14.01.2009 Τεκτονικό Συµπόσιο
Συναντήσεις µε τις οικογένειες και φίλους.
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων 107 ευρώ, φάρµακα απόρων 300 ευρώ, υπέρ Ιδρυµάτων 
500 ευρώ.

ΔΩΔΩΝΗ, αρ. 58, Αν. Ιωαννίνων

22.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου
Συναντήσεις µε τις οικογένειες και τους φίλους
Ενίσχυση αναξιοπαθούντος 100 ευρώ, ΕΛΕΠΑΠ  150 ευρώ, διάθεση εις µνήµην 
Κλειούς Μανέα 1.000 ευρώ 

ΕΚΑΤΗ, Υπ’ αριθμ. 79, Αν. Ξάνθης

14.01.2009 Συνεστίαση στο εντευκτήριο του Μεγάρου για την κοπή της πίτας.
Τακτικές συνεστιάσεις µε τα µέλη και τους φίλους

ΕΛΠΙΣ, Υπ’ αριθμ. 45, Αν. Δράμας

30.01.2009 Κοπή βασιλόπιτας και ποτήριο αγάπης  στο Κυλικείο του Τεκτ. 
Μεγάρου.

14.03.2009 Εορτασµός των 100 ετών από την ίδρυση της Στοάς µε οµιλητή τον 
Γρ. Γρηγορίου µε θέµα «100 χρόνια της Στ. «ΕΛΠΙΣ» και δείπνο 
αγάπης.

 31.05.2009 Εκδροµή στο Παγγαίο µε ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους .
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων 300 ευρώ, διάθεση φαρµάκων 300 ευρώ υπέρ, 
κοινωφελών Ιδρυµάτων 700 ευρώ.
Επισκέψεις σε άλλες Στοές («Αλήθεια» Κωνσταντινουπόλεως 28.10.2008, 
«Κάβειρος» Κοµοτηνής 12.12.2008, Φίλιππος Θεσσαλονίκης, 28.3.2009 και 
«Αριστοτέλης « Σερρών 2.4.2009 και 7.5.2009).
Επισκέψεις των Στ. (6.11.2008 από την ελληνόφωνη Στ. «Πυθαγόρας» Αµβέρσας και ο 
Σεβ. Δηµ. Αρσενάκης της Στ. Piccardie Αµιένης).

EΡΜΗΣ, Υπ’ αριθμ. 92, Αν. Σύρου

Συνεστιάσεις και συναντήσεις µε τα µέλη , τις οικογένειες και τους φίλους.
Ενίσχυση κοινωφελούς Ιδρύµατος ύψους 800 ευρώ
 
ΕΤ. ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ, υπ’ αριθμ. 116, Αν. Αθηνών

27.01.2009 Τεκτονικό Συµπόσιο στο Κυλικείο του Τεκτ. Μεγάρου. 
30.01.2009 Κοπή πίτας και εορτασµός του Χειµερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο 

Studio 17 µε τις οικογένειες και τους φίλους.
Επισκέψεις του Σεβ. και αδ. αδ. σε ανασξιοπαθούντες στους οποίους δόθηκαν 2.150 
ευρώ. Δωρεά 300 ευρώ υπέρ ανεγέρσεως Δηµοτικού Σχολείου στην Αλεξανδρούπολη 
εις µνήµην Κλειούς Μανέα.
Δωρεά 300 ευρώ υπέρ Ιδρυµάτων της νήσου Πάτµου εις µνήµην της µητρός του Ενδ. 
Αδ. Εµµανουήλ Γρύλλη.
Διάθεση 3.000 ευρώ για τις υποτροφίες της Μεγάλης Στοάς εις µνήµην του Ενδ. Αδ. 
Κωστή Μπάλλα.
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ΖΗΝΩΝ, Υπ’ αριθμ. 18, Αν. Λεμεσού

Κατάθεση στεφάνων για τις επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου από τον 
Σεβ. και τα µέλη της Στ. στην Πλατεία Ηρώων ενώπιον όλων των Αρχών της πόλεως.
Παρουσία του Σεβ. και µελών στις συνεδρίες της Στ. «Αγιος Παύλος» υπ’ αριθµ. 2277 
και τις δραστηριότητες της Περιφερειακής Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας στην Κύπρο.
Απονοµή τιµητικής πλακέτας και ποσού 500 λιρών στον αριστεύσαντα στα µαθηµατικά 
µαθητή του Λυκείου «Πέτρου και Παύλου» Λεµεσσού.
Θέρος 2009, Συνεστίαση στην οικία του Σεβ. Αντώνη Λοϊζίδη.

ΗΛΙΟΣ, Υπ΄αριθμ, 14, Ανατ. Ζακύνθου

20.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου
Δόθηκαν 561,63 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 500 ευρώ σε σπουδαστές.

ΗΝΙΟΧΟΣ, Υπ’ αριθμ. 152, Ανατ. Ελευσίνος

20.06.2009  Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου µε τα µέλη και τους φίλους µε 
την Στ. «Αισχύλος»

Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 550 ευρώ

ΗΣΙΟΔΟΣ, Υπ’ αριθμ. 49, Αν. Αθηνών

17.01.2009 Εορτασµός Χειµερινού Ηλιοστασίου στον Ιππικό Οµιλο Αµαρουσίου.
12.06.2009 Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου στο Ξενοδοχείο «Ποσειδών» στο 

Π. Φάληρο.
Η Στοά παρέστη σε πληθώρα εκδηλώσεων άλλων Στ. (διδυµοποίηση των Στ. µε 
το όνοµα «Προµηθεύς» (04.11.2008), στο Τεκτ. Μνηµόσυνο της Στ. «Μέγας 
Αλέξανδρος» Θεσσαλονίκη, στις Στ. «Θ. Κολοκοτρώνης», «Πυθαγόρας» Αµβέρσας, 
«Ρήγας Φεραίος» Λαρίσης, «Μακεδονία» Κοζάνης, «Σκουφάς» Χαλκίδας, 
«Αργοναύται» Βόλου, «Ελπίς» Δράµας, «Αρχαία Ολυµπία» Ολυµπίας, «Ρήγας 
Φεραίος» Βουκουρεστίου, «Μίνως» Χανίων  

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ, Υπ’ αριθμ. 154, Αν. Αθηνών

27.09.2008 Εγκαθίδρυση  της Στοάς
26.01.2009 Κοπή πίτας και συνεστίαση µε τις οικογένειες και τους φίλους .
Θέρος 2009 Τρεις συναντήσεις µε τις οικογένειες και τους φίλους

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, υπ’ αριθμ. 93, Αν. Τριπόλεως

Σύνοδος µε θέµα «Γιατί ο Τεκτονισµός δεν είναι Θρησκεία»
Συµµετοχή του ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ στην ανοικτή εκδήλωση της Μεγάλης Στοάς στο 
Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL.
Kατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Θεοδ. Κολοκοτρώνη µετά την εκδήλωση της 

Μεγάλης Στοάς για τους Φιλικούς.
Συµµετοχή στην εγκαθίδρυση της νέας Στοάς «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ» Αν. Κορίνθου
Εκδροµή στη Θεσσαλονίκη για Κοινή Συνεδρία των Αδελφοποιηµένων Στοών «Θ. 
Κολοκοτρώνης», «Οµηρος» και «Μέγας Αλέξανδρος».
Συνεορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου µε τις Στοές «Αριστοµένης» και «Περίανδρος
.
ΙΣΟΤΗΣ, Υπ’ αριθμ. 10, Αν. Πειραιώς

09.11.2008 Περιήγηση, Ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους των Αθηνών
10.01.2009 Εορτασµός  του Χειµερινού Ηλιοστασίου στο Ξενοδοχείο «ΟΑΣΙΣ» 

στην Γλυφάδα
17.05.2009 Επίσκεψη στο ιερό της Βραυρωνίας Αρτέµιδος  και ξενάγηση από 

τον αδ. Νίκο Μωραϊτάκη.
13.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου στο κτήµα «ΙΟΛΗ» της 

Παλλήνης.
11.07.2009 Επίσκεψη στο νέο αρχαιολογικό µουσείο της Ακροπόλεως.
18.07.2009 Συµµετοχή στην εκδήλωση του Πανεπιστηµίου Αθηνών στους 

Δελφούς.
Δόθηκαν χορηγίες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών , στον Σύλλογο Γονέων παιδιών µε 
ειδικές ανάγκες  «Η ΕΛΠΙΣ» και στην Αντικαρκινική Εταιρεία ύψους 1.350  ευρώ.
Απονεµήθηκε στην Στ. ειδική πλακέτα σε αναγνώριση  της προσφοράς προς τον 
συνάνθρωπο.

ΙΩΝΙΑ, Υπ’ αριθμ. 54, Αν. Αθηνών

10.04.2009 Τεκτονικό Συµπόσιο 
Πραγµατοποιήθηκαν  δύο Θερινά και δύο Χειµερινά Ηλιοστάσια.
Διανεµήθηκε ρουχισµός σε Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα και στο Ναό του Αγίου Ανδρέα 
Κάτω Πατησίων.
Ενίσχυση 1.600 ευρώ  υπέρ απόρων και 1.132 ευρώ υπέρ Κοινωφελών Ιδρυµάτων.  

ΚΑΒΕΙΡΟΣ, Υπ’ αριθμ. 81, Αν. Κομοτηνής

Οκτώβριος 2008 Ολοκληρώνεται το νέο Τεκτονικό Μέγαρο Κοµοτηνής που 
αγοράσθηκε από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.
Κοπή βασιλόπιτας. Επισκέψεις σε όµορες  Στοές και τακτικές συναντήσεις και 
συνεστιάσεις µε τους αδ. και τους φίλους.
Ενίσχυση ύψους 200 ευρώ υπέρ κοινωφελών Ιδρυµάτων.

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, Υπ’ αριθμ. 109, Αν. Ρόδου

14.12.2008 Χριστουγεννιάτικη Λευκή Εορτή για τα τέκνα των µελών της Στ. 
13.01.2009 Κοπή Βασιλόπιτας στην Στ. 
23.01.2009 Εορτασµός του Χειµερινού Ηλιοστασίου µε τις οικογένειες  και τους 

φίλους στο Εστιατόριο «Ελληνικό»
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19.06.2009 Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο «ΚΑΛΥΨΩ»
Θέρος 2009 Τρεις συναντήσεις µε τα µέλη και τους φίλους 
Εθελοντική προσφορά αίµατος για την Τράπεζα αίµατος της Στ. «Κλεόβουλος»
Διάθεση 3.000 ευρώ για υποτροφία φοιτήτριας στη Ρόδο
Ηλεκτρονική ενηµέρωση των µελών για την δραστηριότητα της Στ. 
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα ύψους 
2.000 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΝ  ΑΙΤΩΛΩΝ, Υπ’ αριθ. 132, Αν. Αγρινίου

Εορτασµός του Χειµερινού και  του Θερινού  Ηλιοστασίου µε τις οικογένειες και τους 
φίλους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, Υπ’ αριθ. 144, Αν. Αθηνών

Συναντήσεις µε τα µέλη και τους φίλους.
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων  700 ευρώ και υπέρ του Γηροκοµείου Αθηνών 200 ευρώ

LA TRADITION FRANCAISE, Υπ’ αριθμ.  125, Αν. Αθηνών

Συναντήσεις µε τα µέλη και τους φίλους.

ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ,  Υπ’ αριθμ. 150, Αν. Κερκύρας

Συναντήσεις µε τα µέλη και τους φίλους.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Υπ’ αριθμ. 104, Αν. Κοζάνης

Συναντήσεις µε τα µέλη και τους φίλους και συµµετοχή σε εργασίες των Στ. «ΠΕΛΛΑ» 
και «ΔΩΔΩΝΗ». 

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Υπ’ αριθμ. 62, Αν. Θεσσαλονίκης

25.10.2008 Εκδροµή, Επίσκεψη σε Στ. της Κων/λεως
17/18.11.2008 Κοινή συνεδρία και φιλοξενία των αδ. της Στ. «Κλεόβουλος» Ρόδου
18.12.2008 Τεκτονικό Συµπόσιο για το Χειµερινό Ηλιοστάσιο στο Τεκτ. Μέγαρο 

Θεσσαλονίκης.
14.01.2009 Κοπή βασιλόπιτας σε ανοιχτή εκδήλωση µε οµιλητή τον αδ. Ν. 

Σγουρό και θέµα «Ηλιοστάσια και Τεκτ. » µε επίσηµο δείπνο.
19.02.2009 Εορτασµός Τσικνοπέµπτης µε τις οικογένειες και τους φίλους σε 

κέντρο της Θεσσαλονίκης.
14.03.2009 Συµµετοχή στον εορτασµό των 100 ετών της Στ. «Ελπίς»
17.04.2009 Συνάντηση για τις ευχές του Πάσχα.
13/5, 15/5/2009 Κοινή συνεδρία και φιλοξενία των Στ. «Θ. Κολοκοτρώνης», 

«Οµηρος» µε εκδροµή στην Αρχαία Πέλλα και την Εδεσσα.

11.06.2009 Τεκτονικό Συµπόσιο για το Θερινό Ηλιοστάσιο στο Τεκτ. Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης

Θέρος 2009 Τέσσερις συναντήσεις µε τις οικογένειες και τους φίλκους .
Ενίσχυση ύψους 1000 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΜΕΛΗΣ, Υπ’ αριθμ. 76, Αν. Αθηνών

09.01.2009 Δείπνο των µελών και των φίλων σε κέντρο των Αθηνών
09.01.2009 Ανάρτηση τιµητικής πλάκας στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών για τη 

συνεισφορά του Μεγ. Διδ. Αλεξ. Τζατζόπουλου στην ανοικοδόµηση 
του κτιρίου .

20.01.2009 Τεκτονικό Συµπόσιο και κοπή πίττας στο Κυλικείο του Τεκτ. 
Μεγάρου.

20.02.2009 Χοροεσπερίδα σε κέντρο των Αθηνών
16, 17/5/2009 Εκδροµή µε τις οικογένειες στη Λάρισα και κοινή συνεδρία µε την 

Σô. «Ρήγας Φεραίος»
19.06.2009 Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου µε χοροεσπερίδα µε συµµετοχή 

των οικογενειών και των φίλων.
Ενίσχυση 120 ευρώ υπέρ κοινωφελούς Ιδρύµατος.

ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Υπ’ αριθμ. 42, Αν. Πειραιώς

Ενίσχυση αναξιοπαθούντων 1.964 ευρώ

ΟΜΗΡΟΣ, Υπ’ αριθμ. 61, Αν. Αθηνών

ΟΡΦΕΥΣ, αρ. 69, Αν. Αθηνών

27.02.2009 Εκδροµή και παρουσία κατά την εγκατάσταση των νέων Αρχών της 
Στ. Field End Lodge 6924 του Middlessex (Αγγλία).

12.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου στο Τεκτ. Μέγαρο Ελευσίνας 
µε τις οικογένειές και τους φίλους.

6/7, 31.8.2009 Συνεστιάσεις σε εξοχικό κέντρο στην Πεντέλη.

ΟΣΙΡΙΣ, Υπ’ αριθμ. 117, Αν.  Αθηνών

29.03.2009 Ετήσια επιµνηµόνευση δέηση για τους Φιλικούς στον τάφο του αδ. 
Εµµανουήλ Ξάνθου στο Α’  Νεκροταφείο Αθηνών.

21.03.2009 Ετήσιος χορός στο Ξενοδοχείο Ledra Marriott
Θέρος 2009 Τρεις συναντήσεις µε τα µέλη και τους φίλους
Διάθεση 4.280,50 ευρώ υπερ αναξιοπαθούντων, 400 ευρώ στο Μεγ. Ελεον., 300 
ευρώ στην Κοινωνική Πρόνοια Συνδέσµου Αιγυπτιωτών.



διοικητικός απολογισμός342 διοικητικός απολογισμός 343

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αρ. 22, Αν. Πατρών

Αντιπροσωπεία στις Στ. Greville στο Warwick της Αγγλίας και Hiram στην Πράγα.
Δόθηκε ποσό 1.600 ευρώ στον Σύνδεσµο Κοινωνικής Προνοίας.

ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ, αρ. 114, Αν. Αθηνών

Θέρος 2009 Συναντήσεις των µελών και φίλων στον Ναυτικό Οµιλο
 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, Υπ’ αριθμ. 146, Αν. Ελευσίνος

Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 500 ευρώ.

ΠΑΡΘΕΝΩΝ, Υπ’ αριθμ. 112, Αν. Αθηνών

Δεκέµβριος 2008 Εορτασµός Χειµερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο BIZ ART
Ιούνιος 2008 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου στην Αθηναϊκή Λέσχη
07.05.2009 Εκδήλωση µε οµιλία «Prestonian Lecture» µε τη συµµετοχή πολλών 

Στοών.
Ενίσχυση 255 ευρώ σε αναξιοπαθούντες 200 ευρώ για φάρµακα απόρων, 6.000 ευρώ 
για υποτροφίες σπουδαστών , 1000 ευρώ υπέρ κοινωφελών Ιδρυµάτων.

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, Υπ’ αριθμ. 134, Αν. Γλυφάδας

ΠΕΛΛΑ, Υπ’ αριθμ. 82, Αν. Εδέσσης

Συνεστιάσεις σε κέντρα Εδέσσης µε τα  µέλη, τις οικογένειες και φίλους.
Συµµετοχή σε εργασίες της Στ. της Θεσσαλονίκης
Συστηµατική συντήρηση του Τεκτονικού Μεγάρου Εδέσσης  και ανακαίνιση του χώρου 
υποδοχής (σαλόνι, βιβλιοθήκη) αποκλειστικά µε εισφορές των µελών της Στ. 

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ, υπ’ αριθμ. 153, Αν. Κορίνθου

Εγκαθίδρυση Στοάς

ΠΙΣΤΙΣ, υπ΄αριθμ. 71, Αν. Πειραιώς

18.12.2008 Εορτασµός Χειµερινού Ηλιοστασίου µε τεκτ. συµπόσιο εντός της Στ. 
08.02.2009 Λευκή Τελετή Λυκιδέων, δεξίωση
19.06.2009 Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο Lallaby (Ζάπειο)
Θέρος 2009 Πέντε συναντήσεις στο Beer Academy στον Πειραιά.
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 300 ευρώ.

ΠΛΑΤΩΝ, Υπ’ αριθμ. 63, Αν. Καβάλας

Κοπή βασιλόπιτας µε τα µέλη και τους φίλους. Βράβευση των αριστούχων µαθητών, 
τέκνων των αδ. 
Θέρος 2009 Δύο συναντήσεις µε τα  µέλη και τους φίλους σε κέντρα της 

πόλεως.
Παροχή 2.500 ευρώ σε κοινωφελών Ιδρύµατα
  
ΠΛΕΙΑΣ, Υπ’ αριθμ. 78, Αν. Αθηνών

Χειµερινό Ηλιοστάσιο στο ξενοδοχείο  “Hilton”
Συνεστίαση στο Ναυτικό Οµιλο Βουλιαγµένης
Συγκέντρωση τροφίµων και παροχή τους σε αναξιοπαθούντες 
Συνεστίαση στο κέντρο Bizart για τη σύσφιγξη των σχέσεων των αδ. της Στήλης του 
Βορρά
Θερινό Ηλιοστάσιο στο κέντρο Memories
29.05.2009 Yποδοχή  της αντιπροσωπείας της Στ. Russel αρ. 4413 του 

Λονδίνου. Διδυµοποίηση των δύο Στοών.
Θέρος 2009 Συναντήσεις στο κέντρο «Χρήστος»
Ενίσχυση ύψους 600 ευρώ υπέρ αναξιοπαθούντων και 702 ευρώ υπέρ Μεγ. Θησ. 

ΠΛΩΤΙΝΟΣ, υπ’ αριθμ,  148, Αν. Ελευσίνος

Εορτασµός  Χειµερινού Ηλιοστασίου, Κοπή πίτας στο κέντρο Memories
Φεβρουάριος 2009 Κοπή πίτας στο κέντρο «Μπάµπης»
Μάρτιος 2009 Εκδροµή, ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών µε τις 

οικογένειες και τους φίλους,
Θέρος 2009 Θερινές συναντήσεις στο Tennis Club Χαλανδρίου.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, υπ’ αριθμ. 2, Αν. Πειραιώς

02.12.2008 Εορτασµός του Χειµερινού Ηλιοστασίου
22.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου
Θέρος 2009 Δύο συναντήσεις µε τις οικογένειες και τους φίλους 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, Υπ’ αριθμ. 37, Αν. Αθηνών

24.10.2008 Συνεστίαση µετά των αδελφοποιηµένων τριών Στ. «Προµηθεύς 
Τάραντα 261, Κοζέντσας 1133, Μπολόνιας 1140 στον Σύνδεσµο 
Αιγυπτιωτών και στο κέντρο «Καλοκαιρινός» (25.10.2008). Οι 
Ιταλοί αδ. ξεναγούνται στον αρχαιολογικό χώρο Αθηνών και τους 
παρατίθεται γεύµα στο κέντρο «Ηλίας»

27.01.2009 Βασιλόπιτα στο Κυλικείο του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών
Θέρος 2009 Συναντήσεις κάθε Τρίτη και τρεις ενδιάµεσες συνεστιάσεις
26.06.2009 Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου στο Θησείο µε τις οικογένειες και 
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τους φίλους
24/29/09/2009 Επίσκεψη της Στ. στην Μπολώνια, ξενάγηση, συµµετοχή σε κοινές 

εργασίες µε τις αδελφοποιηµένες Στ. «Προµηθεύς» της Bologna, 
Cosenza, Taranto µε δύο συνεστιάσεις  (25, 26.9.2009) και µουσική 
βραδυά (26.09.2009).

Επανσύνδεσης µε τον Αρχαιόφιλο Οµιλο εκδροµών
Αναµόρφωση του Ειδικού  Κανονισµού και του Κανονισµού του Ταµείου 
Αλληλοβοηθείας..
Επίσκεψη στις Μητροπόλεις του Σαν Μαρίνο, της Μπολόνιας, της Φλωρεντίας. 
Ανανέωση συνδροµής για δύο ανήλικα παιδιά του τρίτου Κόσµου της Actionaid (631,60 
ευρώ) , έκτακτη εισφορά για τα παιδιά της Ζιµπάµπουε.
 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Υπ’ αριθμ. 8, Αν. Αθηνών

22, 23/11/2008 Εκδροµή της Στ. στη Βοιωτία
14.12.2008 Χριστουγεννιάτικη Εορτή στο κέντρο «Ηλίας»
30.01.2009 Χειµερινό Ηλιοστάσιο στο κέντρο «Memories»
13.06.2009 Θερινό Ηλιοστάσιο, εκδροµή της Στ. στους Δελφούς
Θέρος 2009 Εντεκα συναντήσεις στο κέντρο «Μιχάλης»
Διάθεση 1.300 ευρώ σε σπουδαστές

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, Υπ’ αριθμ. 96, Αν. Χανίων

Συναντήσεις µε τα µέλη, τις οικογένειες και τους φίλους
Διοργάνωση του Θερινού Ηλιοστασίου των Στ. Κρήτης στα Χανιά

ΡΕΑ  ΚΥΒΕΛΗ, Υπ’ αριθ. 140, Αν. Κηφισίας

16.06.2009 Τεκτονικό Συµπόσιο, Θερινό Ηλιοστάσιο
Θέρος 2009 Συναντήσεις των µελών και των φίλων
Προσφορά 1.000 ευρώ στο Μερόπειο Φιλανθρωπικό Ιδρυµα και 500 ευρώ στο 
οικοτροφείο Αγία Φιλοθέη, υπέρ αναξιοπαθούντων 150 ευρώ.

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ, Υπ’ αριθ. 113, Αν. Λαρίσης

13.01.2009 Εορτασµός του Χειµερινού Ηλιοστασίου µε τα µέλη και τους φίλους.
09.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου µε τα µέλη και τους φίλους της 

Στ. 
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 200 ευρώ και κοινωφελών Ιδρυµάτων 190 ευρώ.

ΣΑΛΑΜΙΣ, Υπ’ αριθμ. 137, Αν. Πειραιώς

Ενίσχυση κοινωφελών Ιδρυµάτων ύψους 250 ευρώ

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ , Υπ’ αριθμ. 31, Αν. Αθηνών

25, 26.10.2008 Εκδροµή στην Πάτρα µε τις οικογένειες και κοινή συνεδρία µε την 
Στ. «ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ» µε οµιλητή τον αδ. Αντ. Λέµη.

24.01.2009 Κοπή πίτας στο ξενοδοχείο «Παλλάς» στη Γλυφάδα
20.02.2009 Εκδήλωση για την Τσικνοπέµπτη στο κέντρο «Λοκάντα» στο 

Μαρούσι.
29.03.2009 Συµµετοχή στην οµιλίοα Prestonian Lecture.
Θέρος 2009 Εννέα συναντήσεις των µελών και δύο µε τις συζύγους .
Ενίσχυση του Λυρείου Ιδρύµατος και της «Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας» και 
αναξιοπαθούντων ύψους 2.550 ευρώ.

ΣΚΟΥΦΑΣ , Υπ’ αριθ. 5, Αν. Χαλκίδος

Εορτασµός του Χειµερινού και Θερινού Ηλιοστασίου

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΓΟΣ, Υπ’ αριθ. 111, Αν. Αθηνών

24.01.2009 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
Ενίσχυση σπουδαστών 2.000 ευρώ και κοινωφελούς Ιδρυµάτων ύψους 300 ευρώ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Υπ’ αριθ. 142, Αν. Μελισσίων

11.06.2009 Τεκτονικό Συµπόσιο
Ιανουάριος 2009 Εορτασµός  Χειµερινού Ηλιοστασίου
Ιούνιος 2009 Εορτασµός  Θερινού Ηλιοστασίου
Θέρος 2009 Τρεις συναντήσεις µε τα µέλη, τις οικογένειες και τους φίλους 
Ενίσχυση κοινωφελών Ιδρυµάτων 1.000 ευρώ.

ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ, Υπ’ αριθ. 122, Αν. Αθηνών

19.02.2009 Εορτασµός Τσικνοπέµπτης στο κέντρο «Παπουτσής»
13.03.2009 Συµµετοχή στο Τεκτ. Μνηµόσυνο της Στ. Vanini στον Τάραντα.
16.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου στον χώρο του Νοµισµατικού 

Μουσείου Αθηνών.
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 2.100 ευρώ, υποτροφία σπουδαστού ύψους 3.000 
ευρώ και υπέρ κοινωφελών Ιδρυµάτων 1.088 ευρώ.

ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ, Υπ’ αριθ. 56, Αν. Αλεξανδρουπόλεως

Συναντήσεις µε τα µέλη, τις οικογένειες και τους φίλους .
Ενίσχυση ύψους 100 ευρώ για αναξιοπαθούντες   
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ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Υπ’ αριθ. 41, Αν. Αθηνών

08.01.2009 Εορτασµός του Χειµερινού Ηλιοστασίου, κοπή πίτας
25.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου
Ενίσχυση υπέρ αναξιοπαθούντων 300 ευρώ, υπέρ κοινωφελών Ιδρυµάτων 3.052  
ευρώ.
 
ΦΑΡΟΣ, Υπ’ αριθ. 138, Αν. Πατρών

Σειρά  επισκέψεων σε άλλες Στ. (Αρχαία Ολυµπία, Μέλης, Ελπίς Δράµας, για τα 100 
έτη της
Συναντήσεις µε τα µέλη και τους φίλους .
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 300 ευρώ, υπέρ κοινωφελών Ιδρυµάτων 900 ευρώ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Υπ’ αριθ. 38, Αν. Θεσσαλονίκης

28.03.2009 Λευκή Εορτή
Ενίσχυση ύψους 372 ευρώ υπέρ αναξιοπαθούντων και 387 υπέρ κοινωφελών 
Ιδρυµάτων

ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΑ, Υπ’ αριθ. 147, Αν. Κερκύρας

07.02.2009 Κοπή πίτας των Στ. Κερκύρας σ το ξενοδοχείο CORFU PALACE
Θέρος 2009 Συναντήσεις µε τις οικογένειες και φίλους.
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων ύψους 1.056 ευρώ. 

ΦΟΙΝΙΞ, Υπ’ αριθ. 1, Αν. Κερκύρας 

Συµµετοχή στην 9η Φοινικιάδα Αθηνών  (22.11.2008) που διοργάνωσε ο «Φοίνιξ» 
Ρουµανίας.
07.02.2009 Κοπή πίτας των Στ. Κερκύρας στο Corfu Palace
Θέρος 2009 Τρεις συναντήσεις µε τα µέλη και τους φίλους σε εξοχικά κέντρα.
Διάθεση 700 ευρώ σε αναξιοπαθούντες 

ΦΟΙΝΙΞ, Υπ’ αριθ. 48, Αν. Πειραιώς

19.10.2008 Εκδροµή και ξενάγηση  στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και 
γεύµα µε τα µέλη και τους φίλους. 

22.11.2008 Συµµετοχή στην Θ’  Φοινικιάδα στην Αθήνα µε τις οικογένειες και 
τους φίλους.

18.01.2009 Κοπή βασιλόπιττας και γεύµα των µελών µε τους φίλους.
17.06.2009 Εορτασµός του Θερινού Ηλιοστασίου στον Ναυτικό Οµιλο Ελλάδος.
Θέρος 2009 Πέντε θερινές συναντήσεις στο κέντρο «Βάγγερ».
Διάθεση 300 ευρώ υπέρ αναξιοπαθούντων, 1500 ευρώ για ενίσχυση σπουδαστών, 800 
ευρώ υπέρ κοινωφελών Ιδρυµάτων.

ΦΟΙΝΙΞ, Υπ’ αριθ. 51, Αν. Αθηνών

14.01.2009 Κοπή πίτας στο Κυλικείο του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών
08.02.2009 Συνεστίαση µε τις συζύγους και τους φίλους στο κέντρο 

«ΛΕΩΝΙΔΑΣ»
22.03.2009 Eπίσκεψη µε τις οικογένειες και φίλους στο Πλανητάριο.
24.03.2009 Συµµετοχή της Στ. στην κατάθεση στεφάνου στους Φιλικούς.
24.05.2009 Συµµετοχή στην Α’  Ευρωπαϊκή Φοινικιάδα στο Βουκουρέστι.
22.06.2009 Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου στην οικία του Σεβ. 
22.07.2009 Συνεστίαση µε τις οικογένειες και φίλους στο Μαρκόπουλο.
Θέρος 2009 Τρεις θερινές συναντήσεις µε τα µέλη και φίλους.
Ενίσχυση κοινωφελών Ιδρυµάτων 2.300 ευρώ.

ΦΟΙΝΙΞ, Υπ’ αριθ. 59, Αν. Θεσσαλονίκης

Συµµετοχή της Στ. για τα 80 χρόνια της Στ. «Εκάτη» Ξάνθης των εγκαινίων του 
οικήµατος της Στ. «Κάβειρος»  Κοµοτηνής στην Φοινικιάδα Αθηνών.
Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου µε τις οικογένειες και τους φίλους.
Θέρος 2009 Εορτασµός Θερινού Ηλιοστασίου και συναντήσεις κάθε εβδοµάδα σε 

κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σεπτέµβριος 2009  Συνάντηση  και γεύµα επί τη ενάρξει του νέου έτους 2009, 2010.
Δωρεά 1000 ευρώ σε άπορους µαθητές Δηµοτικού Σχολείου και 500 ευρώ σε 
αναξιοπαθούντες

ΦΩΣ, Υπ’ αριθ. 88, Αν. Θεσσαλονίκης

Κοπή βασιλόπιτας µε τις οικογένειες στο ξενοδοχείο «Νεφέλη»
5.5.2009 Πανηγυρική ανακήρυξη του πρώην Μεγ. Ρητ. Λεωνίδα 

Παπαδόπουλου ως επιίµου µέλους.
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΓΑ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.10.2008 ΜΕΧΡΙ 30.9.2009

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ 30ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Φιλτ. και Σεβάσµιοι αδ. Αντιπρόσωποι,
Θέτοµεν υπό την κρίσιν υµών τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Μεγάλης Στοάς της 
Ελλάδος δια την περίοδον 1.10.2008 έως 30.9.2009  ήτοι: 

1. Ισολογισµόν της 30.9.2009, Τεκτονικής περιόδου 1.10.2008 έως 30.9.2009.
2. Ανάλυσιν Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως 1.10.2008 έως 30.9.2009.
3. Προϋπολογισµούς της Χρήσεως 1.10.2009 έως 30.9.2010.
4. Απολογισµόν του Ελεονοµείου 1.10.2008 έως 30.9.2009.
5. Προϋπολογισµόν του Ελενοµείου 1.10.2009 έως 30.9.2010.
6. Κατάστασιν της Ακινήτου Περουσίας του Τεκτονικού Ιδρύµατος

A. Ο Ισολογισµός της υπό κρίσιν Τεκτ. Περιόδου 1.10.2008 έως 30.9.2009 
παρουσιάζει την πραγµατικήν οικονοµικήν κατάστασιν της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος 
µε τάς εξής παρατηρήσεις:

1. Τα ακίνητα του Τεκτονικού Ιδρύµατος ανέρχονται εν συνόλω εις το ποσό των 
2.883.981,01 ΕΥΡΩ όπως αναλύονται εις την συνηµµένην κατάστασιν της ακινήτου 
περιουσίας.

2. Τα αποτελέµατα Χρήσεως της Τεκτονικής περιόδου 1.10.2008 έως 30.9.2009 
παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

2.1 ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 851.605,27  Συµπεριλαµβανοµένων και των Εσόδων του Μεγ. 
Περιστυλίου.

2.2 ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:  728.686,62  Συµπεριλαµβανοµένων και των Εξόδων του Μεγ. 
Περιστυλίου.

Τα Έσοδα της υπό κρίσιν περιόδου (851.605,27 ΕΥΡΩ) συγκρινόµενα µε τα έσοδα της 
προηγουµένης περιόδου (1.029.422,19 ΕΥΡΩ) µειώθηκαν  κατά 177.816,92 ΕΥΡΩ ήτοι 
µείωση εσόδων κατά 17,27 %. 

Η µείωσις οφείλεται εις µείωσιν  διαφόρων εισφορών αδελφών, εσόδων ακινήτων και 
εσόδων του Μεγ. Περιστυλίου.

Τα Έξοδα της υπό κρίσιν περιόδου (728.686,62 ΕΥΡΩ) συγκρινόµενα µε τα έξοδα της 
προηγουµένης περιόδου (785.371,90 ΕΥΡΩ) µειώθηκαν κατά 56.685,28 ΕΥΡΩ ήτοι 
µείωση εξόδων κατά 7,22%

Β. Οι Προϋπολογισµοί  του Τεκτονικού Ιδρύµατος και της Τεκτονικής Αδελφότητας 
δια την νέα χρήση 1.10.2009 έως 30.9.2010  συνετάγησαν µε πάσαν επιµέλειαν 
αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν τα αντίστοιχα κατά  κεφάλαιον ποσά, τα εισπραχθέντα και 
δαπανηθέντα κατά  την προηγουµένην χρήσιν και παρουσιάζουν αντιστοίχως τα εξής 
πλεονάσµατα : 62.500,00 και 48.000,00, τα οποία θα διατεθούν εις διαφόρους τοµείς 
κατά την κρίσιν του Συµβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Γ. Ο Απολογισµός του Ελεονοµείου για την υπό κρίσιν περίοδο 1.10.2008 έως 
30.9.2009 παρουσιάζει τα εξής:

1. ΕΣΟΔΑ  προερχόµενα από τις εν γένει εισφορές των αδελφών 151.049,10 ΕΥΡΩ 
εις τα οποία προστιθέµενο το υπόλοιπον της παρελθούσης χρήσεως 500,00 ΕΥΡΩ 
διαµορφώνουν ένα διαθέσιµο 151.549,10 ΕΥΡΩ.

2. ΕΞΟΔΑ τα οποία διετέθησαν δια φιλανθρωπικούς σκοπούς (ως αναλυτική 
κατάστασις εις χείρας σας), 150.613,88 ΕΥΡΩ

3. Το ΥΠΟΛΟΙΠΟ 935,22 ΕΥΡΩ  µεταφέρεται εις την νέα χρήση 2009 – 2010.

Δ. Ο Προϋπολογισµός του Ελεονοµείου δια την νέα χρήση 1.10.2009 έως 30.9.2010, 
παρουσιάζει ΕΣΟΔΑ  233.800,00 ΕΥΡΩ, εις τα οποία, θα πρέπει να προστεθεί το 
Περίσσευµα της προηγουµένης περιόδου 935,22 ΕΥΡΩ ήτοι σύνολο διαθεσίµων 
234.735,22 ΕΥΡΩ, υπέρ  φιλανθρωπικών  έργων.

Φίλτ. αδ. Αντιπρόσωποι,

Κατόπιν της ανωτέρω συνοπτικής, αλλά συνάµα διαφωτιστικής Εκθέσεως των 
Οικονοµικών Πεπραγµένων της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, ως και των λεπτοµερών 
συνηµµένων πινάκων, πιστεύωµεν  ότι, η ενηµέρωσή σας θα είναι πλήρης και 
ουσιαστική.

Μετά του τρ. αδ. ασπ.
Κατ’ εντολήν

Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ

Γεώργιος  Ίβος
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.09.2009

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.10.2008 - 30.09.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
   2008 - 2009  2007 - 2008 

  ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
  ΚΤΗΣΗΣ  ΑΞΙΑ 
I. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ακίνητα Κτίρια  2.852.965,70  2.852.965,70 2.852.965,70
Οικόπεδα  31.015,31  31.015,31 31.015,31
Έπιπλα και σκεύη  107.923,95 103.289,22 4.634,73 10.894,79
Έγκαταστάσεις  38.898,43 36.239,18 2.659,25 5.149,10
Μηχανολογικός Εξοπλ.  137.905,57 132.737,76 5.167,81 12.206,61
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ  3.168.708,96 272.266,16 2.896.442,80 2.912.231,51

II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    
Εγγυήσεις    1.639,69 1.639,69
Προσωρινοί Λογ/σµοι ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ   165.545,69 145.471,49
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ   167.185,38 147.111,18
    
III.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    
Ταµείο    129.094,17 98.536,46
Τράπεζαι    625.528,42 549.996,50
Καταθέσεις όψεως  12.388,72  
Ταµιευτήριο   213.139,70  
Καταθέσεις προθεσµίας  400.000,00  
Αµοιβαία Κεφάλαια    
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ   754.622,59 648.532,96
    
    
ΣÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ   3.818.250,77 3.707.875,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
 2008 - 2009 2007 - 2008

I. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 3.510.300,99 3.200.789,38
    
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Δηµόσιο 3.333,42 2.014,74
ΙΚΑ 6.738,99 5.742,14
Προσωρινοί Λογ/σµοί ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 25.023,50 8.535,57
Πιστωταί 149.000,00 246.243,53
  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 184.095,91 262.535,98
  
Ελεονοµείο Μεγάλης Στοάς 935,22 500,00
  
III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ 122.918,65 244.050,29
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ 3.818.250,77 3.707.875,65

 Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΞ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΒΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ:
¢παντα τα ανωτέρω στοιχεία ανήκουν στο Τεκτονικό ºδρυµα του οποίου την διοίκηση και 
διαχείριση Ýχει το Συµβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. 
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  01.10.2008 - 30.09.2009

ΕΞΟΔΑ  
   2008 - 2009
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
¸ξοδα συντηρήσεων και επισκευών Μεγάρου Αθηνών  60.070,82
Εξοδα συντηρήσεων και επισκευών ακιν.περιφερείας  11.625,43
Εκτακται ενισχύσεις Στοών περιφερείας  38.582,69
Μισθώµατα ακινήτων επαρχιακών Στοών  33.284,38
Εξοδα λειτουργίας Μεγάρου Ελευσίνος  12.798,19
Ασφάλιστρα  9.863,33
Αµοιβαί προσωπικού  189.635,26
Εργοδοτικαί εισφοραί  50.701,99
Αµοιβαί τρίτων  31.644,00
Εξοδα λειτουργίας Μεγάρου Αχαρνών (ΔΕΗ-Υδρευσç-θέρµανση)  41.915,94
Εξοδα λειτουργίας γραφείων (ΟΤΕ-Ταχυδροµικά-Γραφική ύλη)  28.752,18
Εξοδα ταξειδίων και µετακινήσεων  22.153,60
Εξοδα περιποιήσεων και δηµοσίων σχέσεων  57.388,94
Διαχείριση Τεκτονικού δελτίου “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”  9.143,75
Εκτύπωση και αγορά εντύπων και Τυπικών  12.738,59
Διάφορα γενικά έξοδα  46.243,73
Φόρος Εισοδήµατος 658.291,13 1.748,31
  
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Αµοιβαί προσωπικού  16.022,24
Εργοδοτικαί εισφοραί  4.495,84
Ταχυδροµικά  
Περιζώµατα-Περιλαίµια-Υλικά  24.559,50
Εκδηλώσεις  22.907,63
Εκτύπωση και αγορά εντύπων και Τυπικών  
Διάφορα γενικά έξοδα  1.429,36
Εξοδα ταξειδίων και µετακινήσεων  980,92
 70.395,49 
Óύνολο εξόδων  728.686,62
Πλεόνασµα  122.918,65
  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  851.605,27

ΕΣΟΔΑ  
   2008 - 2009
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Συνδροµαί Στοών (Εισπράξεις µέχρι 30.09.2009)  364.401,28
Οφειλόµεναι συνδροµαί Στοών  48.766,70
Μύητρα - Υιοθεσίαι  174.060,00
Εσοδα ακινήτων   9.975,60
Διάφορα έσοδα   74.690,31
Συµµετοχή της Τεκτ.Ενώσεως σε δαπάνες Μ. Στοάς  37.495,95
Τόκοι   12.859,93
  722.249,77 
  
  
  
  
  
   
  

 
  
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Συνδροµαί Περιστυλίων (Εισπράξεις µέχρι 30.09.2009)  44.628,89
Οφειλόµεναι συνδροµαί Περιστυλίων  22.820,61
Μύητρα - Τακτοποιήσεις  51.570,00
Διάφορα έσοδα   10.336,00
  129.355,50 
  
  
  
  

  
   851.605,27

 Ο ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο ΜΕΓ. ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΞ Ο ΜΕΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
      
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΒΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ 
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟÛΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  01.10.2009 - 30.09.2010

ΕΞΟΔΑ 
  2009-2010
 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Εξοδα συντηρήσεων και επισκευών Μεγάρου Αθηνών 60.000,00
Εξοδα συντηρήσεων και επισκευών ακιν.περιφερείας 15.000,00
Μισθώµατα ακινήτων επαρχιακών Στοών 33.300,00
Εξοδα λειτουργίας Μεγάρου Ελευσίνος 14.000,00
Ασφάλιστρα  10.000,00
Αµοιβαί προσωπικού 190.000,00
Εργοδοτικαί εισφοραί 50.800,00
Αµοιβαί τρίτων  20.000,00
Εξοδα λειτουργίας Μεγάρου Αχαρνών (ΔΕΗ-Υδρευσις-θέρµανσης) 42.000,00
Εξοδα λειτουργίας γραφείων (ΟΤΕ-Ταχυδροµικά-Γραφική ύλη) 27.000,00
Εξοδα περιποιήσεων και δηµοσίων σχέσεων 70.000,00
Διάφορα γενικά έξοδα 25.000,00
Φόρος Εισοδήµατος 1.800,00
 
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αµοιβαί προσωπικού 16.100,00
Εργοδοτικαί εισφοραί 4.500,00
Ταχυδροµικά 
Περιζώµατα-Περιλαίµια-Υλικά 15.000,00
Εκδηλώσεις  3.000,00
Εκτύπωση και αγορά εντύπων και Τυπικών 9.000,00
Διάφορα γενικά έξοδα 1.000,00
Εξοδα ταξειδίων και µετακινήσεων 2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ  609.500,00
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  62.500,00
 
  672.000,00

 Ο ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο ΜΕΓ. ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΞ Ο ΜΕΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
      
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΒΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ 

ΕΣΟΔΑ
  2009-2010
 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Εσοδα ακινήτων  10.000,00
Διάφορα έσοδα  500.000,00
Συµµετοχή της Τεκτ.Ενώσεως σε δαπάνες Μ.Στοάς 35.000,00
Τόκοι  10.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδροµαί Περιστυλίων  65.000,00
Μύητρα - Τακτοποιήσεις 50.000,00
Διάφορα έσοδα  2.000,00
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ  672.000,00
 
 
  672.000,00
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ÔÅÊÔÏÍÉÊÇ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁ
ΠΡΟÛΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  01.10.2009 - 30.09.2010

ΕΞΟΔΑ 
 2008-2009
 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Εξοδα ταξειδίων 
και µετακινήσεων 25.000,00
Διαχείριση Τεκτονικού δελτίου 
“ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” 15.000,00
Εκτύπωση και αγορά εντύπων 
και Τυπικών 8.000,00
Διάφορα γενικά έξοδα 25.000,00
Δωρεές 500.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ 573.000,00
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 48.000,00
 
 621.000,00

ΕΣΟΔΑ
 2008-2009
 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδροµαί Στοών  420.000,00
Μύητρα - Υιοθεσίαι 130.000,00
Διάφορα έσοδα 70.000,00
Τόκοι 1.000,00
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 621.000,00
 
 
 621.000,00

 Ο ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο ΜΕΓ. ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΞ Ο ΜΕΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
      
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΒΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 30.09.2009

Διά την ακρίβεια των αναφεροµένων

ΑΘΗΝΑ 30.09.2009

Ο ΜΕΓ. ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΞ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΒΟΣ

ΚΤΙΡΙΑ  
Τεκτονικό κτίριο  ΑΘΗΝΩΝ 408.737,37 
    “           “       ΖΑΚΥΝΘΟΥ 276.727,19 
    “           “       ΕΔΕΣΣΗΣ 60.807,23 
    “           “       ΛΑΡΙΣΗΣ 104.966,96 
    “           “       ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 114.547,64 
    “           “       ΣΕΡΡΩΝ 118.765,64 
    “           “       ΧΑΛΚΙΔΟΣ 34.963,18 
    “           “       ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.558,52 
    “           “       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 217.722,47 
    “           “       ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 25.659,57 
    “           “       ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 457.540,00 
    “           “       ΣΥΡΟΥ 4.071,95 
    “           “       ΛΑΜΙΑΣ 10. 784,68 
    “           “       ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 16.408,66 
    “           “       ΧΑΝΙΩΝ 55.985,68 
    “           “       ΞΑΝΘΗΣ 47.018,83 
    “           “       ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 895.700,13 2.852.965,70
  
  
ΟΙΚΟΠΕΔΑ  
Οικόπεδο          ΧΑΝΙΩΝ 22.211,20 
Οικόπεδο          ΚΟΖΑΝΗΣ 8.804,11 31.015,31
  
ΣΥΝΟΛΟ   2.883.981,01
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΟΝΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2008 - 30.09.2009

ΕΞΟΔΑ  2008-2009 2007-2008
Βοηθήµατα εις αναξιοπαθούντας 17.313,88 17.586,32
Υποτροφίαι και ενισχύσεις Σπουδαστών 120.000,00 120.000,00
Σε κοινωφελή ιδρύµατα 13.300,00 50.300,00
  
  150.613,88  187.886,32     
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝÅΟ 935,22  500,00     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  151.549,10  188.386,32    

ΕΣΟΔΑ  2008-2009 2007-2008
Υπόλοιπο παρελθούσης Τεκτ.περιόδου 500,00 967,21
Προσφοραί Τεκτ.Στοών 56.318,87 29.434,97
Καταβολή Ελεονοµείων Στοών 93.276,39 109.221,14
Διάφοραι εισφοραί 1.453,84 48.763,00
  
  151.549,10  188.386,32

 Ï ÌÅÃ.  Ο ΜΕΓ. Ο ΜΕΓ.  Ο ΜΕΓ.  
 ÅËÅÏÍÏÌÏÓ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΞ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
    
 ÅÌÌ. ÃÑÕËËÇÓ ΝΙΚ. ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ Γ.  ΙΒΟΣ Α. ΤΖΙΦΑΚΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟÛΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΕΟΝΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2009 - 30.09.2010

 Ï ÌÅÃ.  Ο ΜΕΓ. Ο ΜΕΓ. 
 ÅËÅÏÍÏÌÏÓ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΞ
 
 ÅÌÌ. ÃÑÕËËÇÓ ΝΙΚ. ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ Γ.  ΙΒΟΣ

ΕΞΟΔΑ  2009-2010 2008-2009
Βοηθήµατα εις αναξιοπαθούντας 14.400,00  17.313,88     
Υποτροφίαι και ενισχύσεις Σπουδαστών 120.000,00  120.000,00     
Σε κοινωφελή ιδρύµατα 100.000,00  13.300,00     
  
  
Περίσσευµα περιόδου 335,22  935,22     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  234.735,22  151.549,10

ΕΣΟΔΑ  2009-2010 2008-2009
Διάθεση από απόθεµα πρ.χρήσεως 935,22  500,00     
Προσφοραί Τεκτ.Στοών 60.500,00  56.318,87     
Καταβολή Ελεονοµείων Στοών 115.300,00  93.276,39     
Διάφοραι εισφοραί 58.000,00  1.453,84     
    
  234.735,22  151.549,10     



ποτήριο αγάπης360






