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Αδελφοί μου, 

Την εσπέραν ταύτην που αρ-
χίζει η νέα Τεκτονική περίοδος 
του έτους 2011-12, αισθάνομαι 
βαθιά την ανάγκη να επικοινω-
νήσω μαζί σας για να σας εκ-
φράσω τα πλέον θερμά και ει-
λικρινή αισθήματα αγάπης μου 
για το δημιουργικό έργο που 
επιτελέσατε κατά το λήξαν Τε-
κτονικό έτος 2010 και γι’ αυτό 
που θα επιτελέσετε και προοιω-
νίζεται να είναι λαμπρόν. 

Σήμερα, αδελφοί μου, πέραν του παραγωγικού και κοινωνικού έρ-
γου μας, οφεiλουμε να αποδείξουμε με το παράδειγμά μας: ότι ο Τεκτο-
νισμός, εκτός του φιλανθρωπικού του σκοπού, επιδιώκει σταθερά τη 
δημιουργία μίας ανθρώπινης κοινωνίας, στην οποία θα λειτουργούν οι 
αρχές της Ελευθερίας, της Ισότητος και της Δικαιοσύνης. 

Ότι ο Τεκτονισμός μεθοδεύει την ανθρώπινη ψυχοηθική ανάπτυ-
ξη σε παγκόσμια κλίμακα, μία πανανθρώπινη δηλαδή ενότητα, στην 
οποία θα υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Και το 
πράττει τούτο με το να προτρέπει τα μέλη του, με την συνεχή άσκη-
ση της αρετής, να πράττουν το «καλόν απολύτως», ώστε να αναγνω-
ρίζονται και στον εκτός της Στοάς κόσμον ως «τέκτονες». 

ÄéÜããåëìá 
ôïõ ÌåãÜëïõ 
ÄéäáóêÜëïõ
Åíäïî. áä. Íéêüëáïõ Âïõñãßäç 
õð’ áñéèì. 6/Κ/2011
Aí. Áèçíþí 13 Óåðôåìâñßïõ 2011

διάγγελμα

Ότι ο Τεκτονισμός διδάσκει τη σωφροσύνη, την δικαιοσύνη, την 
επιείκεια, την ανοχή και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ανεξαρ-
τήτως φυλής, χρώματος, εθνικότητος, θρησκείας και κοινωνικής θέ-
σεως. 

Ότι ο Τεκτονισμός στο της Εκκλησίας παράγγελμα «ό συ μισείς, 
ετέρω μη ποιήσεις» προσθέτει και το «πράττε εις τους άλλους πάν 
ότι καλόν επιθυμείς και ούτοι να πράττουν εις σε», που είναι η πιο 
υψηλή ηθική αξία, γιατί είναι θεμέλιο κάθε ανθρώπινης κοινωνίας 
και εκφράζει το νόμο της αμοιβαιότητος, τον «χρυσούν κανόνα» της 
ηθικής. 

Ότι ο Τεκτονισμός, χωρίς να θεωρεί απόλυτα επιτευκτή την πλήρη 
τελειοποίηση του ανθρώπου και την ολοκλήρωσή του, πιστεύει, ότι 
ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο απ’ ότι αυτός μπορεί να γνωρίζει 
για τον εαυτό του, είναι το όν που έρχεται σε σχέση με τον Θεό, είναι, 
δυνάμει, εικόνα Θεία, με ψυχή και πνεύμα, που έχει δηλαδή τη δυνα-
τότητα να ομοιωθεί με τον Θεό, όχι να γίνει Θεός, αφού άλλωστε ο 
άνθρωπος είναι δημιούργημα - ποίημα του Θεού. 

Ότι ο Τεκτονισμός ωθεί τον άνθρωπο να αγωνίζεται έως ότου 
επιτύχει την εσωτερική του μεταστροφή, προκειμένου να επανεύρει 
τον «απωλεσθέντα λόγο» και να κατακτήσει την αρετή. 

Αυτές τις πανανθρώπινες αξίες του Τεκτονισμού, οφείλουμε 
αδελφοί μου να τις παρουσιάζουμε στην κοινωνία, προβάλλοντες 
όχι μόνο το τεκτονικό έργο αλλά και τους Τέκτονες που το επιτε-
λούν, ώστε κάποτε, επιτέλους, να πάψουν να ακούγονται μερικές 
αντιτεκτονlκές παραφωνίες, οφειλόμενες κυρίως στην άγνοια αυτών 
που τις εκφράζουν. 

Το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, αισθάνεται ιδι-
αίτερα υπερήφανο διότι η προσπάθειά του να αναδείξει την παναν-
θρώπινη αξία του Τεκτονισμού και του φιλανθρωπικού και κοινω-
νικού έργου του Τεκτονικού Ιδρύματος, που πραγματώνεται με τη 
συμμετοχή όλων των τεκτόνων - μελών της Μεγάλης Στοάς της Ελ-
λάδος, ευρίσκει απήχηση. 

Ο εvτυπωσιακός εορτασμός των 200 ετών από της ιδρύσεως της 
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, που έλαβε χώρα την 21η Μαΐου 2011 
στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, η αθρόα συμμετοχή των 
ταγών του Παγκοσμίου Τεκτονισμού και η αναφορά στο φιλανθρω-

διάγγελμα
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πικό και κοινωνικό μας έργο ενώπιον πλέον των χιλίων συνδαιτημό-
νων, ασφαλώς εντυπωσίασαν. 

Η πραγματοποίησις κοινών τεκτονικών εργασιών, Στοών υπό την 
αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, με Στοές άλλων Μεγάλων 
Τεκτονικών Δυνάμεων, που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και στην 
αλλοδαπή, με αποκορύφωμα τις κοινές τεκτονικές εργασίες της Σ. 
Στοάς «ΙΣΟΤΗΣ» υπ’ αριθμ. 10, με την υπό την αιγίδα της Ηνωμέ-
νης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας Σ. Στοάς «HΕLLΕΝΙC LODGE», 
στον μεγάλο Τεκτονικό Ναό του Λονδίνου, όπου, τη παρουσία ενός 
πολυπληθεστάτου εις αριθμόν προσκεκλημένων τεκτόνων και υψη-
λοβάθμων ταγών της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, εγέ-
νετο μύησις στην ελληνική γλώσσα με το ελληνικό τυπικό στον Α’ 
Συμβολικό Βαθμό. 

Τέλος, η συνδιοργάνωση του Τεκτονικού Ιδρύματος με το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, για τρίτη συνεχή χρονιά του Δελφικού Ιδεώδους, 
που εγένετο στην Αθήνα από 14 - 16 Ιουλίου 2011, με την συμ-
μετοχή στο Διεθνές αυτό Συμπόσιο, προσωπικοτήτων Ελλήνων και 
ξένων, ως επίσης και πολλών επιφανών Τεκτόνων ομιλητών, μεταξύ 
των οποίων ο Μέγας Διδάσκαλος και ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης, 
απέδειξαν την δυναμική του Τεκτονισμού και το υψηλό πνευματικό 
επίπεδο των Τεκτόνων. Η εκδήλωση του Δελφικού Ιδεώδους τελεί-
ωσε με την συμμετοχή πολλών αδελφών στο Μέγαρο Μουσικής, εις 
το οποίο, για πρώτη φορά ανηρτήθη, διαφημιστικό αεροπανό, στο 
οποίο απεικονίζοντο τα εμβλήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
του Τεκτονικού Ιδρύματος, με την αναγραφή εις αυτό, ως μεγάλου 
χορηγού των εκδηλώσεων του Δελφικού Ιδεώδους, του Τεκτονικού 
Ιδρύματος. 

Πάντα ταύτα αδελφοί μου, δεικνύουν την επιμέλεια, με την οποία 
εργάζεται το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και την 
προσπάθεια που καταβάλει για να κάνει πραγματικότητα την παρου-
σία, της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος στην Ελληνική Κοινωνία. 

Εύχομαι και πιστεύω ότι θα συνεχισθεί η ομόνοια και η αγάπη 
μεταξύ όλων των αδελφών και ότι θα υπάρξει συνέχεια στο πολυ-
σχιδές έργο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. 

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

διάγγελμα

το Σύμπαν,
η Ζωή,

και ο Άνθρωπος

23η ανοικτή εκδήλωση
25.02.2011
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Κυρίες και Κύριοι,

Το Τεκτονικό Ιδρυμα και το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελ-
λάδος, διοργάνωσαν ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Το Σύμπαν, η Ζωή 
και ο Ανθρωπος».

Σύμπαν, Ζωή και Άνθρωπος, προχωρούν μέσα 
στον ατέλειωτο χρόνο. Το σύμπαν, ο κόσμος – κό-
σμημα, φαίνεται στο νυχτερινό ουρανό σαν στεφά-
νι από πολύτιμα πετράδια. Φέγγος ασημί, διάχυτο 
στους ουράνιους δρόμους. Γοητεία και μυστήριο. 
Δέος και φαντασία. Και σκίρτημα από την αγωνία 
για άγνωστους κόσμους, που μας κρύβει η αισθή-
τα το πέπλο της φύσεως. Πρώτα το θάμπος του 
κάλλους. Μετά τα ερωτήματα.

Σύμπαν, η  αλήθεια της ύλης. Και πέρα από αυτή 
την αλήθεια, η Αλήθεια των αληθειών. Ο Αρχιτέ-
κτονας των Κόσμων και των όντων. Και μεταξύ 
τους ένας κρίκος. Η άλυσος της άπειρης αγάπης, 
του Δημιουργού προς το δημιούργημά του. Το Σύ-
μπαν που μας δεξιώνεται, συνεχίζει το δρόμο του 
προς το άγνωστο. Αδιαφορεί για τον χρόνο του, δη-

μιουργεί το χώρο του και αγνοεί το ενδεχόμενο του τέλους του ή της 
προδιαγεγραμμένης «αθανασίας» του. Το μόνο που κάνει είναι να κυλάει 
πάνω στους τροχούς της ανάγκης, που είναι «χτισμένη», από σιδηρούς 
κοσμικούς νόμους. Και το ερώτημα που αυθόρμητα προκύπτει είναι: 
«γιατί τάχα οι νόμοι του Σύμπαντος είναι αυτοί που είναι και όχι κάποιοι 
άλλοι; γιατί παρά την ύπαρξη άκαμπτων κοσμικών νόμων, πολλές φο-

ρές, η τάξη μετατρέπεται σε αταξία ; Κοσμική πολυπλοκότητα και μηχα-
νισμοί διακλαδώσεων δημιουργούν τις προϋποθέσεις του συμπαντικού 
γίγνεσθαι. Το Σύμπαν γεννιέται συνεχώς από τα ίδια του τα σπλάχνα. 
Υπακούει στην αναγκαιότητα ενός ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ, που κάποιες φορές του 
επιβάλλει ακόμη και να «καταπιεί»  μέρη του εαυτού του. Πάντα όμως, 
του παραμένει σαν προίκα σε αρχοντογεννημένη κόρη, η κατά Ηράκλει-
το «αφανής αρμονία». Γι’ αυτό και o θεϊκός Πλάτωνας στον «Τίμαιο», 
υμνολογώντας τον Κόσμο και τον Θεό λέει: «ο μέν Κόσμος είναι το 
ωραιότερο δημιούργημα, ο δε Δημιουργός του η άριστη αιτία». 

Ό,τι γεννιέται, πεθαίνει. Το ενδιάμεσο το λέμε ΖΩΗ. Ο χρόνος κυβερ-
νά τη Ζωή. Το τέλος του χρόνου, φέρνει την υλική αποδόμηση. Φαίνεται 
πως η Ζωή, είναι εγκατεσπαρμένη έως τις εσχατιές των Κόσμων. Σύλ-
ληψη, γέννηση, ανάπτυξη, αλλοίωση, φθορά, θάνατος, ανυπαρξία.  Εκ 
του μη όντος στο Είναι. Ύστερα έρχεται το πέρας. Ό,τι είναι ύλη, εκεί 
και πάλι αποδίδεται. Ό,τι είναι πνεύμα, περνώντας μέσα από τα χρώματα 
ενός ουράνιου τόξου, πορεύεται προς Αυτόν, που δεν γνώρισε γέννα. Τον 
αδήριτο Θεό. Η Ζωή, αντιστέκεται, σε ό,τι την απειλεί και υποκύπτει στη 
μοίρα του εαυτού της. Ζωή και θάνατος, ονομαστής και παρανομαστής, 
στο ίδιο κλάσμα. Η Ζωή είναι, «μαθηματικοποιημένο» φαινόμενο, αφού 
ουσία της είναι η αρίθμηση. Το μέτρημα του χρόνου, που της διατίθεται 
κάθε φορά. Και η Ζωή είναι κίνηση, αφού είναι όδευση, πορεία, διαδρο-
μή. Και είναι η Ζωή λουλούδι, που έχει τη 
γη σπίτι του και που το ζουν, της βροχής 
οι σταγόνες και οι πνοές των ανέμων. Το 
Σύμπαν χωρίς  Ζωή  και, ιδιαίτερα, χωρίς 
νοήμονα όντα, θα ήταν χωρίς νόημα. 

Κόσμος, ύστερα αρχέγονη ζωή και 
το ολοκλήρωμα της Πραγματικότητας 
τελειούται με τον ΑΝΘΡΩΠΟ.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ!! «Πολλά τα δεινά, 
κουδέν ανθρώπου δεινότερον» λέει ο 
Σοφοκλής. 

Όχι απλώς φορέας του Λόγου 
αλλά «φερόμενος»  επί του Λόγου.

Ανθρώπινο όν. Ον του  πάθους 
και του λάθους. Ον της πράξης και 

Xαιρετισμός 
Μεγ. Διδασκάλου
στην ανοικτή εκδήλωση 
της 25ης Φεβρουαρίου 2011

Νικόλαος Βουργίδης
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της σκέψης και της Μοίρας.  Οι άνθρωποι, «είναι κομματάκια χαρτί, 
που τα στριφογυρίζει ο άνεμος»  λέει ο Τ. Σ. Έλιοτ. Και ο Σάμουελ 
Μπέκετ, προσδιορίζει: «Είμαστε από όνειρο και σιωπή». Σιωπή για να 
σκεφτόμαστε και όνειρο για να φανταζόμαστε, ό,τι δεν μπορούμε να 
σκεφθούμε.  Με σκέψη και φαντασία, επιχειρεί την απομάγευση του 
Κόσμου, την ερμηνεία του, τη γνώση του. Και πάντα η αρχή στην αρ-
χαιοελληνική σκέψη και ενόραση. Προσωκρατικοί στην αρχή. Θαλής, 
Ηράκλειτος, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Λεύκιππος, Δημόκριτος, Πυ-
θαγόρας, Αναξαγόρας. Υστερα, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Επίκουρος, 
Αρίσταρχος κ.λ.π. Η Ζωή, αγκαλιάζει τον άνθρωπο και αυτός προσπα-
θεί να αγκαλιάσει, μέσα στην μικρή αγκαλιά του το Σύμπαν. Και μπορεί 
αυτό να το κάνει μόνο με τη σκέψη, αφού μη μπορώντας να το βιώσει 
σ’ όλη την απέραντη έκτασή του, επιχειρεί να διαβάσει, την αλήθεια 
και το μύθο του. Να γνωρίσει έτσι τους «δρόμους» του, γνωστικά, και 
να τους «περπατήσει» φανταστικά. Τρέχει όταν το σκέπτεται και κάνει 
«σημειωτόν», όταν το φαντάζεται. Σοφός του στοχασμού και ιππότης 
σιδερόφραχτος του παραμυθιού, επιχειρεί την εκπόρθηση του κάστρου 
της κτίσεως. Και πάντα ελπίζει να το κατακτήσει, όπως έλεγε  και ο 
μέγας Ηράκλειτος: «Αν δεν ελπίζεις, δεν θα ανακαλύψεις το ανέλπιστο, 
γιατί το ανεξερεύνητο, είναι απρόσιτο και αδιάβατο».

ΑΝΘΡΩΠΟΣ !!  θείο ποίημα. Φτιαγμένο ουσιαστικά για να αγαπά.

Η ΑΓΑΠΗ,  είναι ο υπερβατικός κρίκος, που συνδέει το Θεό με το Σύ-
μπαν και τα Όντα. Και για τον Άνθρωπο, η ΑΓΑΠΗ, είναι το ειδολογικό 
του στοιχείο, που συγκροτεί την υπερφυσική του εν δυνάμει ικανότητα, 
να ουσιώσει το «κατ’ εικόνα και το καθ’ ομοίωσιν» της Θείας Αρχής.

Εισηγητές είναι οι κύριοι: Χρίστος Γούδης, Νικόλαος Ματσόπου-
λος, Στράτος Θεοδοσίου, Δημήτριος Μακρατζάκης

Νυν το περίβλημα της Γης
Αιέν το χρυσοκύανο του Γαλαξία σελάγισμα

Νυν νυν το μηδέν
Και αιέν ο κόσμος ο μικρός, ο Μέγας!       

                                        

Πέραν αυτής της ποιητικής προσέγγισης του Οδυσσέα Ελύτη από 
το «Άξιον εστί», που αποδίδει με ενάργεια, λιτότητα και αστρο-
νομική πολυσημία την βαθύτερη σχέση του εφήμερου με την αι-

ωνιότητα, αλλά και την μεγαλοσύνη των μικρών σε σχέση  με την ασημα-
ντότητα της ύπαρξης, χρονικά και χωρικά, πάντα θα μένουν χαραγμένα στη 
μνήμη μου τα καταληκτικά λόγια ενός μεγάλου της ρωσικής λογοτεχνίας 
στο έργο του «Η Λευκή Φρουρά», μέσα από το οποίο, καθώς το διάβαζα 
όταν ήμουν ακόμα στην εφηβία, βίωσα τις επιπτώσεις μιας δραματικής κοι-
νωνικής αναταραχής στη ζωή των καθημερινών ανθρώπων: 

Το γνωστό 
άγνωστο σύμπαν 

Χρίστος Γούδης  
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής του 

Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών & Πρόεδρο της Εθνικής 

Αστρονομικής Επιτροπής
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«Όλα θα περάσουν. Τα βάσανα, οι πόνοι, το αίμα, η πείνα, οι αρρώ-
στειες. Το σπαθί θα εξαφανισθεί, όμως τα άστρα θα μείνουν, ακόμα κι 
όταν τα χνάρια απ΄ τα κορμιά και τις πράξεις μας θάχουνε σβήσει από 
τη γη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη το ξέρει. Τότε λοιπόν γιατί δε 
θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας επάνω τους; Γιατί ;»

Τα άστρα σαν καταφυγή και απόδραση από μια ζοφερή γήϊνη πραγ-
ματικότητα ήταν η εικόνα που πρόβαλε εκείνη τη στιγμή μπροστά μου. Τα 
άστρα σαν βασίλειο μιας αιώνιας παρουσίας. Σαν πλαίσιο σταθερότητας 
μπροστά σε μια συνεχή ροή ανατροπής ενός κοινωνικού καταστημένου. 
Είναι η εικόνα αυτή αληθινή; Για την ανθρώπινη χρονική κλίμακα ναι, για 
την αστρική, όχι.

Η αστρονομία είναι ίσως ο μοναδικός κλάδος της επιστήμης που δι-
ατηρεί την επικαιρότητά του από την εμφάνιση του ανθρώπινου πολιτι-
σμού μέχρι σήμερα. Δεν θα ήταν υπερβολικό να λεχθεί ότι το ενδιαφέρον 
του ανθρώπου για τα άστρα είναι ταυτισμένο με την ίδια του την υπόστα-
ση ως διαφοροποιημένου νοήμονος όντος που «θεωρεί τα άνω». Αυτή 
η ιδιόμορφη τάση του (που περικλείεται και στην ετυμολογία της λέξεως 
άνθρωπος) είναι ίσως η πιο καθοριστική ιδιότητα της όλης εξελικτικής 
του πορείας. Είναι η ιδιότητα που τον κάνει να βλέπει τον εαυτό του από 
μία ευρύτερη σκοπιά, σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς που συνέχεια 
αλλάζει και απομακρύνεται μέσα στον Χώρο και στον Χρόνο. Η συνεχής 
επανεκτίμηση της θέσεως του ανθρώπου μέσα στον ευρύτερο Κοσμικό 
Χώρο, που έρχεται σαν αποτέλεσμα των αστρονομικών μελετών, έχει 
καθοριστικό χαρακτήρα στη διαμόρφωση της γενικότερης φιλοσοφί-
ας του, επιτρέποντάς τον να ξεφύγει από τα δεσμά και τις παγίδες της 
καθημερινότητας, από τον περιορισμένο ορίζοντα της ενασχόλησής του 
με τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας ή των πανταχού παρόντων τη-
λεοπτικών παραθύρων. Χάρη στα επιτεύγματα της αστρονομίας αποκτά 
κανείς την εποπτεία των πραγμάτων μέσα από τη θέα του αητού και όχι 
του βατράχου. Αυτή την πανοραμική θέα θα προσπαθήσω να σας κοινω-
νήσω σταδιακά, προσεγγίζοντάς την ιστορικά, και οριοθετώντας την μέσα 
από τα υπαρξιακά ερωτήματα που ανακύπτουν από το σοκ της επαφής 
μας μαζί της.   

Ο άνθρωπος της εποχής του Πτολεμαϊκού Σύμπαντος, του μικρού 
γεωκεντρικού κόσμου, είναι ο άνθρωπος-κατακτητής, ο άνθρωπος ο 
γεμάτος εμπιστοσύνη στο μεγαλείο του εαυτού του, ο εγωκεντρικός κυ-
ρίαρχος της Γης. Ο άνθρωπος της εποχής του Κοπέρνικου αρχίζει να 

κλονίζεται. Η Γη δεν είναι πια το κέντρο του Σύμπαντος, αλλά ένα σώμα 
που κινείται γύρω από κάτι πιο σημαντικό (πιο ζωντανό ίσως), τον Ήλιο. 
Το κίνημα της εκθρόνισης της Γης από το κέντρο του Σύμπαντος χρει-
άσθηκε τον ιστορικό του χρόνο για να εκδηλωθεί και να επικρατήσει. 
Γιατί η ευρύτερη αποδοχή επαναστατικών αντιλήψεων που αλλάζουν τον 
κατεστημένο τρόπο πρόσληψης των πραγμάτων, είναι αποτέλεσμα μίας 
συλλογικής ανθρώπινης 
ωριμότητας, που για να 
επιτευχθεί χρειάζεται 
ένα μακρό χρονικό δι-
άστημα. Διαφορετικά 
δεν θα μπορούσε κά-
ποιος να εξηγήσει, πώς 
η πρωτοπόρος σύλλη-
ψη του Αρίσταρχου που 
έζησε τετρακόσια περί-
που χρόνια πριν από τον Πτολεμαίο («τά μέν απλανέα τών άστρων καί 
τόν ήλιον μένειν ακίνητον, τήν δέ γήν περιφέρεσθαι περί τόν ήλιον κατά 
κύκλου περιφέρειαν»), κυριολεκτικά αγνοήθηκαν από τους ανθρώπους 
της εποχής του, για να γίνει αποδεκτή μετά από χίλια οκτακόσια χρόνια, 
με την επανεισαγωγή της από τον Κοπέρνικο, που σημειωτέον ήταν γνώ-
στης και θαυμαστής της θεωρίας του Αριστάρχου.

Το έργο του Κοπέρνικου το δημοσιευμένο πρακτικά τη στιγμή του θα-
νάτου του το 1543 φέρει τον λατινικό τίτλο De Revolutionibus Orbium 
Coelestium: «Περί της Περιφοράς των Ουρανίων Σφαιρών» δηλαδή των 
πλανητών. Η υπαρξιακή ανατροπή που προκάλεσε στο χώρο του πνεύ-
ματος ήταν τόσο συγκλονιστική ώστε η λέξη Revolutio από την αρχική 
ψυχρή αστρονομική της έννοια τη σημαίνουσα «περιφορά», απέκτησε 
τον ηφαιστειακό δυναμισμό της, που συνοδεύει την καθιερωμένη πλέον 
φορτισμένη έννοια της στις λατινογενείς και αγγλοσαξωνικές γλώσσες, 
την έννοια της «Επανάστασης». Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
μιας επιστημονικής αρχικά λέξεως που ξεπερνά το πρωτογενές της νό-
ημα και, λόγω της ανατρεπτικότητας που προκαλεί στο χώρο των ιδε-
ών της επιστήμης, επεκτείνεται νοηματικά για να καλύψει σεισμικά και 
ηφαιστειακά κοινωνικά φαινόμενα μείζονος ιστορικής σημασίας.

Ο άνθρωπος της σύγχρονης εποχής έχει πλέον κυριολεκτικά συρρι-
κνωθεί στις ασήμαντες κοσμικές διαστάσεις του. Ακόμη και ο Ήλιος δεν 

Αρίσταρχος
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είναι πια παρά ένα κοινό αστέρι μέσα στον ασύλληπτο αριθμό των αστε-
ριών του Γαλαξία, ένα αστέρι μέσα στα πολλά δισεκατομμύρια. Και ο Γα-
λαξίας δεν είναι, παρά ένας κοσμικός κόκκος μέσα σε πολλά δισεκατομ-
μύρια γαλαξίες του γνωστού σε μας Σύμπαντος. Μέσα σ’ αυτό τον αχανή 
σε έκταση χώρο, η σύλληψη της έννοιας άνθρωπος αρχίζει να γίνεται 
δύσκολη. Ο εκθρονισμένος, απομυθοποιημένος σημερινός άνθρωπος, 
κοιτά τον εαυτό του σε σχέση με τα σημερινά κοσμικά δεδομένα και δι-
ερωτάται για την έννοια της υπόστασής του. Ο Κόσμος ολόγυρά του έχει 
δραματικά αλλάξει, από τον πρώτο κοσμικό συνοικισμό του Πτολεμαίου 
και το μικρό στατικό, επαρχιακό Σύμπαν του Κοπέρνικου, στο απρόσωπο 
αχανές Σύμπαν του σήμερα. Το καλοφτιαγμένο, μονότονο μηχανικό ρο-
λόϊ παραχώρησε τη θέση του σε έναν νευρικό κοσμικό οργανισμό που 
γεννιέται, εξελίσσεται και πεθαίνει.

 Η γνώση της φύσης και ιδιαίτερα η συνειδητοποίηση της συγκρότη-
σής της σε μείζονα κλίμακα, δρα καταλυτικά στον τρόπο θέασης όλων 
των προβλημάτων μας. Η υπέρβαση μιας εγωκεντρικής πραγματικότη-
τας, από το γεωκεντρικό  στατικό Σύμπαν των άστρων που πλάσθηκαν 
σαν στολίδια για να κοσμούν τον άνθρωπο, στο ηλιοκεντρικό μηχανικό 
Σύμπαν – με την Γη ως μείζονα περιφερόμενη επαρχία γύρω από τον 
Ήλιο – και στη συνέχεια στο σύγχρονο οργανικό εξελισσόμενο Σύμπαν 
των πολλών δισεκατομμυρίων γαλαξιών με τον κάθε γαλαξία να περιέ-
χει πολλά δισεκατομμύρια ήλιους, και ποιός ξέρει πόσους πλανήτες, και 
ποιός ξέρει πόσες μορφές ζωής, διαμορφώνει την εικόνα μιας Γης μεγέ-
θους κόκκου κοσμικής σκόνης, και ενός ανθρώπου αδύναμου μπροστά 
σ΄ αυτήν την αποκαλυπτική εικόνα και συνάμα δυνατού στην ικανότητα 
κατανόησης  και σε κάποιο βαθμό χειραγώγησής της. 

Η ιστορική αυτή διαστολή που υφίσταται το Σύμπαν ως αντανάκλαση 
της διαστολής της γνώσης και της συνειδητότητας της μείζονος, και πα-
ράλληλα διαστελλόμενης αριθμητικά, ανθρωπότητας μέσα στην ιστορική 
της πορεία στο χρόνο, στηρίζεται σε απτά παρατηρησιακά δεδομένα. Και 
είναι τα δεδομένα αυτά που συνεχώς αλλάζουν την έκταση και το περιε-
χόμενο τού κατά καιρούς θεωρούμενου Σύμπαντος, για να αντιληφθού-
με, στις αρχές του 20ου αιώνα, ότι ο Ήλιος 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 για τον γήϊνο εγωϊσμό μας, μεσούντος του 20ου αιώνα, να συ-
νειδητοποιήσουμε ότι και αυτός ο τεράστιος Γαλαξίας μας δεν είναι παρά 

ένας από τα 100 ή και περισσότερα δισεκατομμύρια γαλαξιών που απαρ-
τίζουν το γνωστό Σύμπαν. Τα οποία μάλιστα, δομημένα σε σμήνη και 
υπερσμήνη γαλαξιών, μετέχουν σε μία συνεχή φυσική αυτήν την φορά, 
και όχι ιστορική, 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 ανά-
στροφα την ταινία της πτώ-
σεώς 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 μάλι-
στα αρμονικά συναγμένα με 
μεγάλη τάξη, γιατί από τη στιγ-
μή που ξεχύθηκαν συνοδεύονται από αύξουσα αταξία, αυτό που στην φυ-
σική 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 πα-
ρατηρούμε 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. 

Φυσικά το Σύμπαν δεν παύει να είναι μια λέξη-κουβέρτα που κου-
κουλώνει την άγνοιά μας. Η γνώση μας γι΄ αυτό αυξάνει καθημερινά με 
την βελτίωση των τεχνολογικών αισθητήρων μας, που δεν είναι τίπο-
τε άλλο παρά προέκταση των αισθήσεών μας και των δυνατοτήτων τού 
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εγκεφάλου μας. Η γνώση μας, μέρα με τη μέρα, αυξάνεται δραματικά σαν 
μπαλόνι που διαστέλλεται. Όμως η επιφάνειά του, που αντιπροσωπεύει 
τη γνωστή μας άγνοια, πάντα υπερκαλύπτει τις γνώσεις μας, πάντα γεννά 
περισσότερα ερωτηματικά από αυτά που επιλύει η αύξηση της γνώσης 
μας. Και πάντα παραμένει ανοικτό το ερώτημα εάν είναι ποτέ δυνατόν ο 
άνθρωπος, δημιούργημα της συμπαντικής αστερόσκονης, βλαστάρι και 
έκφανση του σύμπαντος, να αντιληφθεί πράγματι τον δημιουργό του.

Οι Ορφικοί, πολύ πριν από την σημερινή εποχή, πίστευαν ότι ο άνθρω-
πος ήταν ουράνιας καταγωγής, φτιαγμένος από «αστερόσκονη». Αυτό 
υποδήλωνε η ρήση τους: «γης παις ειμί και ουρανού αστερόεντος, αυτάρ 
εμοί γένος ουράνιον». Ήταν μια μεγαλειώδης σύλληψη, δεν είχαν όμως 
ευρήματα και αποδείξεις για να στηρίξουν τη θέση τους. Η ανθρωπότητα 
έπρεπε να περιμένει την σημερινή εποχή για την απαιτούμενη τεκμηρίω-
σή της. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα αστέρια του Γαλαξία μας είναι πελώρι-
ες μάζες υδρογόνου που αυτοκαταναλώνονται, μετασχηματίζοντας στον 
πυρήνα τους το υδρογόνο σε ήλιο και στη συνέχεια το ήλιο σε βαρύτερα 
στοιχεία. Πολλά από τα αστέρια πεθαίνουν βίαια, σκορπώντας με μια δυ-
νατή έκρηξη ένα μέρος από την αέρια μάζα τους και αφήνοντας πίσω 
τους εξωτικά αστρικά πτώματα: λευκούς νάνους, αστέρια από νετρόνια ή 
μελανές οπές, γνωστές στο ευρύ κοινό ως μαύρες τρύπες. Από τα αέρια 
της εκρήξεως που είναι εμπλουτισμένα με βαρύτερα στοιχεία, τα οποία 
αναμειγνύονται με την περιρρέουσα μεσοαστρική ύλη, γεννιούνται και-
νούργια πολυπλοκότερα αστέρια. Και γύρω τους καινούργιοι πλανήτες. 
Και πάνω σε αυτούς: Ζωή και Νόηση.

Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες προσφορές της σύγχρονης 
αστροφυσικής στην υπαρξιακή αναζήτηση του ανθρώπου για την προ-
έλευσή του. Είναι η ανακάλυψη ότι τα στοιχεία της φύσεως συντίθενται 
μέσα στ΄ αστέρια από τα οποία στη συνέχεια εκτινάσσονται δυναμικά, 
κυρίως κατά την έκρηξη των μαζικότερων άστρων όταν αυτά, στην πο-
ρεία τους προς τον θάνατό τους, εξελίσσονται σε υπερκαινοφανείς, με 
αποτέλεσμα να εμπλουτίζουν τα νέφη υδρογόνου του Γαλαξία μας με βα-
ρύτερα στοιχεία. Μέσα σ΄ αυτά τα εμπλουτισμένα μοριακά νέφη γεννιού-
νται καινούργια αστέρια και από αυτά πλανήτες, επάνω στους οποίους 
αναπτύσσεται ή εμφυτεύεται η ζωή. Σε κάθε περίπτωση η ζωή, είτε δη-
μιουργείται και εξελίσσεται σταδιακά επάνω σε πλανήτες (όπως ακόμα 
πιστεύουμε ότι συνέβη με τη Γη), είτε πρωτογεννιέται μέσα στα σκοτεινά 
μοριακά νέφη και διασπείρεται στους πλανήτες, κρυμμένη σε κοσμικά 

οχήματα όπως οι μετεωρίτες και οι κομήτες (σύμφωνα με εναλλακτικές 
ανορθόδοξες θεωρήσεις του προβλήματος της γενέσεώς της που όμως 
κερδίζουν σήμερα έδαφος στην αστρονομική κοινότητα), είναι πάντα δη-
μιούργημα της αστερόσκονης.

Ίσως, στο σημείο αυτό, αξίζει να ρίξουμε μια διεισδυτικότερη ματιά 
στις έμβιες εκφάνσεις του πλανήτη μας, όπως σκιαγραφούνται από το 
λεγόμενο «δέντρο της ζωής», κορυφαίος καρπός 
του οποίου είναι ο άνθρωπος., ο οποίος, στην αρχή 
του 21ου αιώνα,  βρίσκεται στο μεταίχμιο της με-
ταμόρφωσής του σε μετάνθρωπο. Η κάμπια που 
σέρνονταν για εκατομμύρια χρόνια στο έδαφος 
και κολυμπούσε στο υγρό αταβιστικό παρελθόν 
της, έγινε χρυσαλλίδα, έβγαλε φτερά, κι άρχισε να 
πετά δειλά-δειλά έξω από τη γήϊνη φωλιά της. Κι 
άρχισε να βλέπει τον πλανήτη Γη από ψηλά και ν΄ 
ατενίζει όλο και πιο ψηλά ρίχνοντας διεισδυτικότε-
ρες ματιές στο σύμπαν.

Κοιτώντας πίσω του βλέπει τα θραύσματα από τα κελύφη που τον πε-
ριόριζαν πνευματικά σ΄ ένα γεωκεντρικό σύμπαν, σ΄ ένα ηλιοκεντρικό 
σύμπαν, σ΄ ένα γαλαξιακό σύμπαν, και νοιώθει, παράλληλα με το με-
γαλείο της υπέρβασης, την αμηχανία της μικρότητάς του. Για να συνει-
δητοποιήσει ότι μικρό δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη ασήμαντο, άσκοπο, και 
ανάξιο, και να προβληματισθεί για την υπόστασή του. Και να αντιληφθεί 
ότι συνυπάρχει, όχι μόνο με τους επιφανειακά γνωστούς και κατακτημέ-
νους κόσμους των φυτών και των ζώων, αλλά και με μικρούς αόρατους 
κόσμους άγνωστης προέλευσης και αποστολής. 

Ο κόσμος των μικροοργανισμών, των βακτηρίων, και των ιών, είναι 
ένας από τους «θαυμαστούς καινούργιους κόσμους» που ενδέχεται να 
προκαλέσει την μεγάλη ανατροπή στις αντιλήψεις μας για τη ζωή στη 
Γη και στο Σύμπαν. Μοριακά νέφη στο Γαλαξία μας, αστεροειδείς, με-
τεωρίτες και κομήτες δεν αποκλείεται να κρύβουν μέσα τους ολόκλη-
ρους τέτοιους κόσμους σε συνεχή διαστημική διακίνηση. Συγκεκριμένες 
απορροφητικές υφές στο φάσμα της σκόνης των τεράστιων μοριακών 
νεφών (που μέσα τους έχουν ήδη ανιχνευθεί πολύπλοκα οργανικά μό-
ρια) και της σκόνης των μετεωριτών, συμπίπτουν με αντίστοιχες φασμα-
τικές υφές που προέρχονται από καλλιέργειες μικροβίων, ενώ η περιο-
δικότητα επιδημιών που οφείλονται σε παρόμοιους μικροοργανισμούς 

Φυσικά το Σύμπαν 

δεν παύει να είναι 

μια λέξη-κουβέρτα 

που κουκουλώνει 

την άγνοιά μας.
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συμπίπτει με την χρονική περίοδο της εισόδου της Γης σε περιοχές του 
πλανητικού μας περιβάλλοντος που είναι γεμάτες από υπολείμματα κο-
μητών. Πέραν αυτών, οι ιδιότητες των βακτηρίων όσον αφορά την αντο-
χή τους σε ακραίες καταστάσεις πίεσης και θερμοκρασίας αλλά και σε 
υψηλές δόσεις ακτινοβολίας, καταστάσεις που ποτέ δεν χαρακτήριζαν 
τον πλανήτη μας για να αποδοθούν στην ικανότητα προσαρμογής τους, 
είναι αινιγματικά εξωγήϊνες.

Ο ρόλος των βακτηρίων στην προέλευση της ζωής στη Γη και στην 
εξέλιξη των μορφών της, όταν διερευνηθεί, δεν αποκλείεται να ανατρέ-
ψει οριστικά την «επαρχιακή» θεωρία της εξελίξης, η οποία, πέραν του 
ενστικτώδους γεωκεντρισμού της, δέχεται σοβαρά πλήγματα από την 
οριστικοποίηση των παλαιοντολογικών ευρημάτων  ότι οι πολύπλοκες 
μορφές ζωής στον πλανήτη ενέσκυψαν αιφνιδιαστικά (από που άρα-
γε;) πριν από περίπου 600 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν κάτι σαν ένα είδος 
απρόσμενης ανθοφορίας από ένα δέντρο του οποίου ο κορμός και τα 
κλαδιά δεν μας είναι ορατά. Η δε θρυλούμενη εξέλιξη των ειδών προ-
χωρεί με εκρηκτικά άλματα, ανά 100 περίπου εκατομμύρια χρόνια, ανά-
μεσα σε κοσμικά ατυχήματα καταστροφών της Γης από συγκρούσεις με 
αστεροειδείς, που εξαφανίζουν μαζικά και οριστικά ολόκληρα είδη ζωής 
(για παράδειγμα εξαφάνιση των δεινοσαύρων και πολλών άλλων ειδών 
πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια). Κι όλα αυτά εν μέσω έμβιων όντων με 
«εξωγήϊνες» αντοχές σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας – χαρακτηριστικό 
του χώρου του Διαστήματος –  που εμφανίσθηκαν το καθένα τους αιφ-
νιδιαστικά και ουδεμία εξέλιξη υπέστησαν έκτοτε, για εκατοντάδες εκα-
τομμύρια χρόνια (κατσαρίδες, γαρίδες, σκορπιοί). 

Η όλη εικόνα είναι συμβατή με το σενάριο της πιθανής περιοδικής 
εισόδου του ηλιακού μας συστήματος σε πυκνά μοριακά νέφη, κατά 
την πορεία του γύρω από το κέντρο του Γαλαξία μας, μια πορεία που 
χρειάζεται περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια για μια πλήρη περιφορά. Η 
«σύγκρουση» του ηλιακού μας συστήματος με ένα τέτοιο μοριακό νέφος 
έχει σαν αποτέλεσμα τον εκσφενδονισμό πολλών κομητών από το «νέ-
φος κομητών» που περιβάλλει το ηλιακό μας σύστημα, προς όλες τις κα-
τευθύνσεις. Κάποιοι από αυτούς που πλησιάζουν ή συγκρούονται με τη 
Γη, ίσως να την ψεκάζουν κυριολεκτικά με νέο γενετικό υλικό, δημιουρ-
γώντας «γενετικές καταιγίδες» (βροχές βακτηρίων και ιών;) που επη-
ρεάζουν, κατευθύνουν ή καθορίζουν την εμφάνιση νέων μορφών ζωής 
στον πλανήτη μέσα από γενετικές παρεμβάσεις. Η πρόσφατη διαπίστωση 

των βιολόγων ότι η οριζόντιος μεταφορά γενετικού υλικού από είδος σε 
είδος,  μέσω των ιών κυρίως, αποτελεί (και αποτέλεσε στο παρελθόν) 
έναν κορυφαίο μηχανισμό δημιουργίας νέων ειδών, μέσα από γενετικές 
«ενδοσυμβιώσεις», συγκολλήσεις, ενσωματώσεις, και υβριδικές μετα-
μορφώσεις (για παράδειγμα στο γονιδίωμα της αγελάδας έχει ανιχνευθεί 
ένα κομμάτι DNA φιδιού που φαίνεται ότι 
«πέρασε» οριζόντια μέσα του πριν από 50 
εκατομμύρια χρόνια) έχει πρακτικά ακυ-
ρώσει την δαρβινική σύλληψη του «δέ-
ντρου της ζωής» και οδηγεί σε αναζήτηση 
μιας άλλης τοπολογίας, δικτυακής, κατά 
πάσα πιθανότητα, μορφής.   

Οι απόψεις αυτές, ως ιδέες, δεν ήταν 
ξένες στην επιστήμη του 20ου αιώνα, δε-
δομένου ότι προβλήθηκαν συστηματικά 
από ολιγάριθμους μεν, αλλά σημαντικούς 
επιστήμονες του καιρού τους (από την 
αρχή έως και το τέλος του αιώνα), χωρίς 
όμως να κατορθώσουν να διατρήσουν ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα που από τη φύση 
του είναι συντηρητικό και απαιτεί (ορθώς) 
σκληρές αποδείξεις για την συμπερίληψή τους στο τρέχον ερμηνευτικό 
σχήμα της πραγματικότητας, όπως την αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα 
μάτια της κατεστημένης επιστήμης. Η αυξανόμενη αξιοπιστία τους των 
τελευταίων ετών οφείλεται ακριβώς στις επιστημονικές ενδείξεις (αν όχι 
αποδείξεις) που παρέχονται μέσα από αστροφυσικές κυρίως έρευνες, 
συνεπικουρούμενες από την αναγκαστική πλέον αναθεωρητική έρευνα 
των γεωλογικών και βιολογικών ευρημάτων και δεδομένων. 

Ο χώρος της Αστρονομίας υπήρξε ιστορικά ο κατ΄ εξοχήν ταραξί-
ας του κατεστημένου (Αρίσταρχος, Κοπέρνικος, Γαλιλαίος, Τζιορντάνο 
Μπρούνο για παράδειγμα), οι αλήθειες όμως που διακήρυττε έπρεπε να 
περιμένουν την ευρύτερη κοινωνική ωρίμανση, για να επιβεβαιωθούν 
μέσα από την ενασχόληση του κύριου σώματος των ερευνητών της επι-
στήμης και την παροχή αδιαφιλονίκητων αποδείξεων. Θυμηθείτε ότι για 
την οριστική αποδοχή του ηλιοκεντρικού συστήματος απαιτήθηκαν 100 
περίπου χρόνια από την δημοσίευση του έργου του Κοπέρνικου. Έχουμε 
λοιπόν καιρό μπροστά μας.

Ο χώρος της 

Αστρονομίας υπήρξε 

ιστορικά ο κατ΄ 

εξοχήν ταραξίας 

του κατεστημένου 

(Αρίσταρχος, 

Κοπέρνικος, Γαλιλαίος, 

Τζιορντάνο Μπρούνο)
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Μέχρι τότε η προσοχή μας θα είναι στραμμένη στους ψίθυρους των 
άστρων. Μήπως και κάποιο μήνυμα μας έρθει από κάποιον αδελφό ή 
ανάδελφο εξώκοσμο πολιτισμό. Μέχρι να καταφέρουμε τουλάχιστον να 
στείλουμε εμείς το μήνυμά μας «εκεί» ή να κάνουμε γνωστή την παρου-
σία μας, ζωντανά, ραδιοφωνικά, εικονικά ή έστω πνευματικά.

Όμως κι αυτή μας η προσπάθεια πιθανόν να μην ξεφεύγει από τα 
επαρχιακά κοσμικά όρια της αντίληψής μας και τον εγωκεντρισμό της 
σκέψης μας. Αλήθεια ποιός κάθεται να σκεφτεί σοβαρά πως ο κάθε άν-
θρωπος είναι ένα ολόκληρο ιδιότυπο Σύμπαν; Πως κουβαλά μέσα του 
δισεκατομμύρια «αυτόνομα» κύτταρα (έτσι νομίζουν αυτά τουλάχιστον) 
που ζουν τη δική τους ζωή μέσα σε μια δυναμική ισορροπία που η καθη-
μερινότητά της χαρακτηρίζεται από 500 εκατομμύρια θανάτους και άλλα 
500 εκατομμύρια γεννήσεις; Γιατί τόσα υπολογίζονται ότι είναι τα κύτταρα 
που πεθαίνουν και άλλα τόσα που γεννιούνται κάθε μέρα, στον ανθρώπι-
νο οργανισμό. Κι όλα τους ζουν και δουλεύουν στο δικό τους κόσμο, με 
τα δικά τους καθήκοντα, τις δικές τους αποστολές, τις δικές τους μάχες 
με τους εισβολείς ιούς, το δικό τους σύστημα επικοινωνίας. 

Σαν πείραμα σκέψης, μεταμορφώστε τον κάθε άνθρωπο σε λιλιπού-
τειο κύτταρο και δείτε ένα πλέγμα ανθρώπινο να περιβάλλει τον πλανήτη 
Γη. Επιδερμικά, επιφανειακά, σαν ένα δίκτυο εγκέφαλων, ανθρώπινων 
και ηλεκτρονικών, με την πληροφορία να κινείται και να διαχέεται στην 
υδρόγειο, με τον καθένα μας να νομίζει πως μάχεται στον δικό του πόλε-
μο, πως εξυπηρετεί τις δικές του προσωπικές επιδιώξεις. Έτσι ακριβώς, 
όπως τα κύτταρα μέσα στον δικό μας οργανισμό. Σκεφθείτε για μια στιγ-
μή τα κύτταρα της γλώσσας μας. Δουλεύουν και παράγουν πρωτεϊνες, 
χωρίς ποτέ να μπορούν να αντιληφθούν πως είναι μέρος ενός οργάνου 
που, μεταξύ των άλλων που κάνει, χρησιμοποείται – εργαλειακά έστω –  
για να μιλά, να αρθρώνει λόγο επικοινωνίας με κάποιο συνάνθρωπό του, 
που για τα κύτταρά μας δεν είναι ούτε ορατός, ούτε κατανοητός. 

Μήπως κι εμείς είμαστε απλά τα κύτταρα ενός μετανθρώπινου εγκέ-
φαλου που περιβάλλει τον πλανήτη Γη, έκφανση της ενδότερης δυνα-
μικής της ύλης του ή έστω της εξώκοσμης σποράς της; Μήπως «εγκέ-
φαλοι-πλανήτες» μιλούν εδώ και χρόνια μεταξύ τους, γελάνε, κλαίνε, 
αστειεύονται (με μας), «ενώ εις την οδόν έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί»; 
Λέμε, μήπως; 

Η όλη εικόνα του κόσμου, όπως παρουσιάστηκε μέχρι τώρα, προέρ-
χεται από τα επιτεύγματα κυρίως της αστρονομίας και της αστροφυσι-

κής, και είναι μια εικόνα που προκύπτει από δυνάμεις πέραν του καλού 
και του κακού: δυνάμεις βαρύτητας, ηλεκτρομαγνητικές, ισχυρές και 
ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις σε ένα συνεχές παιχνίδι δημιουργίας και 
καταστροφής, συγκρότησης και μετάλλαξης, ισορροπίας και ευστάθειας, 
έκρηξης και βίας, ένα κοσμικό παιχνίδι που διέπει τον μικρόκοσμο και 
τον μακρόκοσμο, ένα πολύπτυχο δράσεων, μορφογένεσης και εξαϋλω-
σης κάτω από την παρουσία δυνάμεων, ορατών τε και αοράτων.

Και είναι ακριβώς η γνώση αυτή, προαπαιτούμενη για τη χάραξη της 
πορείας μας στην κοινωνία των ανθρώπων. Η συνειδητοποίηση ότι είμα-
στε εκφάνσεις και δημιουργήματα ενός τέτοιου μυστηριακού Σύμπαντος 
μας βοηθά να κατανοήσουμε την ετερότητα, το «διαφορετικό» γύρω μας, 
και να αναπτύξουμε έναν κώδικα αξιών και συμπεριφοράς στηριγμένο 
στην ανοχή αλλά και στην χάραξη των ορίων της. Γιατί οι κοινωνίες των 
ανθρώπων, αντίθετα από τη συγκρότηση της φύσεως, υπάρχουν και λει-
τουργούν όχι πέραν, αλλά μέσα από τη γνώση των δυνάμεων του καλού 
και του κακού και τις συνειδητές επιλογές μας, με μέτρο πάντα τον άν-
θρωπο.

Τον άνθρωπο που υπερβαίνει τις υλικές του ανάγκες μπροστά σε ένα 
αχανές Σύμπαν και στρέφεται συχνά στους περιπλανώμενους σοφούς 
του πλανήτη που μόνη τους έγνοια είναι η γνώση των άστρων, στους 
σύγχρονους εκείνους νομάδες της επιστήμης που τόσο παραστατικά πε-
ριέγραψε ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, μέσα από τους στί-
χους του «Δωδεκάλογου»: 

Κι ήρθαν και οι γύφτοι που γνωρίζουν
των πλανητών τα κατατόπια

κι όλα τα μυστικά των άστρων,
και που μιλάνε με τ΄ αστέρια,

και που θωρώντας τα μαντεύουν
ζωές, αγάπες, μοίρες, χάρους.

Κι ήρθαν κι οι γύφτοι οι διαβασμένοι
κι οι σκεφτικοί κι οι βυθισμένοι

στ΄αξήγητου το ξήγημα...

Είναι αυτή ακριβώς η «εξήγηση του ανεξήγητου» που απασχολεί το 
ανθρώπινο μυαλό από την εποχή που η κουλτούρα και ο πολιτισμός άρ-
χισαν να χαρακτηρίζουν συλλογικά το ανθρώπινο είδος.
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Ίσως εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αναζήτηση των αρχών 
της δημιουργίας και της εξέλιξης του Κόσμου, η Κοσμολογία, όντας ελ-
ληνική λέξη και, τολμώ να πω, ελληνική σύλληψη – γνωστού όντος ότι 
ήταν οι Έλληνες φυσικοί, κυρίως από την Ιωνία, εκείνοι που πρώτοι συ-
νέλαβαν τα πρώτα στοιχεία και τις υποκείμενες εγγενείς με αυτά διαδι-
κασίες μετασχηματισμού και εξέλιξης του Σύμπαντος – διαπερνιέται από 
το κλασικό ελληνικό πνεύμα, σε ότι αφορά την αναγκαιότητα της βασικής 
γνώσης.

Ήταν ο Αριστοτέλης εκείνος που επεσήμανε αυτή την αναγκαιότητα με 
τη ρήση του: «ο άνθρωπος του ειδέναι ορέγεται φύσει», ο άνθρωπος επι-
ζητά την γνώση από την ίδια του τη φύση, αν και, όπως όλοι γνωρίζουμε, 
τρώγωντας κανείς απ΄ το δέντρο της γνώσης μπορεί μερικές φορές να 
έχει θανατηφόρες συνέπειες.

Πράγματι αν πιστεύουμε στην ύπαρξη του Παραδείσου, είμαστε σί-
γουρα σε πορεία καθόδου, σε διαδρομή ελευθέρας πτώσεως, κάτω από 
την διαβρωτική επίδραση της αμαρτίας της γνώσης. Αν όμως έχουμε χά-
σει τον Παράδεισο από τα μάτια μας, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τους 
εαυτούς μας σαν θαλασσοπόρους χαμένους στο Διάστημα, που αναζη-
τούν το νόημα της σύντομης ζωής τους στις αχανείς και μυστηριώδεις 
εκτάσεις του Σύμπαντος.

Είναι άραγε το Σύμπαν ένα τεράστιο κοσμικό πυροτέχνημα που τόσο 
εξάπτει την φαντασία μας, μέσα απ΄ το οποίο αναπηδά εξακολουθητικά 
μια συνεχής αλυσίδα πολύχρωμων κοσμικών βεγγαλικών, κάτι παρό-
μοιο με κοσμικά μορφοκλασματικά, με fractals, ή είναι ένα κλουβί του 
οποίου τα κάγκελα δεν μπορούμε να δούμε; Ή μήπως είναι οι δικές μας 
προσπάθειες που καθιστούν τα κάγκελα αόρατα, εμβαθύνοντας τις γνώ-
σεις μας, διευρύνοντας τους ορίζοντές μας, και σταδιακά απωθώντας 
όλο και πιο μακρυά τα όρια της άγνοιάς μας;

Και όλα αυτά δεν είναι παρά ένα κοσμικό σενάριο που ξετυλίγεται 
μέσα στον χρόνο. Τι είναι όμως χρόνος; «Φυσικά και γνωρίζω, όμως μη 
με ρωτάτε, γιατί δεν μπορώ να σας εξηγήσω». Είμαι βέβαιος πως όλοι 
όσοι έχουν εντρυφήσει στα κλασικά χριστιανικά κείμενα θα έχουν επι-
σημάνει την ομοιότητα της απάντησης με τη ρήση του ιερού Αυγουστίνου 
του 5ου μ.Χ αιώνα: «Τι είναι λοιπόν χρόνος; Αν δεν με ρωτήσει κανείς, 
ξέρω τι είναι. Αν όμως με ρωτήσει και πρέπει να του εξηγήσω τότε δεν 
ξέρω».

Σε αντίθεση με τον «χώρο» τον οποίο η καθημερινή εμπειρία  γεμίζει 
με αντικείμενα και του προσδίδει ιδιότητες αντικειμενικής υπάρξεως, ο 
«χρόνος» παραμένει αίσθηση υποκειμενική μέσα στην οποία κινούνται 
οι ιδέες μας, τα αισθήματα μας, η αυτοσυνείδησία μας. Το «τικ- τακ» του 
ρολογιού ή της καρδιάς μας ή του πλανήτη μας (κάθε φορά που συμπλη-
ρώνει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο), γενικά «του χρόνου τα γυρίσμα-
τα», όπως προσφυώς εκφράζει ο λαός 
μας την αίσθηση της περιοδικότητας με 
την οποία είναι συνυφασμένη η εικόνα 
της μέτρησης του χρόνου, όλα αυτά εί-
ναι σαν να έχουν διαφορετική ροή  σαν 
να τρέχουν κι αυτά μέσα σ΄ έναν άλλο, 
διαφορετικό για τον καθένα μας χρόνο. 
Είναι αίσθηση, φαντασία ή πραγματικό-
τητα; O «Ριπ-βαν-Ουϊνκλ» ο ήρωας των 
παιδικών μας χρόνων από το κλασικό 
αριστούργημα του Ουάσιγκτον Ίρβινγκ, 
ξεχνιέται στο μαγικό βουνό με τους νά-
νους για ένα βράδυ, κι όταν επιστρέφει 
στο χωριό του ανακαλύπτει ότι δεν ζει 
κανείς από την οικογένεια και τους γνω-
στούς του, εγγόνια και δισέγγονα κατοι-
κούν το χωριό, δεν υπάρχουν πιά άλογα 
και κάρα, τα αυτοκίνητα έχουν πλημμυρίσει τον  τόπο, ηλεκτρισμός και 
τηλέφωνο παντού. Γυρίζει σ΄ έναν άλλο κόσμο που έχει τρέξει μέσα στο 
χρόνο. Ή μήπως πάγωσε ο δικός του χρόνος όσο έτρεχε στο μαγικό βου-
νό;

«Αυτό είναι», θα σας απαντήσει ο κάθε σύγχρονος αστροφυσικός, 
γνώστης των συμπερασμάτων της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. 
«Ρολόγια που τρέχουν πάνε αργά», και τα ρολόγια φυσικά δεν τρέχουν 
μόνα τους, τα φορούν οι αστροναύτες στα διαστημόπλοια που αναπτύ-
σουν ταχύτητες – θα αναπτύξουν για την ακρίβεια – που πλησιάζουν την 
ταχύτητα του φωτός. Τότε ο χρόνος γι αυτούς κυλάει αργά σε σχέση με το 
χρόνο που περνά για το δίδυμο αδελφό τους που έμεινε στη Γη. Κι όταν 
γυρίσουν απ΄ το διάστημικό ταξίδι  ένα-δυο χρόνια μεγαλύτεροι, τ΄ αδέλ-
φια τους άλλα θάχουν πεθάνει κι άλλα θα είναι σε βαθειά γεράματα – το 
λεγόμενο «παράδοξο των διδύμων».

Ήταν ο Αριστοτέλης 

εκείνος που επεσήμανε 

αυτή την αναγκαιότητα 

με τη ρήση του: «ο 

άνθρωπος του ειδέναι 

ορέγεται φύσει», ο 

άνθρωπος επιζητά την 

γνώση από την ίδια του 

τη φύση
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«Ποταμός από συμβάντα και ρεύμα ορμητικότατο αποτελεί ο χρόνος» 
κατά τον Μάρκο Αυρήλιο. Αυτό το ρεύμα η επιστήμη σήμερα, νομίζει 
πως βρήκε τρόπο –  θεωρητικά τουλάχιστον – να το επιβραδύνει. Αν θα 
τα καταφέρει στην πράξη, ο «χρόνος» θα δείξει. Όταν στο «μέλλον», εγγύς 
ή απώτερο, καταφέρει ο άνθρωπος να τρέξει με ταχύτητες παραπλήσιες 
της ταχύτητας του φωτός, τότε θα κριθεί τελεσίδικα η «αλήθεια» της θεω-
ρίας που δεν αναγνωρίζει παρόν, παρελθόν και μέλλον γιατί ο «χρόνος» 
δεν υπάρχει γι αυτήν παρά μόνο σαν μία τέταρτη διάσταση ενός χώρου ο 
οποίος γεννιέται και εξελίσσεται μαζί με το Σύμπαν.

Μέχρι τότε «το βέλος του χρόνου» θα ταξιδεύει σε μονόδρομο αφήνο-
ντας πίσω το παρέλθον, αδυνατώντας να σταθεί στο παρόν, στοχεύοντας 
το απρόβλεπτο μέλλον. Αν και οι νόμοι της φύσης όπως τους αντιλαμ-
βάνεται η φυσική είναι οι ίδιοι και δεν αναγνωρίζουν παρόν, παρελθόν 
ή μέλλον, η πορεία των γεγονότων ακολουθεί το «βέλος του χρόνου». Ο 
ζεστός καφές όταν τον αφήσουμε κρυώνει – κανείς ποτέ δεν παρατήρη-
σε τον κρύο καφέ να ζεσταίνεται από μόνος του – καθορίζοντας έτσι το  
«θερμοδυναμικό βέλος του χρόνου», εμείς μεγαλώνουμε και γερνούμε – 
καμία νεανική ενδυμασία, καμία ανάμνηση των μαθητικών μας χρόνων, 
κανένα λίφτινγκ δεν μας ξανακάνει νέους – γεγονός που αναδεικνύει το 
«βιολογικό βέλος του χρόνου». Κι όλα αυτά ακολουθούν τη μονόδρομη 
πορεία που ακολουθούν, γιατί ζούμε σ΄ ένα Σύμπαν που διαστέλλεται, 
ένα Σύμπαν-Όρφικό Αυγό που κάποτε έσπασε (πώς; γιατί;), ξεχύθηκε, 
και συνεχίζει να ξεχύνεται ασταμάτητα (προς τα πού; γιατί;) διαμορφώνο-
ντας το «κοσμολογικό βέλος του χρόνου», με παρελθόν, παρόν και μέλ-
λον, με ζωή που αρχίζει στην κούνια και τελειώνει στον τάφο. Αυτή είναι 
η σύγχρονη μυθολογία μας.

Τι θα γίνει όμως αν, σύμφωνα πάντα με τις τρέχουσες επιστημονικές 
θεωρίες του ανθρώπου, το κοσμικό αυτό άθυρμα, γέννημα ίσως κάποιας 
παρτίδας θεϊκού σκακιού, επιβραδύνει τη διαστολή του, φρενάρει και αρ-
χίσει να συστέλλεται; Θα αναστραφεί το ορμητικό ρεύμα του χρόνου; Τα 
ερείπια των ναών μας θα αναστηλωθούν από μόνα τους και θα δούμε ξανά 
τον Παρθενώνα, έστω για λίγο, να ξαναζωντανεύει τη δόξα που ήταν κά-
ποτε η Ελλάδα; Θα δούμε τη ζωή να γεννιέται  στους τάφους αρχίζοντας με 
γέροντες και την εξουσία να περνά στα χέρια των σοφών παιδιών; Ίσως 
ο «σκοτεινός», ο «οχλολοίδoρος», ο «αινικτής» Ηράκλειτος να είχε τελικά 
δίκαιο: «Αιών παίς εστί παίζων, πεσσεύων, παιδός η βασιληίη».

Σίγουρα η Αστρονομία έχει τον πρώτο λόγο για όλα αυτά τα θέματα. 

Και είναι ακριβώς η τολμηρή προσπάθεια της παρατήρησης των από-
μακρων ουρανίων σωμάτων και φαινομένων εκείνη που την καθιστά 
επιστήμη ρεαλιστική, εκείνη που κυριολεκτικά βάζει τα θεμέλια της 
πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Και που είμαστε υποχρεωμένοι 
να δεχτούμε και να αντιμετωπίσουμε.

Μήπως όμως η «πραγματικότητα» είναι συνεχώς «υπό κατασκευήν»; 
Είναι άραγε τα μηνύματα που παίρνουμε από το Σύμπαν αρκετά καθαρά 
ώστε να αποκρυπτογραφήσουμε την πεμπτουσία του; Θα καταστεί ποτέ 
δυνατόν σε όντα σαν κι εμάς, ασήμαντες εκφάνσεις του Σύμπαντος, να 
κατανοήσουμε την προέλευση και τις διεργασίες του Δημιουργού μας; 
Ή ακόμη και οι ευφυέστερες ιδέες μας γύρω από το θέμα είναι κατα-
δικασμένες να είναι αντιφατικές; Αλλά και πάλι, δεν αποκλείεται το Σύ-
μπαν καθεαυτό να είναι μία Αντίφαση per se. Μπορώ να το νοιώσω μέσα 
από το πνεύμα των στίχων εκείνου του μεγάλου Αμερικανού ποιητή, του 
πληθωρικού Ουώλτ Ουϊτμαν, στη μεγάλη του έκρηξη:

Αντιφάσκω με τον εαυτό μου;
Πολύ καλά λοιπόν, αντιφάσκω με τον εαυτό μου.

Είμαι πελώριος. Εμπεριέχω πολλαπλότητες.

Μερικές τουλάχιστον από αυτές τις πολλαπλότητες είμαστε σήμερα 
σε θέση να τις προσεγγίσουμε, να τις αντιληφθούμε και να τις κατανοή-
σουμε. Δεν είναι φυσικά παρά το πρώτο σκαλί στην κλίμακα του Ιακώβ 
που ανεβαίνει στα ουράνια. Όμως, για να θυμηθούμε και τον μεγάλο μας 
Αλεξανδρινό: 

Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο
πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει.
..............................................................

Εδώ που έφθασες λίγο δεν είναι,
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.

Πάντως, ας μη ξεχνάμε ποτέ ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να πο-
ρευθεί κανείς στη γνώση αυτού του πρώτου σκαλοπατιού και στην όποια 
δόξα το συμπαρομαρτεί.. Κι ο καθένας μας καλείται να επιλέξει τον δικό 
του. Ευχή και ελπίδα όλων μας, τον όποιον δρόμο διαλέγουμε να είναι 
ανθρώπινος, να έχει καρδιά. Κι ένα ευτυχισμένο αστέρι να φωτίζει πάντα 
τα βήματά μας στο σύντομο ταξείδι της ζωής.   n
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Έχουμε την λανθασμένη αντίληψη να θεωρούμε ότι η γη είναι 
πολύ μεγάλη αυτόνομη, ζει και υπάρχει μόνη της και δεν μας 
ενδιαφέρει τί γίνεται έξω από την γειτονιά μας. Η αλήθεια εί-

ναι ότι η γη ανήκει σε ένα ευρύτερο σύστημα που το ονομάζουμε ηλιακό 
σύστημα και αλληλεπιδρά έντονα με όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό, σε 
βαθμό που πάρα πολλά φαινόμενα και πάρα πολλές παράμετροι των συν-
θηκών, που επικρατούν στο πλανήτη μας, να εξαρτώνται από ότι γίνονται 
έξω από αυτήν, όχι βέβαια υπό την έννοια που προτείνει η αστρολογία, η 
οποία τελικά είναι μία πολύ καλή απάτη.

Το ηλιακό μας σύστημα αναπαρίσταται υπό αναλογική κλίμακα, ο 
ήλιος είναι το μεγαλύτερο στοιχείο του ηλιακού μας συστήματος έχει δι-
άμετρο 1.300.000 χλμ., όταν η γη μας έχει διάμετρο μόλις 12.500 χλμ. και 
ο Δίας είναι 10 φορές μεγαλύτερος. Η μάζα, δηλ. η ποσότητα της ύλης 
που είναι συγκεντρωμένη στον ήλιο είναι το 99% του ηλιακού μας συστή-
ματος, με τους υπόλοιπους πλανήτες να είναι το 1% της ύλης που απαρ-
τίζουν το ηλιακό μας σύστημα.

Συνήθως νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα γύρω μας. Αυτό πίστευ-
αν κατά την αρχαιότητα, ότι δηλ. η γη ήταν το κέντρο όλου του κόσμου. 
Μετά έγινε το κέντρο του κόσμου ο ήλιος, μετά διαπιστώσαμε ότι υπάρ-
χουν και άλλοι ήλιοι, μετά διαπιστώσαμε ότι αυτοί οι ήλιοι φτιάχνουν τε-

Το ηλιακό μας 
σύστημα.
Το περιβάλλον 
της γης.

Νικόλαος Ματσόπουλος
Αστρονόμος Εθνικού Αστεροσκοπείου

ράστια συγκροτήματα που τους ονομάζουμε γαλαξίες και τέλος διαπι-
στώσαμε ότι υπάρχουν πολλοί γαλαξίες κοκ. 

Εμείς ανήκουμε σε έναν γαλαξία από το ένα τρισεκατομμύριο όμοιους 
γαλαξίες  μέσα στο γνωστό  σύμπαν, βρισκόμαστε στην άκρη του σε από-
σταση 30.000 έτη φωτός από το κέντρο, όπου το ένα έτος φωτός είναι 10 
τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου. 

Σε εκείνη την περιοχή ξεκίνησε η ιστορία του ηλιακού μας συστήμα-
τος. Πριν 4,5 με 5 δισεκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε το ηλιακό μας σύ-
στημα, δεν υπήρχε ο ήλιος και οι πλανήτες μας και στη θέση τους υπήρχε 
διάχυτο υλικό, ένα γιγάντιο μεσοαστρικό μοριακό νέφος, το οποίο ήταν 
αδρανές. Αυτά τα νέφη είναι πρακτικά αδρανή έχουν μικρή δραστηριό-
τητα και είναι πάρα πολύ κρύα. Κάποιες φορές τυχαίνει να διαταραχτούν. 
Πώς; Είτε γιατί περνάει κάποιο αστέρι και τα διαταράσσει, είτε γιατί στην 
γειτονιά αυτού του αστρικού νέφους εκρήγνυται ένα αστέρι και κατά συ-
νέπεια το ωστικό κύμα συμπιέζει το νέφος. Αυτές οι διαταραχές οδηγούν 
σε μικρές συμπυκνώσεις. Για παράδειγμα αν πάρουμε ένα αέριο και το 
κλείσουμε σε ένα κουτί και μικρύνουμε το κουτί, τότε το αέριο θα συμπυ-
κνωθεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. 

Αυτές οι μικρές συμπυκνώσεις δημιουργούν πεδίο βαρύτητας, κατά 
συνέπεια τραβούν ύλη πάνω τους, συνεχώς μεγαλώνουν, γίνονται πάρα 
πολλές συμπυκνώσεις όπου μία υπερτερεί. Και αυτή η μία μαζεύει με-
γαλύτερο ποσοστό της ύλης, σιγά-σιγά αυξάνεται η μάζα της σε πολύ με-
γάλο βαθμό, ώστε στο κέντρο της οι συνθήκες να γίνουν ακραίες για τα 
γήινα δεδομένα. Οι πιέσεις που αναπτύσσονται είναι της τάξεως των 200 
δισεκατομμυρίων ατμοσφαιρών και οι θερμοκρασίες της τάξεως των 15 
εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου. 

Έτσι αυτή η πρώτη συμπύκνωση σε ένα νέφος που καταρρέει κάτω 
από την ίδια του την βαρύτητα, γίνεται αστέρι. Και τα αστέρια δεν είναι 
τίποτα άλλο από ιονισμένα αέρια, που έχουν την δυνατότητα να παράγουν 
φως. Περιφερειακά όμως αυτής της συμπυκνώσεως αναπτύσσεται ένας 
δίσκος, όπου άλλες μικρότερες συμπυκνώσεις φτιάχνουν πάρα πολλά 
μικρά πλανητοειδή, δηλ. κομμάτια από πέτρες άλλες φορές σαθρά και 
άλλες φορές πιο συμπαγή, τα οποία σιγά - σιγά και αυτά μεγαλώνουν 
απορροφώντας το ένα το άλλο μέσα σε βίαιες διεργασίες συγκρούσεων 
και συγχωνεύσεων, διαδικασίες που ονομάζονται διαδικασίες επαύξη-
σης, δηλ. οι πρώτοι πλανήτες που δημιουργήθηκαν με την κατάρρευση 
ενός αρχικού μεσοαστρικού νέφους περιφερειακά αυτού, όχι στο κέ-
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ντρο που δημιουργήθηκε ο ήλιος, ήταν πολλοί περισσότεροι από αυτούς 
που παρατηρούμε σήμερα. Ήταν χιλιάδες πλανήτες διαφόρων μεγεθών, 
ιδιοτήτων και τροχιών. Σιγά-σιγά οι μεγαλύτεροι απορρόφησαν τους μι-
κρότερους. Αυτό που βλέπουμε σήμερα σαν ηλιακό σύστημα είναι απο-
τέλεσμα εκατομμυρίων προσκρούσεων, συγχωνεύσεων μικρότερων 

πλανητοειδών σε διάστημα 1,2 
δισεκατομμυρίων χρόνων από 
την στιγμή που εκείνο το αρχικό 
νεφέλωμα διαταράχτηκε και κα-
τέρρευσε κάτω από την ίδια του 
την βαρύτητα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
του τί γινόταν εκείνη την εποχή 
μας δείχνει η ιστορία της δημι-
ουργία της σελήνης. Η σελήνη 
δεν υπήρχε, υπήρχε  η πρωτο-
γή, ένας πρώιμος πλανήτης, σε 
ημίρρευστη κατάσταση, υψηλή 

θερμοκρασία κλπ. που όλα ήταν λιωμένα, όταν δέχτηκε την επίθεση ενός 
πλανήτη μικρότερου από αυτήν, του μεγέθους του Άρη περίπου, που την 
χτύπησε και το υλικό που εκτινάχτηκε γύρω από την πρωτογή έφτιαξε 
ένα δίσκο ο οποίος σιγά-σιγά συγχωνεύθηκε σε αυτό που ονομάζουμε 
εμείς σήμερα σελήνη, τον δορυφόρο μας. 

Οι καλύτερες παρατηρήσεις και διαπιστώσεις για το πώς έγιναν όλα 
αυτά τις έχουμε από την παρατήρηση νεογέννητων αστρικών συστημά-
των μέσα στο γαλαξία μας. 

Στο σπαθί του Ωρίωνα υπάρχει ένα γιγάντιο νεφέλωμα σκόνης και αε-
ρίων στο οποίο συμβαίνουν συστηματικά γέννηση νέων αστεριών και 
γενικότερα ηλιακού συστήματος.

Το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος είναι ο ήλιος μας ο οποίος 
είναι πολύ μεγάλος. Έχουμε τον πυρήνα του που εκεί συμβαίνουν δια-
δικασίες τις οποίες ονομάζουμε θερμοπυρηνικές συντήξεις, όπου παρά-
γονται τεράστια ποσά ενέργειας, με την μορφή σκληρών ακτινοβολιών Γ 
(γάμμα), οι οποίες σιγά-σιγά προωθούνται για να φύγουν προς την επι-
φάνεια του ήλιου, από όπου έχοντας χάσει ένα μέρος της ενέργειάς τους, 
εκπέμπονται στο διάστημα, άρα φτάνουν κάποια στιγμή στην γη με την 
μορφή ορατού φωτός και ραδιοακτινοβολιών.

Τον ήλιο αν τον παρατηρήσουμε με σύγχρονα επιστημονικά όργανα 
θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχει καμμία σχέση με αυτό που πίστευαν οι 
άνθρωποι πριν μερικούς αιώνες. Είναι ένα έξοχο δυναμικό σύστημα, το 
οποίο συνέχεια μεταβάλλεται, εξελίσσεται, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
είναι ζωντανό, το οποίο κατευθύνεται από την εσωτερική του μηχανή, 
δηλ. για την παραγωγή ενέργειας 
στο κέντρο του και βεβαίως όλες 
τις ιδιομορφίες και ιδιοτροπί-
ες που μπορεί να δημιουργήσει 
το πολύ έντονο μαγνητικό πεδίο 
που υπάρχει στον ήλιο.

Τα μαγνητικά πεδία κατευ-
θύνουν τον ήλιο γιατί είναι ιονι-
σμένος. Ιονισμένος είναι όταν τα 
ηλεκτρόνια έχουν φύγει από τα 
άτομα σε μεγαλύτερο ή λιγότερο 
ποσοστό άρα έχουμε ηλεκτρόνια 
λιγότερο ή περισσότερο θετικά 
φορτισμένα, άρα έχουμε ηλε-
κτρικά φορτία. Όπου έχουμε ηλε-
κτρικά φορτία, έχουμε μαγνητικά 
πεδία. Άρα ο ήλιος διακατέχεται από ένα τεράστιο 
μαγνητικό πεδίο, το οποίο όμως καθορίζει και 
την συμπεριφορά του. Στην επιφάνεια του ήλιου 
παρατηρούμε σκοτεινές περιοχές που ονομάζο-
νται ηλιακές κηλίδες, οι οποίες δεν είναι τίποτα 
άλλο από τοπικές ενισχύσεις του μαγνητικού πε-
δίου, όπου εκεί συσσωρεύεται ενέργεια, η οποία 
κάποια στιγμή πρέπει να εκτονωθεί - συνήθως 
με πολύ βίαιο τρόπο-, με τις ηλιακές εκρήξεις, 
οι οποίες στέλνουν χείμαρρο φωτός και σωμα-
τιδίων στο διάστημα, τα οποία φτάνουν και στην 
γη μας, εγκλωβίζονται στο μαγνητικό πεδίο της γης, το οποίο είναι η πιο 
σημαντική ασπίδα που έχουμε, χάνουν ενέργεια φτάνουν στην επιφάνεια 
της γης προκαλώντας το πολικό σέλας, μαγνητικές καταιγίδες κα.

Το περιβάλλον έξω από την γη είναι πολύ επικίνδυνο για την ζωή 
μας. Υπάρχουμε, ζούμε και δρούμε στον πλανήτη μόνο και μόνο επει-
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δή υπάρχουν ασπίδες που μας προφυλάσσουν. Μια πυκνή ατμόσφαιρα 
που μας σώζει από πέτρες να πέφτουν στο κεφάλι μας, κάθε μέρα που 
περνά 60 τόννοι από πέτρες πέφτουν από τον ουρανό. Αλλά δεν είναι 
τόσο σημαντικές οι πέτρες όσο είναι οι ακτινοβολίες, από τις οποίες μας 
προφυλάσσει το στρώμα του όζοντος και η σωματιδιακή ακτινοβολία του 

ήλιου που μας προφυλάσσει το μαγνητικό 
πεδίο της γης.

Για την επικείμενη καταστροφή το 
2012 από τον ήλιο όπου θα λάμψει κλπ. 
θα σημειώσω ότι το 2013 η δράση του 
ήλιου, δηλ. ο αριθμός των κηλίδων και 
των εκρήξεων στην επιφάνεια του ήλιου 
θα είναι στο μέγιστο, όπως υπήρξε πολ-
λές φορές και παλαιότερα, όπου τίποτα 
ακριβώς δεν συνέβη και δεν θα συμβεί. 
Θα έχουμε λίγο περισσότερο βόρειο και 
νότιο πολικό σέλας, κάποιες μαγνητικές 
καταιγίδες και στις βόρειες χώρες μπορεί 
να συμβεί και πτώση τάσεως ρεύματος.

Οι πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος:

Ο Ερμής είναι ένας μικρός πλανήτης, 
που μοιάζει πολύ με την Σελήνη. Είναι γε-
μάτος κρατήρες. Είναι συμπαγής δεν έχει 

κάποιο μανδύα αγωγιμότητας από τον πυρήνα. Εκείνο που πρέπει να 
παρατηρήσουμε μόνο στον Ερμή είναι ότι είναι διάστικτος από τους κρα-
τήρες και αυτό είναι ένα γεγονός που μας δείχνει το βίαιο παρελθόν του 
ηλιακού μας συστήματος. Κάθε κρατήρας που υπάρχει στην επιφάνεια 
του πλανήτη προήλθε από πρόσκρουση κάποιου αντικειμένου.

Η Αφροδίτη είναι πολύ κοντά στην Γη, η οποία είναι δίδυμος στο μέ-
γεθος πλανήτης, δηλ. ισομεγέθης. Αλλά είναι ένας τελείως διαφορετικός 
κόσμος, παρόλο που ανήκει στη ζώνη βιωσιμότητος, δηλ. οι συνθήκες 
που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη της ζωής. Καλύπτεται από ένα 
έντονο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλ. από πυκνά νέφη διοξειδίου του 
άνθρακα κυρίως, αλλά και οξείδια του θείου, τα οποία είναι έντονα ιονι-
σμένα, δηλ. έχουν πάρα πολλούς κεραυνούς και όταν βρέχει εκεί, βρέ-

χει θειϊκό οξύ στην επιφάνεια. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην 
επιφάνεια υπερβαίνουν τους 450 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι προϊόν 
του έντονου φαινομένου του θερμοκηπίου. Η Αφροδίτη δεν έχει ιδιαίτε-
ρη τεκτονική δραστηριότητα, άρα δεν μπορεί να απομακρύνει με κανένα 
τρόπο το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρά της. Έχει εγκλω-
βιστεί εκεί και δεν μπορεί να φύγει. Σε αντίθεση με τον πλανήτη μας ο 
οποίος έχει τεκτονική δραστηριότητα και καταφέρνει μαζί με πετρώματα 
που εισέρχονται στο εσωτερικό της γης να διώχνει το πλεονάζον διοξεί-
διο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Πάντως η Αφροδίτη θα μπορούσε 
να είναι ένας πλανήτης με ζωή, αλλά εκεί είναι ενσαρκωμένη “Η Κόλαση  
του Δάντη“ στο ηλιακό σύστημα, περίπτωση που είναι παράδειγμα προς 
αποφυγή, αφού τελικά πρέπει να “προσέχουμε για να έχουμε”.

Η Γη, ή αλλιώς ο γαλάζιος πλανήτης. Ένας όμορφος πλανήτης γιατί 
είναι το σπίτι μας, “αν δεν παινέψεις το σπίτι σου πέφτει και σε πλακώνει”, 
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λέει μια παροιμία. Οι συνθήκες που επικρατούν στον πλανήτη που μας 
επιτρέπουν να ζούμε, είναι συνθήκες που αλληλοδιαμορφώθηκαν από 
ένα σημείο και μετά με την ύπαρξη της ζωής. Οξυγόνο δεν θα υπήρχε 
στην γη αν δεν υπήρχε φωτοσύνθεση. Αν δεν υπήρχαν εκείνα τα αρχαία 
βακτηρίδια που ενώ χημειοσυνθέταν, όταν ανακάλυψαν την πηγή φωτός 

τον ήλιο άρχισαν να μαζεύ-
ουν φως και να παράγουν 
οξυγόνο. Πρέπει να προσέ-
ξουμε τον πλανήτη μας γιατί 
οι ισορροπίες είναι εξαιρετι-
κά εύθραυστες και οποιαδή-
ποτε στιγμή μπορούν να αλ-
λάξουν, είτε με υπαιτιότητα 
δική μας, είτε γιατί κάποιες 
από τις εξωτερικές συνθή-
κες μπορεί να διαμορφω-
θούν. 

Η Σελήνη ο δορυφόρος 
μας, παρουσιάζει εικόνα 
αντίστοιχη με αυτή του Ερμή, 
είναι γεμάτη κρατήρες, είναι 
νεκρή τελείως, αλλά οι πε-
τρολογικές έρευνες που έγι-
ναν έδειξαν ότι είναι σπλά-
χνο μας. Είναι πολύτιμη η 
Σελήνη γιατί εάν δεν υπήρχε 
δεν θα ήταν σταθεροποιημέ-
νη η τροχιά του πλανήτη μας 
και ενδεχομένως να μην εί-
χαμε σταθερές συνθήκες για 
μακρά χρονικά διαστήματα 

και - πιθανότατα - να μην είχαμε την πολυτέλεια να αναπτύξουμε όλη 
εκείνη την αλυσίδα της ζωής που φτάνει από τα πρώτα βακτηρίδια μέχρι 
τον άνθρωπο.

Ο Άρης είναι ένας πλανήτης που είχε την ευκαιρία και την έχασε, γιατί 
είναι μικρός. Είναι τέσσερις φορές μικρότερος από την γη. Στο παρελθόν 
είχε νερό σε υγρή μορφή κάτι το οποίο απαιτείται για την ζωή, το οποίο 

είτε εξατμίστηκε και χάθηκε στο διάστημα, είτε εγκλωβίστηκε με την 
μορφή πάγων στους πόλους και στο εσωτερικό του πλανήτη. Στον Άρη 
δεν θα βρούμε ζωή, επομένως δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε σε μαζι-
κή κλίμακα. Ο Άρης έχει γιγάντια φαράγγια, έχει το μεγαλύτερο ανενεργό 
ηφαίστειο. Χιλιάδες σελίδες έχουν γραφτεί για το πρόσωπο του Άρη, το 
οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα βουνό, το οποίο έχει φωτογραφη-
θεί σε χαμηλή ανάλυση, την οποία είχε η τεχνολογία της εποχής εκείνης 
(1967). Ανάμεσα στον Άρη και στον Δία υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αστε-
ροειδείς, σώματα μικρά και μεγάλα, ακανόνιστα πολλές φορές στο σχήμα 
τους, πολύ ταλαιπωρημένα στο παρελθόν, γεμάτα κρατήρες.

Ο Δίας ο γίγαντας αεριώδης πλανήτης, έχει 109 φορές τον όγκο της 
γης και διάμετρο δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν έχει επιφάνεια. Έχει ένα “κουκούτσι” στο κέντρο του, το οποίο αποτε-
λείται από μέταλλα και πέτρες και μετά έχει μία ατμόσφαιρα πολύ πυκνή 
προς το κέντρο και πιο αραιή όσο βγαίνει προς τα έξω. Είναι εξαιρετικά 
δυναμικός, έχει μία πολύ έντονη μετεωρολογική δραστηριότητα με προ-
εξάρχουσα την ερυθρά κηλίδα, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένας γιγα-
ντιαίος τυφώνας με διάμετρο δυό φορές την διάμετρο της γης, ο οποίος 
παρατηρείται από τους αστρονόμους τα τελευταία 300 χρόνια. Ο Δίας 
είναι πολύ χρήσιμος σε μας, επειδή λόγω του τεράστιου μεγέθους του 
αποτελεί το αλεξικέραυνο σε σχέση με τις εισόδους κομητών που μπαί-
νουν συνέχεια στο εσωτερικό του ηλιακού μας συστήματος. Από τους 
πολλούς δορυφόρους του Δία δύο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Ο Δίας σήμερα έχει 63 δορυφόρους, σημειώνω ότι αύριο μπορεί να έχει 
64. Ο ένας είναι ο πλανήτης Ευρώπη ο οποίος είναι παγωμένος, με ένα 
στρώμα πάγου 11 χιλιομέτρων και κάτω από τον πάγο, μία θάλασσα σε 
υγρή μορφή. Ενδεχομένως εκεί να υπάρχουν συνθήκες για την ανάπτυ-
ξη πρωτογενούς ζωής. Ο άλλος δορυφόρος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον είναι ο δορυφόρος  Ιώ, ο οποίος είναι ο πιο έντονος σε ηφαιστειακή 
δραστηριότητα δορυφόρος στο ηλιακό σύστημα, με αποτέλεσμα να αλλά-
ζει η μορφή του χρόνο με το χρόνο.

Ο πλανήτης Κρόνος με το πολύ εντυπωσιακό του δαχτυλίδι, το οποίο 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα θραύσματα ενός δορυφόρου του, που πλη-
σίασε πάρα πολύ κοντά του και διερράγη δηλ. έγινε θρύψαλα. Αυτό το 
δαχτυλίδι είναι αραιό σε βαθμό που μπορούν να περνάνε από μέσα του 
διαστημόπλοια και να μην παθαίνουν τίποτα. Ο Κρόνος έχει και αυτός 
πολλούς δορυφόρους περίπου 62 αυτή την στιγμή και είναι ο πιο εντυ-
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πωσιακός πλανήτης. Ένας δορυφόρος που έχει ενδιαφέρον στον Κρόνο 
είναι ο Τιτάνας που έχει πάρα πολλά οργανικά στοιχεία και εξερευνείται 
ενδελεχώς τελευταία.

Υπάρχουν επίσης και οι πλανήτες Ουρανός και Ποσειδώνας. 

Τελευταίος είναι ο Πλούτωνας ο οποίος αποτελείται από 50 έως 60 
χιλιάδες αντικείμενα που ονομάζονται νάνοι πλανήτες, που υπάρχουν 
πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά τον Ποσειδώνα υπάρχουν 50 χιλιάδες 
μικροί πλανήτες. 

Πιό μακριά στις εσχατιές του ηλιακού μας συστήματος είναι το κα-
ταφύγιο των κομητών, οι οποίοι είναι σαθρά κατασκευάσματα τα οποία 
όταν πλησιάσουν τον ήλιο εξαχνιώνονται δημιουργώντας αυτό το εντυ-
πωσιακό θέαμα με τις τεράστιες ουρές τους, φαινόμενο που έχουμε εξε-
ρευνήσει αρκετά.

Κλείνοντας θα ήθελα παρατηρήσω για πιθανότητες καταστροφής από 
το διάστημα που ακούμε τόσα πολλά. Υπάρχουν χιλιάδες ουράνια αντι-
κείμενα στο ηλιακό μας σύστημα, τα οποία ενδεχομένως κάποια στιγμή 
θα προσκρούσουν στην γη. Το 1994 ένας κομήτης αφού διαλύθηκε σε 
κομμάτια έπεσε στον Δία και άφησε σημάδια που ήταν ορατά με το τηλε-
σκόπιο τουλάχιστον δύο χρόνια μετά. Οι πιθανότητες δεν είναι μηδενικές 
αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλες. Κανένα από αυτά τα αντικείμενα που 
γνωρίζουμε δεν έχει τροχιά προσκρούσεως προς την γη. Ακόμα και ο 
Άποφης θα περάσει σε απόσταση 10 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Αλλά 
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στο εγγύς ή στο απώτερο μέλλον θα 
έχουμε ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, κάτι το οποίο έχει συμβεί στο παρελ-
θόν με ολέθριες συνέπειες στο οικοσύστημα και στην βιοποικιλότητα του 
πλανήτη μας.

Τέλος πλανήτες δεν υπάρχουν μόνο στο ηλιακό μας σύστημα υπάρ-
χουν προφανώς γύρω από τα περισσότερα αστέρια. Ήδη έχουμε ανακα-
λύψει 400 πλανήτες σε άλλα ηλιακά συστήματα και αυτή η έρευνα, που 
είναι στην αρχή της θα συνεχιστεί με τα γιγάντια τηλεσκόπια που ετοιμά-
ζονται και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα είμαστε σε θέση να εντοπίσου-
με κάποιο πλανήτη με συνθήκες κατάλληλες για την ζωή, μήπως βρούμε 
κάποια αδελφή ψυχή εκεί στο σύμπαν και να πάψουμε να αισθανόμαστε 
μόνοι.    n

Βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα

Υπάρχει ζωή στους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος ή 
σε άλλα άστρα του Γαλαξία μας;

–Εμείς από πού προερχόμαστε; –Ποιοί είμαστε; –Πού πάμε;

Είναι ο άνθρωπος μόνος στον Γαλαξία μας; Ποιες είναι οι προσπάθει-
ες των αστρονόμων για τον εντοπισμό της;

Εκ των πραγμάτων ανακύπτουν κάποια ζητήματα: Είναι η ζωή όμοια 
με αυτή που εμφανίζεται στη Γη; Γνωρίζουμε όμως τι σημαίνει ζωή έστω 
και στο γήινο επίπεδο; Στη σύγχρονη γλώσσα των μη γραμμικών συ-
στημάτων η ζωή είναι μια ξαφνική εμφάνιση οργάνωσης (τάξης) μέσα 
στο χάος. Ένα φαινόμενο πολύ συνηθισμένο στα αριθμητικά μοντέλα πο-
λύπλοκων συστημάτων. Έτσι, λοιπόν: Η Βιοαστρονομία ή Αστροβιολο-
γία έχει την ιδιαιτερότητα να ψάχνει να βρει κάτι που δεν γνωρίζει πως 
ακριβώς είναι.

Εγκαταλείποντας τη Γη

Ας δούμε όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι αφήνουν τη 

Η αναζήτηση 
ευφυούς ζωής 

στο σύμπαν
Στράτος Θεοδοσίου

Αναπληρωτής καθηγητής, 
Τμήμα Φυσικής-Πανεπιστήμιο Αθηνών
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σιγουριά της Γης. Η ερώτηση εντοπίζεται στη φράση: 

«Είναι εύκολη η ζωή εκεί έξω;»

Ας πάρουμε για παράδειγμα τους αστροναύτες. Βομβαρδίζονται συ-
νεχώς από βλαβερές ακτινοβολίες, χάνουν ασβέστιο, τρέφονται με ανού-
σιες ουσίες, η πίεση του αίματος στα πόδια τους μειώνεται, αφού, αυτό 

δεν ρέει, εν γένει προς τα κάτω, οπότε πηγαίνει περισ-
σότερο στο πρόσωπο. Η καρδιά υπερφορτώνεται, ενώ 
τα νεφρά και οι ενδοκρινείς αδένες παίρνουν «οδηγί-
ες» αυτόματα για να προσαρμόσουν τις ορμόνες και 
έτσι να περιοριστεί ο πλεονάζον όγκος. 

Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις δυσκολίες που πε-
ριμένουν όσους θέλουν να «ανέβουν» και να μείνουν 
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που η κατασκευή του 
άρχισε το 1998 και συμπληρώνεται συνεχώς.

Εγκαταλείποντας τον πλανήτη μας ή συναντώντας 
την εξωγήινη ζωή στη Γη αναρωτιόμαστε πάντα: Η 
εξωγήινη ζωή θα είναι απλή ή σύνθετη; 

Η απάντηση είναι ότι η νοήμων εξωγήινη ζωή πρέ-
πει να είναι σύνθετη και πολύκυτταρική. Άρα, αν μη 
τι άλλο δεν θα είναι μικροσκοπική. Οι φυσικοχημικές 
ιδιότητες είναι παγκόσμιες και έτσι δεν είναι παρά-
λογο να πιστεύουμε ότι θα έχει κάποια βασικά κοινά 
χαρακτηριστικά με εμάς. Φως, ήχος και οσμή πρέπει 
να υπάρχουν σε όλο το Σύμπαν. Δηλαδή οι εξωγήινοι 
πρέπει να έχουν ένα κεφάλι με μάτια, αυτιά, μύτη και 
όλα αυτά κοντά σε έναν μεγάλο και πολυσύνθετο εγκέ-

φαλο. Ίσως να είναι χρήσιμος και ένας εσωτερικός σκελετός για να υπο-
στηρίζει και να προστατεύει τα ζωτικά όργανα και ένα νευρικό σύστημα 
που θα βοηθά την ενδοεπικοινωνία. Οι «εξωγήινοι» θα πρέπει να έχουν 
άκρα για να μετακινούνται, να φτιάχνουν όργανα και να τα χειρίζονται! 
Ίσως να έχουν περισσότερα άκρα και μάτια από μας, πάντως όχι πολλά, 
ούτως ώστε να μην υπερφορτώνουν τον εγκέφαλό τους.

Το βέβαιο είναι ότι δεν θα μοιάζουν με τους εξωγήινους όπως παρου-
σιάζονται στις ταινίες επιστημονικές φαντασίας.

«Η φύση είναι μάλλον πιο εφευρετική από εμάς», δηλώνει ο Seth 

Shostak (1943- ), ο επικεφαλής αστρονόμος του Ινστιτούτου SETI της 
Καλιφόρνιας ήδη από τη δεκαετία του ’80.

H ιδέα για εντοπισμό εξωγήινων πολιτισμών προτάθηκε για πρώτη 
φορά από τους Αμερικανούς φυσικούς, στο Πανεπιστήμιο του Cornell, 
Giuseppe Cocconi (1914-2008) και Philip Morrison (1915-2005), σε άρ-
θρο τους, το 1959, στο περι-
οδικό Nature. Αυτοί πρώτοι 
μίλησαν για το ενδεχόμενο 
ανίχνευσης εξωγήινων πολι-
τισμών από τα ραδιοκύματά 
τους. Αν οι εξωγήινοι πολιτι-
σμοί ήθελαν να επικοινωνή-
σουν με νοήμονα είδη από 
άλλους πλανήτες, έγραφαν, 
τότε θα χρησιμοποιούσαν ρα-
διοφωνικά σήματα, τα οποία 
μπορούν να διασχίζουν σχε-
δόν αναλλοίωτα τεράστιες 
αποστάσεις στο Σύμπαν.

Οι προσπάθειες των αστρονόμων για τον εντοπισμό της

Κατ’ αυτόν τον τρόπο άρχισαν οι προσπάθειες των αστρονόμων για 
τον εντοπισμό ευφυούς ζωής στο Σύμπαν.

Τον Απρίλιο του 1960 άρχισε το Πρόγραμμα OZMA Ι, του Αμερικανού 
αστρονόμου Frank Donald Drake (1930- ), σήμερα ομότιμου καθηγητή 
Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Το Πρόγραμμα ΟΖΜΑ 
πήρε το όνομά του από την πριγκίπισσα Όζμα στο κλασικό έργο του 
Φρανκ Λ. Μπάουμ (Frank Lyman Baum, 1856-1919) Ο θαυμαστός κό-
σμος του Οζ (The Wonderful Wizard of Oz, 1900). Ο Frank Donald Drake 
χρησιμοποίησε για το Πρόγραμμά του το 85 ποδών ραδιοτηλεσκόπιο 
του Green Bank στα Απαλάχια Όρη στη Δυτικής Βιρτζίνια των Η.Π.Α., 
για 60 ημέρες. Παρατηρήθηκαν ανελλιπώς τα άστρα έψιλον Ηριδανού (ε 
Εridani) και ταυ Κήτους (τ Ceti), που ήταν παρόμοια με τον Ήλιο. 

Δυστυχώς, η έρευνα που διήρκεσε συνολικά τον τεράστιο τηλεσκοπι-
κό χρόνο των 200 ωρών δεν επεσήμανε τίποτα που να φανερώνει ύπαρ-
ξη ζωής σε αυτά τα δύο άστρα του ουρανού.

Frank Drake, και το ραδιοτηλεσκόπιο  85 ποδών του Green Bank στα Απα-
λάχια Όρη στη Δ. Βιρτζίνια
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Λίγο αργότερα, το 1961, ο γνωστός αστρονόμος-εξωβιολόγος Carl 
Sagan (1934-1996) υλοποίησε τα προγράμματα SETI (Search for Extra-
Terrestrial Intelligence) ήτοι Έρευνα για εξωγήινη νοημοσύνη και το πα-
ρόμοιο CETI (Communication with Extra-Terrestrial Intelligence), δη-
λαδή Επικοινωνία με εξωγήινη νοημοσύνη. Τα προγράμματα αυτά είχαν 

ως στόχο τους την αποκατάσταση επικοι-
νωνίας με εξωγήινους πολιτισμούς μέσω 
της λήψης ή εκπομπής ραδιοσημάτων από 
και προς τα κοντινά μας άστρα ή τους γα-
λαξίες.

Το 1961 ο Φρανκ Ντόναλντ Ντρέικ, 
έγραψε την περίφημη εξίσωσή του, σύμ-
φωνα με την οποία μπορεί να εκτιμήσει 
κανείς τον αριθμό των εξωγήινων πολιτι-
σμών του Γαλαξία μας, με τους οποίους θα 
μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή.

Με τα τότε διαθέσιμα στοιχεία ο αριθμός 
αυτός προέκυπτε ίσος με πέντε (5), μόνον 
πέντε εξωγήινοι πολιτισμοί! Το 1961, κα-
θώς προετοίμαζε μια ομιλία πάνω στην 
πιθανότητα ανίχνευσης νοήμονος ζωής, 
ξεκίνησε με τον ρυθμό σχηματισμού αστέ-
ρων και τον τυπικό αριθμό πλανητών σε 
σχέση με τη μακροβιότητα των πολιτισμών: 
«Το είδα σαν μια επινόηση της στιγμής. Με 
εντυπωσιάζει το γεγονός ότι σήμερα βρί-
σκεται στα βιβλία αστρονομίας», δηλώνει 
σήμερα…

Ο Ντρέικ θεώρησε ότι ο αριθμός των 
προηγμένων τεχνολογικά πολιτισμών, (Ν), 
του Γαλαξία μας με τους οποίους μπορού-
με να επικοινωνήσουμε δίνεται από τη 
σχέση:

Ν = Ν* × Fp × Ne × F1 × Fi × Fc × FL, όπου:

Ν* = δηλώνει τον ρυθμό δημιουργίας νέων αστεριών στον Γαλαξία 
μας ανά έτος (= 10).

Fp = το ποσοστό αστέρων ανάλογων με τον Ήλιο (100/100 % = 1).

F1 = περιγράφει το ποσοστό των αστεριών που έχουν πλανητικά συ-
στήματα (50/100% = 0,5). 

Ne =ο αριθμός των πλανητών με κατοικήσιμο περιβάλλον (= 1-3), 
έστω Νe = 2. 

Fi = το ποσοστό 
των πλανητών με 
ζωή και όπου έχει 
αναπτυχθεί αξιόλογος 
πολιτισμός με τεχνο-
λογικές δυνατότητες 
(1/100% = 0,01). 

Fc = Oι πολιτισμοί 
που μπορούν να επι-
κοινωνήσουν μαζί 
μας (1/100%=0,01). 

FL = μετρά τον 
μέσο χρόνο ζωής 
ενός πολιτισμού από τη στιγμή που θα έχει τη δυνατό-
τητα να επικοινωνήσει με άλλους έως ότου καταστρα-
φεί (10.000). 

Οι τέσσερις πρώτοι παράγοντες αναφέρονται στην 
Αστροφυσική (Ν*, Fp, F1 και Ne). Ο παράγων (Fi) ανή-
κει στη Βιολογία, ενώ οι δύο τελευταίοι παράγοντες 
(Fc) και (FL) αναφέρονται στην Κοινωνιολογία.

L.G.M. (Little Green Men)

Το 1967 η Jocelyn Bell (1943- ), μεταπτυχιακή τότε 
φοιτήτρια στο ραδιοτηλεσκόπιο του Μάντσεστερ έκ-
πληκτη συνέλαβε ρυθμικά σήματα που δεν μπορού-
σαν να αποδοθούν σε κανένα γνωστό ουράνιο σώμα. 
Οι ραδιοαστρονόμοι ονόμασαν αρχικά τις πηγές αυτές L.G.M. (Little 
Green Men), δηλαδή Μικρά Πράσινα Ανθρωπάκια. Δυστυχώς, λίγο αρ-
γότερα η έρευνα έδειξε ότι τα ρυθμικά αυτά σήματα προέρχονταν από 
κάποια άγνωστα μέχρι τότε ουράνια σώματα, τους pulsars (pulsating 

Ο αστερισμός Ηριδανός

Ο αστερισμός Κήτος

Η εξίσωση του Ντρέικ

Carl Sagan (1934-1996), ο δημιουργός 
του Προγράμματος SETI, τo 1961
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radio sources = παλλόμενες ραδιοπηγές) και όχι από κάποιον νοήμονα 
πολιτισμό.

Pioneer 10

Στις 3 Μαρτίου του 1972 εκτοξεύτηκε ο Pioneer 10, ένα διαστημό-
πλοιο βάρους 270 kgr, που 
άρχισε το ταξίδι του προς 
τον Δία τον οποίο προσέγ-
γισε στις 3 Δεκεμβρίου του 
1973. Το διαστημόπλοιο 
αυτό φέρει μια πινακίδα 15 
cm Χ 22,5 cm, ανοδειωμένη 
με χρυσό.

Στην πινακίδα αυτή εμ-
φανίζονται οι εννιά μεγάλοι 
πλανήτες του ηλιακού μας 
συστήματος, με τον Ήλιο 
αριστερά και τη θέση της 
Γης, από όπου ο Pioneer 
10 ξεκίνησε. Επίσης, φαίνε-

ται η τροχιά που διέγραψε. Στο μέσον 
σημειώνεται η θέση της Γης σε σχέση 
με τους 14 κοντινούς πάλσαρς, που 
για κάθε τεχνολογικά αναπτυγμένο 
πολιτισμό θα πρέπει να αποτελούν 
χαρακτηριστικά σημεία αναγνώρισης. 
Στο πάνω αριστερό μέρος έχει χα-
ραχτεί το άτομο του υδρογόνου, που 
αποτελεί το πλέον άφθονο στοιχείο 
στο Σύμπαν, συνεπώς ο οποιοσδή-
ποτε πολιτισμός θα το έχει οπωσδή-
ποτε ανιχνεύσει. Στο κέντρο και δεξιά 
εμφανίζεται ένα γήινο ζευγάρι, ένας 
άντρας που χαιρετά και μια γυναίκα, 

ώστε πιθανοί κάτοικοι άλλων πλανητικών 
συστημάτων, που ίσως βρουν την πλακέτα να πληροφορηθούν για τη 
μορφή των ανθρώπων στον πλανήτη μας.

Σύμβολο της φιλοδοξίας του ανθρώ-
που να φτάσει στα βάθη του διαστήματος 
ο Pionner 10, κινούμενος με ταχύτητα 
53.460 Κm/h, ήταν το ταχύτερο ανθρώπι-
νο κατασκεύασμα που έφυγε από τη Γη. 
Αυξάνοντας την ταχύτητά του σε 153.300 
Κm/h προσπέρασε τον Δία δεκαπέντε μή-
νες μετά την εκτόξευσή του. 

Στις 12 Ιουνίου 1983, άφησε τα σύνορα 
του ηλιακού μας συστήματος, έχοντας μέ-
χρι τότε διανύσει 5,6 δισεκατομμύρια χι-
λιόμετρα. Χάρη στις πυρηνικές γεννήτριές 
του, που εργάζονταν ανελλιπώς, έστελνε 
συνεχώς στη Γη, δηλαδή στα Εργαστήρια 
της ΝΑSA, εξαιρετικά πολύτιμες πληρο-
φορίες για το περιβάλλον που διέσχιζε. 

Στις 7 Ιουνίου 2003, ύστερα από 31 
χρόνια, ο Pionner 10 έπαψε να επικοι-
νωνεί με τη Γη, επειδή η ραδιοϊσοτοπική 
πηγή ενέργειας του σκάφους εξαντλήθηκε 
πλήρως. Τότε βρισκόταν σε απόσταση 12,2 
δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Κινείται πλέον στο αχανές διάστημα 
αρχικά προς το άστρο Hoss 248, στο οποίο 
θα φτάσει μετά από 850.000 γήινα χρό-
νια και στη συνέχεια προς τον υπεργίγα-
ντα αστέρα Αλντεμπαράν (α Ταύρου), τον 
οποίο θα προσεγγίσει, εάν τελικά αντέξει, 
μετά από 2 εκατομμύρια χρόνια!

Το 1974 στάλθηκε ένα μήνυμα, διάρ-
κειας τριών λεπτών, προς το σφαιρωτό 
σμήνος Μ13 του Ηρακλέους, 24.000 ε.φ. 
μακριά μας, από το ραδιοτηλεσκόπιο του 
Αrecibo, στο Puerto Rico. Ήταν μία πράξη 
που αποδείκνυε τις δυνατότητες της τότε 
ραδιοαστρονομίας. Το μήνυμα είναι γραμ-
μένο στο δυαδικό σύστημα και σε αυτό 

Pionner 10

To μήνυμα του Arecibo
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περιέχονται:

Οι 10 πρώτοι αριθμοί.

Οι ατομικοί αριθμοί Η, C, N, O.

Σε τέσσερις σειρές, τα χημικά στοι-
χεία των πιο άφθονων στοιχείων στη 
Γη. 

Η διπλή έλικα του DNA.

Ο πληθυσμός της Γης.

Το μέσο ύψος ενός ανθρώπου.

Ο Ήλιος και οι πλανήτες του ηλια-
κού μας συστήματος. Προσέξτε ότι η 
Γη είναι σε πιο ψηλή θέση, δείχνοντας 
από πού στάλθηκε αυτό το μήνυμα.

Το ραδιοτηλεσκόπιο του Arecibo.

Voyager 2

Το 1977 στάλθηκε στο διάστημα το 
Voyager 2 και –μαζί με αυτό– ένας 
χάλκινος δίσκος μακράς διαρκείας με 
διάμετρο 30 cm, με τίτλο Ήχοι της Γης 
(Sounds of the Earth), με 116 γήινους 
ήχους, αλλά και χαιρετισμούς σε 55 
γλώσσες της Γης, μεταξύ των οποίων 
και η ελληνική.

Δυο χρόνια αργότερα, το 1979 ο 
ονομαστός συγγραφέας Ισαάκ Ασίμοφ 
στο βιβλίο του Εξωγήινοι πολιτισμοί 
ανέφερε την πιθανότητα ύπαρξης άλ-
λων όντων στον Γαλαξία μας.

Δυστυχώς οι προσπάθειες επικοι-
νωνίας δεν στέφτηκαν με επιτυχία: 
Ωστόσο, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι 
δύσκολο να εκτιμηθούν. Αλλά αν δεν 

ψάξουμε ποτέ, τότε αυτές τις έστω λίγες θα τις έχουμε εκμηδενίσει….

Έτσι, το 1985 αναπτύχθηκε το ΜΕΤΑ = Mega-channel Extra Terrestrial 
Array και το 1992 το SETI μετεξελίχθηκε σε ΜΕGA SETI ή High Resolution 
Microwave Survey, με χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για 
10 χρόνια.

Ψάχνουμε συνεχώς σε 
εκατομμύρια «κανάλια» 
γύρω από μία συγκεκριμέ-
νη περιοχή συχνοτήτων για 
σήματα, με χαρακτηριστικά, 
όπως η μεγάλη ένταση, τα 
οποία ξεχωρίζουν από τον 
υπόλοιπο «θόρυβο», που 
προκαλείται από τις φυσικές 
ραδιοπηγές. 

Εντούτοις, παρά το ότι 
σήμερα τα όργανα ανίχνευ-
σης είναι 100 Χ 1012 φορές 
ισχυρότερα από εκείνα που 
υπήρχαν πριν από 50 χρόνια, εντούτοις το SETI δεν 
έχει να επιδείξει ουσιαστικά κανένα επιβεβαιωμένο 
σήμα που να προέρχεται από κάποιον εξωγήινο πο-
λιτισμό.

Μέχρι τώρα τίποτα…

Πράγματι, μέχρι τώρα τίποτα… Η πιο γνωστή πε-
ρίπτωση είναι το σήμα WOW, από το επιφώνημα που 
έγραψε αυθόρμητα ο ερευνητής Τζέρυ Ήμαν (Jerry R. 
Ehman), στο περιθώριο των εκτυπωμένων μετρήσε-
ων τον Αύγουστο του 1977, στο τηλεσκόπιο Big Ear. Η διάρκεια και η 
πρωτοφανής έντασή του συνηγορούσαν ότι κάτι ερχόταν από τον αστερι-
σμό του Τοξότη, δυστυχώς… δεν εντοπίστηκε ποτέ ξανά.

Έτσι, πολλοί επιστήμονες και αστρονόμοι αντιμετωπίζουν το SEΤΙ 
σαν μια πρωτοβουλία που κινείται στις παρυφές της επιστήμης. Γι’ αυτό 
και αρκετοί πολιτικοί το έχουν επικρίνει, όπως ο γερουσιαστής Richard 
Bryan (1937- ), από τη Νεβάδα, που πρωτοστάτησε, το 1993, σε απόφαση To μήνυμα του Arecibo

Το ραδιοτηλεσκόπιο του Αrecibo στο Puerto Rico

Ήχοι της Γης (Sounds of the Earth),
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του Κογκρέσου που έκτοτε περιέκοψε κάθε οικονομική βοήθεια προς το 
Ινστιτούτο. Από τότε, η ομάδα SETI μετακόμισε σε ένα μικρό γραφείο στο 
Πανεπιστήμιο Berkeley (California). 

Ήδη από το 1998, το πρόγραμμα συνεχίζεται ως SETI@home, με του-
λάχιστον τρία εκατομμύρια εθελοντές που προσφέρουν τον ελεύθερο 

χρόνο των υπολογιστών τους. Επιβι-
ώνει επίσης και από τη βοήθεια διά-
φορων χορηγών. Μάλιστα τα τελευ-
ταία 17 χρόνια, το SETI έχει καταφέρει 
να συγκεντρώσει από χορηγούς 55 
εκατομμύρια δολάρια!

Που αλλού βρίσκεται η ζωή;

Η αναζήτηση ίχνων ζωής σε άλ-
λους πλανήτες δεν έχει δώσει ακόμα 
αποτελέσματα. Δεν ισχύει όμως το 
ίδιο όσον αφορά τα συστατικά που 
θεωρούνται ότι αποτελούν τις πρώ-
τες ύλες της. Το 2009 αυτά τα στοιχεία 
βρέθηκαν σε ένα ακόμα εξωηλια-
κό πλανήτη τον HD 209458b ή Όσιρι, 
στον αστερισμό του Πηγάσου, αλλά 
και στην ουρά του κομήτη Wild2, κά-
νοντας τους ειδικούς να θεωρούν ότι 
οι συνθήκες για τη ζωή, έτσι όπως τη 

γνωρίζουμε είναι τελικά αρκετά διαδεδομένες. 

Πολλοί αστρονόμοι ασχολούνται με την αναζήτηση ευφυούς ζωής και 
στην Ευρώπη, όπως ο Ντάνκαν Φόργκαν του Πανεπιστημίου του Εδιμ-
βούργου, ο οποίος υπολόγισε τους νοήμονες πολιτισμούς που θα μπορού-
σαν να ζουν μόνο στον Γαλαξία μας σε 361 έως 38.000! Αντί για τους πέντε 
(5) του Ντρέικ, ένας αριθμός που νομίζουμε ότι είναι υπερεκτιμημένος!

Ο Βρετανός αστροφυσικός Paul Davies (1946- ) κυκλοφόρησε, το 
2010, στη Βρετανία ένα βιβλίο με τίτλο: Απόκοσμη σιωπή. Είμαστε μόνοι 
στο Σύμπαν; (The Eerie silence-Are we alone in the Universe? Houghton 
Mifflin Harcourt, New York), όπου συνοψίζει τα 50 χρόνια αναζήτησης 
εξωγήινης ζωής. 

Διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler

Ίσως το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler, που εκτοξεύτηκε τον Μάρ-
τιο του 2009 να μας δώσει, στα προσεχή έτη, κάποιες απαντήσεις. Τον 
Ιανουάριο του 2010 έστειλε τις πρώτες του πληροφορίες. Ανακάλυψε 
πέντε νέους εξωπλανήτες, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 400. Ωστό-
σο, και αυτοί, όπως και όλοι οι 
προηγούμενοι, δεν φαίνεται να 
είναι κατάλληλοι για να φιλο-
ξενήσουν ζωή. Ένας από τους 
εξωπλανήτες, εξέπληξε τους 
αστροφυσικούς, επειδή είναι 
απίστευτα ελαφρύς. 

Το Kepler είναι εφοδιασμένο 
με τη μεγαλύτερη και πιο ευαί-
σθητη κάμερα (95 megapixels), 
που έχει ποτέ εκτοξευθεί στο 
Διάστημα, με αποκλειστικό στό-
χο την αναζήτηση εξωπλανητών στο μέγεθος της Γης. 

Για τα επόμενα τέσσερα έως έξη χρόνια,  το διαστημικό τηλεσκόπιο 
Kepler θα μελετήσει περισσότερα από 100.000 άστρα, καθώς και τα τυ-
χόν πλανητικά συστήματα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτά.

Νερό στο διάστημα

Το 2009 ήταν η χρονιά όπου πιστοποιήθηκε η παρουσία νερού σε 
πολλά μέρη του ηλιακού μας συστήματος. Σημαντικότερη όλων ήταν η 
αποστολή LCROSS, η οποία εντόπισε την παρουσία νερού, αλλά σε πα-
γωμένη μορφή, στη Σελήνη. Ένα σκάφος αρχικά έριξε έναν πύραυλο 
σε κρατήρα της Σελήνης στον νότιο πόλο της και στη συνέχεια έπεσε κι 
αυτό στον δεύτερο κρατήρα που είχε δημιουργηθεί αποκαλύπτοντας την 
ύπαρξη σημαντικών ποσοτήτων νερού στο υπέδαφος της Σελήνης. Η 
ύπαρξη του νερού ευνοεί τη δημιουργία αρχικά βάσεων και στη συνέ-
χεια αποικιών στο δορυφόρο του πλανήτη μας.

Επίσης, τον Νοέμβριο του 2009 πιστοποιήθηκε το υγρό παρελθόν του 
πλανήτη Άρη, αφού εντοπίστηκαν στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι στο 
βόρειο ημισφαίριο του κόκκινου πλανήτη υπήρχε κάποτε ένας μεγάλος 

Voyager 2 (1977)

SETI@home

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler
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ωκεανός. Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα στον 
Άρη και την προσπάθεια εντοπισμού μορφών ζωής εκεί.

Τέλος, η ανάλυση της σύστασης της ύλης που εκτοξεύουν οι πίδακες 
που εντοπίστηκαν στον Εγκέλαδο, έναν από τους δορυφόρους του Κρό-
νου, δείχνει ότι οι πίδακες αυτοί πηγάζουν από έναν ωκεανό που βρίσκε-

ται κάτω από την παγωμένη επιφάνειά του. 
Μάλιστα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πρό-
κειται για έναν αλμυρό ωκεανό μέσα στον 
οποίο είναι πιθανόν να έχουν αναπτυχθεί 
κάποιες μορφές ζωής.

Παράδοξο Fermi (Fermi Paradox) 

Οι άνθρωποι θεωρητικά θα μπορού-
σαν να αποικίσουν τον Γαλαξία μας μέσα 
σε ένα εκατομμύριο χρόνια και μάλιστα οι 
λεγόμενοι «αστροναύτες» από τους δήθεν 
παλαιότερους πολιτισμούς θα είχαν κάνει 
το ίδιο αν μπορούσαν.

Τότε γιατί δεν ήρθαν ποτέ στη Γη ή αν υπάρχουν πού βρίσκονται; (If 
they exist. Where are they?). Αυτό είναι το γνωστό «Παράδοξο Φέρμι», 
που διατυπώθηκε, το 1950, από τον σπουδαίο Ιταλό νομπελίστα φυσικό 
Enrico Fermi (1901-1954), και υπονοεί ότι είμαστε μόνοι στο Σύμπαν.

Με έμμεσο τρόπο έκανε σαφές ότι αν πραγματικά υπάρχουν πολλοί 
τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί στον Γαλαξία μας, τότε οι πιο προ-
ηγμένοι από αυτούς μετά βεβαιότητας θα είχαν φτάσει έως εδώ. Το γε-
γονός όμως ότι δεν έχουμε αντιληφθεί κανέναν μέχρι τώρα, πιθανώς να 
σημαίνει ότι είμαστε πραγματικά μόνοι στον Γαλαξία μας.

Επί μισόν αιώνα ψάχνουμε…

Το 2010 γιορτάσαμε την επέτειο των 50 χρόνων από τότε που άρχισε 
το πρόγραμμα ΟΖΜΑ: από το 1960 έως 2010. Πράγματι, επί μισόν αιώνα 
οι επιστήμονες του SETI αφουγκράζονται το Σύμπαν προσπαθώντας να 
εντοπίσουν σήματα πολιτισμών από άλλους πλανήτες. Τίποτα… Αλλά οι 
ειδικοί επιστήμονες θεωρούν ότι αυτά τα πενήντα χρόνια αποτελούν μια 
σταγόνα στον ωκεανό του χρόνου του Σύμπαντος! 

Συνεχώς ψάχνουν σε εκατομμύρια κανάλια γύρω από μία συγκε-
κριμένη περιοχή συχνοτήτων για σήματα με μεγάλη ένταση που θα ξε-
χωρίζουν από τον λεγόμενο «θόρυβο», που προκαλείται από φυσικές 
ραδιοπηγές. Μέχρι σήμερα, εφόσον η υπολογιστική ταχύτητα έχει αυ-
ξηθεί κατακόρυφα, έχουν πραγματοποιηθεί 98 τέτοια προγράμματα. Σε 
αυτά συμμετείχαν εκατοντάδες 
αστρονόμοι. Μόνο στο Ινστιτού-
το SETI απασχολούνται μόνιμα 
90 άτομα.

Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο 
του Ohio κατασκεύασε το ραδι-
οτηλεσκόπιο “Big Ear”, το οποίο 
λειτούργησε ανελλιπώς από 
το 1965 έως το 1988. Έκτοτε οι 
αστρονόμοι του SETI «αγόραζαν 
και αγοράζουν» χρόνο σε κά-
ποια από τα μεγαλύτερα ραδιο-
τηλεσκόπια του κόσμου, όπως 
το Ραδιοτηλεσκόπιο Parkes 
στην Αυστραλία, ή το Arecibo στο Puerto Rico, που ανήκει στο Πανεπι-
στήμιο του Cornell.

Όλοι αυτοί θεωρούν ότι έχουμε ψάξει μόνο έναν αμελητέο αριθμό 
αστεριών από το τεράστιο πλήθος, τα δισεκατομμύρια των αστεριών του 
Γαλαξία μας.

Σημειώνουμε, ότι το ενδιαφέρον από ειδικούς χορηγούς, αναζωπυ-
ρώθηκε και ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2009 λειτουργούν οι πρώτες 42 
κεραίες ενός δικτύου, 500 km B.A. του Σαν Φραντζίσκο, που θα αφου-
γκράζεται το Σύμπαν νυχθημερόν. Οι κεραίες αυτές αποτελούν το πρώτο 
στάδιο εγκατάστασης 350 δεκτών, του λεγόμενου Δικτύου Allen (Αllen 
Telescope Array), από τον χορηγό του προγράμματος τον Paul Allen 
(1953- ), συνιδρυτή της Microsoft που χρηματοδοτεί το εγχείρημα με 25 
εκατομμύρια δολάρια. Ο αστρονόμος Seth Shostak του SETI αισιοδοξεί 
και θεωρεί ότι το πρώτο επιβεβαιωμένο σήμα θα έρθει το αργότερο έως 
το 2030! Προσοχή όμως. Το να εντοπίσουμε μια εξωγήινη μορφή ζωής 
από τα ραδιοκύματα που εκπέμπει, δεν σημαίνει πως αυτομάτως θα 
μπορούμε να καταλάβουμε και τι θέλει να μας πει…

Αποστολή LCROSS
Ραδιοτηλεσκόπιο “Big Ear”- Πανεπιστήμιο του Ohio
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Εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας…

Αρκετοί ειδικοί δεν συμμερίζονται την υπεραισιοδοξία των επιστη-
μόνων του SETI και υποστηρίζουν ότι η εμφάνιση νοημόνων ειδών στον 
πλανήτη μας ήταν το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού μοναδικών συμπτώ-
σεων.

Η επιστήμη αδυνατεί να απαντήσει στο «αν υπάρχει ζωή αλλού στο 
Σύμπαν» και επικεντρώνεται στο «πόσο πιθανό είναι να συμβαίνει αυτό».

Οι προσπάθειες των αστρονόμων του SETI υποθέτουν όχι απλώς την 
ύπαρξη εξωγήινων όντων, αλλά εξελιγμένων μορφών ζωής με νοημο-
σύνη.

Αλλά, ακόμα και αν όντως υπάρχουν τέτοια είδη ζωής, αναρωτιέ-
μαι, πόσο πιθανή είναι η επικοινωνία μαζί τους, από τη στιγμή που δεν 
έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε με τα όντα του ζωικού βασιλείου 
στον πλανήτη μας, τα οποία διαθέτουν μια βασική έστω νοημοσύνη, τόση 
ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους!

Τον Φεβρουάριο του 2008 στα γραφεία του ΟΗΕ συζητήθηκε μια οι-
κουμενική στρατηγική για το θέμα της εξωγήινης ζωής. Στη συνέχεια, 
τον Νοέμβριο του 2009, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανέστειλε το 
Πρόγραμμα ΜοD UFO Desk, όπου καταγράφονταν επίσημα οι μαρτυρίες 
για UFO, ανακοινώνοντας ότι εδώ και 50 χρόνια δεν έχει σημειωθεί κάτι 
που θα υπόδειχνε κάποια απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, στο 
Συνέδριο της Βασιλικής Εταιρείας της Αγγλίας, το 2010 στο Λονδίνο, για 
τα 350 χρόνια της, τέθηκαν αναπάντεχα ερωτήματα, όπως: Πώς θα είναι 
οι εξωγήινοι; Θα έχουν φιλικές διαθέσεις ή θα θελήσουν να μας κατα-
στρέψουν;

Ο αστρονόμος Μάρεκ Κούκουλα (Μarek Kukula) επεσήμανε: Εν μέ-
ρει νιώθω αλληλέγγυος προς τους ενθουσιώδεις ερευνητές και θα ήθε-
λα να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με έναν σοφότερο και πιο 
ειρηνικό πολιτισμό. Μας αρέσει να υποθέτουμε ότι αν υπάρχει ζωή εκεί 
έξω θα είναι σοφή και αγαθή, ωστόσο δεν έχουμε στοιχεία ότι κάτι τέτοιο 
όντως συμβαίνει. Υπολογίζοντας τις συνέπειες από μια επαφή που δεν 
θα είναι αυτή που ελπίσαμε, καλό θα είναι οι κυβερνήσεις και ο ΟΗΕ να 
συμμετάσχουν σε τέτοιες συζητήσεις.

Στο ίδιο Συνέδριο, ο καθηγητής Σάιμον Μόρις (Simon Morris) έδωσε 
και τη σκοτεινή εκδοχή: Όχι απλώς, οι εξωγήινοι, θα μας μοιάζουν, αλλά 

μπορεί να έχουν τα ίδια ελαττώματα με εμάς – απληστία, βία, τάση για 
εκμετάλλευση ξένων πηγών, όπως μετάλλων, καυσίμων και νερού… 

Και τότε… τα πράγματα φαντάζουν πολύ δύσκολα…

Η άποψη του βιολόγου Ζακ Μονό

Ο Ζακ Μονό (Jacques Monot, 1910-1976), από τους κορυφαίους Γάλ-
λους βιολόγους και βιοχημικούς, βραβείο Νοbel Φυσιολογίας-Ιατρι-
κής 1965, στο βιβλίο του Η τύχη και η αναγκαιότητα (Le hasard et la 
necessite, Εd. Seuil, Paris 1970), συνοψίζει την ανάγνωση των γνωστών 
επιστημονικών δεδομένων στην εξής περίφημη φράση: Το Σύμπαν δεν 
ήταν το πλέον σπουδαίο για τη ζωή ούτε η βιόσφαιρα για τον άνθρωπο. 
Εκκινώντας από αυτό φθάνει σε ένα υπαρξιακό συμπέρασμα για την αν-
θρωπότητα: 

Παράλογο προϊόν ενός ατυχήματος χωρίς καμία έννοια: Ο άνθρωπος 
γνωρίζει επιτέλους ότι είναι μόνος μέσα στην αδιάφορη απεραντοσύνη 
του Σύμπαντος, από όπου προήλθε κατά τύχη (1970, σελ. 194-195).

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ανακαλύψει κάποιο εξωγήινο σημάδι… 
Αλλά οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, δεν απελπίζονται, αφού δόγμα 
τους είναι ότι: Η απουσία απόδειξης δεν συνιστά και απόδειξη απουσί-
ας…     n

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δανέζης Μάνος και Θεοδοσίου Στράτος, Το Σύμπαν που αγάπησα, Εκδόσεις Δί-
αυλος, Αθήνα 1999.

Θεοδοσίου Στράτος, Nοέμβριος-Δεκέμβριος 1993, Eίναι ο Άνθρωπος μόνος 
στον Γαλαξία μας; Eπιστήμη και Tεχνολογία, Nο 8, Αθήνα.

Θεοδοσίου Στράτος, Αύγουστος 2000, Υπάρχει ευφυής ζωή στο Σύμπαν; Η τε-
λευταία Λέξη. Περιοδικό VITA, τεύχος 40ό, Αθήνα.

Θεοδοσίου Στράτος, 22 Απριλίου 2001, Ευφυής ζωή στο Σύμπαν. Η ΧΩΡΑ της 
Κυριακής, Αθήνα.
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Η προσπάθεια να συνειδητοποιήσομε πώς τα στοιχειώδη σωμα-
τίδια της ύλης συνενώθηκαν σε ολοένα συνθετότερους σχημα-
τισμούς ώσπου να σχηματίσουν ζωντανούς οργανισμούς, τόσο 

πολύπλοκους ώστε να αναρωτιούνται για την προέλευσή τους είναι συ-
ναρπαστική .

Οι λογοτέχνες και οι φιλόσοφοι μιλώντας για τη ζωή χρησιμοποιούν 
ωραίες σύνθετες λέξεις και περίτεχνες εκφράσεις για να φωτίσουν τη 
θεμελιακή αυτή έννοια. Όμως εμείς οφείλομε να πορευόμαστε μέχρι 
τα εκάστοτε σύγχρονα όρια του ανθρώπινου αναβαθμού και εκεί, μόνο 
εκεί,στα όρια της εξέλιξης του ανθρωπίνου πνεύματος να υποψιαζόμα-
στε το κοσμικό ψύχος της υπερβάσεως. Επομένως είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να καταθέσομε απόψε τα δεδομένα που έχει θέσει στη διάθεσή μας 
το εξελισσόμενο ανθρώπινο πνεύμα, δηλαδή τα σύγχρονα επιστημονικά 
δεδομένα,τα οποία είναι αληθή στο βαθμό που είναι έγκυρη και αξιόπι-
στη η ίδια η επιστήμη. 

Ο πλανήτης μας σχηματίσθηκε πριν από 4,6 δις χρόνια,ως διάπυρη 
βραχώδης σφαίρα αποτελούμενη κυρίως από ενώσεις βαρέων χημικών 
στοιχείων. Η αρχική ατμόσφαιρά του ήταν δηλητηριώδης, περιείχε κυ-
ρίως διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο, αζωτούχες ενώσεις, πιθανότατα 
οξείδια του θείου και νερό με τη μορφή υδρατμών. Δεν υπήρχε οξυγόνο 
ούτε προστατευτικό στρώμα όζοντος. Δεν υπήρχε τότε κανένα στοιχείο 
ζωής στον πλανήτη. Όμως η σχετικά πρόσφατη επιστημονική ανάλυση 
πετρωμάτων που σχηματίστηκαν 1 δίς χρόνια αργότερα,έδειξε σαφώς 

ότι η ζωή όπως την ξέρομε ήδη υπήρχε. Τί άραγε μεσολάβησε στο διά-
στημα αυτό από τον σχηματισμό της Γής; Πώς από τις μικρές και απλές 
χημικές ενώσεις προέκυψε η ζωή, αποτελούμενη από τεράστια χημικά 
μόρια, ικανή να αυτοαναπαράγεται και να εξελίσσεται;

Η επιφάνεια και η ατμόσφαιρα του υπέρθερμου νεαρού πλανήτη, του 
οποίου η τροχιά 
δεν είναι πολύ κο-
ντά αλλά και ούτε 
πολύ μακριά από 
το άστρο μας,έγι-
ναν γρήγορα ένα 
τεράστιο χημικό 
εργαστήρ ιο ,που 
εμπλουτιζόταν συ-
νεχώς με όλο και 
μεγαλύτερα και 
συνθετότερα χημι-
κά μόρια.

Ο πλανήτης συνέχισε να ψύχεται. Όταν η θερμοκρασία στην ατμό-
σφαιρα έπεσε κάτω από 100ο C, οι υδρατμοί άρχισαν βαθμιαία να συ-
μπυκνώνονται και να πέφτουν στην επιφάνεια της Γής σε υγρή μορ-
φή δημιουργώντας υδάτινες συλλογές, θάλασσες και ωκεανούς, προς 
τις οποίες τα τρεχούμενα πλέον νερά μετέφεραν χημικά μόρια από την 
ατμόσφαιρα και άλατα από τα υφιστάμενα διάβρωση γήινα πετρώματα. 
Δημιουργήθηκε έτσι ένα είδος κυκλοφοριακού συστήματος του νεαρού 
πλανήτη που μετέφερε τα υλικά που χρειαζόταν η ζωή. Το τρεχούμενο 
νερό έπαιξε θεμελιώδη ρόλο στην εξέλιξη της ύλης και την εμφάνιση της 
ζωής στη Γή, γιατί πέραν των άλλων είναι άριστος διαλύτης των χημικών 
μορίων,τα οποία και προστάτευσε από τις βλαβερές ακτινοβολίες κατά τα 
πρώτα στάδια. 

Το νερό της Γής προέρχεται κυρίως από ένυδρες χημικές ενώσεις, με 
τη μορφή των οποίων υπήρχε εξ αρχής στα υλικά από τη βαθμιαία συσ-
σωμάτωση των οποίων σχηματίσθηκε ο πλανήτης. Το νερό που ενσω-
ματώθηκε με τον τρόπο αυτό στο σώμα της Γής,εξέρχεται από τα σπλά-
χνα της υπό μορφή υδρατμών, όπως άλλωστε και πολλά άλλα αέρια, με 
τη γεωλογική, κυρίως την ηφαιστειακή,δραστηριότητα. Ο ρυθμός εξόδου 
των υδρατμών ήταν πολύ μεγαλύτερος στα αρχικά στάδια της Γής, λόγω 

Από την Ύλη 
στην Ζωή
Δημήτριος Μακρατζάκης
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της εντονότερης γεωλογικής δραστηριότητος. Ένα μέρος του νερού της 
Γής πιθανώς μεταφέρθηκε με κομήτες που προσέκρουσαν στη Γή. Δεν 
φαίνεται πάντως να είναι σημαντική αυτή η πηγή, γιατί η αναλογία των 
δύο σταθερών ισοτόπων του υδρογόνου, του πρωτίου και του δευτερί-
ου, στο νερό όλων των ερευνηθέντων μέχρι σήμερα κομητών, είναι δι-
αφορετική σε σχέση με το νερό της Γής. Το νερό των κομητών περιέχει 
διπλάσιο δευτέριο σε σχέση με το νερό της Γής. Σε κάθε περίπτωση η 
γήινη υδρόσφαιρα είχε σχηματισθεί πριν από 4 δίς χρόνια.

Τα δύο κύρια υλικά της ζωής είναι το νερό και οι χημικές ενώσεις του 
άνθρακα (C), που λέγονται οργανικές ενώσεις. Ξεκίνησε και συνέχισε η 
ζωή με βάση το στοιχείο του C το οποίο έχει μοναδικές ιδιότητες: μπορεί 
να ενώνεται χημικά με πολλά άλλα άτομα και με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους, σχηματίζοντας ακόμα και τεράστιες μοριακές αλυσίδες, ενώ οι 
περισσότερες ενώσεις του C είναι υδατοδιαλυτές, πράγμα απαραίτητο 
για τη χημεία της ζωής. Πρέπει να τονισθεί ότι τα 4 συνηθέστερα χημικά 
στοιχεία που χρησιμοποιεί η ζωή στη Γή (98% κατά βάρος των βιολο-
γικών συστημάτων), είναι τα 4 αφθονότερα στοιχεία του Σύμπαντος, αν 
εξαιρεθούν τα ευγενή αέρια, που δεν συμμετέχουν σε χημικές αντιδρά-
σεις. Είναι το υδρογόνο, το οξυγόνο, ο άνθρακας και το άζωτο.

   Οι ζωντανοί οργανισμοί λοιπόν αποτελούνται από νερό και οργανική 
ύλη. Και στην προβιοτική Γή, εκτός από τρεχούμενο νερό υπήρχε άφθο-
νη οργανική ύλη. Ένα σημαντικό μέρος αυτής υπήρχε εξ αρχής στον 
πλανήτη. Πού βρέθηκε; Μα οργανική ύλη υπάρχει παντού στο Σύμπαν. 
Οργανικές ενώσεις υπήρχαν στην περιοχή του Γαλαξία, όπου βρισκό-
μαστε πολύ πριν το σχηματισμό του ηλιακού μας συστήματος. Μεγάλος 
αριθμός οργανικών μορίων έχει ανιχνευθεί στο διάστημα και ο κατάλο-
γος συνεχώς αυξάνει. Οι ενώσεις αυτές του C παράγονται σε τεράστιες 
ποσότητες στα πλούσια σε C εξωτερικά στρώματα των ερυθρών γιγά-
ντων(μεγάλα άστρα λίγο πριν το ¨θάνατό¨ τους), με χημικές αντιδράσεις 
παρόμοιες με αυτές που παράγουν οργανικές ενώσεις στη φλόγα ενός 
κεριού. Από εκεί εκτινάσσονται στο μεσοαστρικό χώρο κατά τον εκρηκτι-
κό θάνατο των άστρων. Οργανικές ενώσεις υπάρχουν εξ άλλου εν αφθο-
νία στα μοριακά νέφη, πού είναι οι πυκνότερες και ψυχρότερες περιοχές 
του μεσοαστρικού χώρου, με διαστάσεις πολλών ετών φωτός,και έχουν 
ρόλο κλειδί στην εξέλιξη κάθε Γαλαξία γιατί είναι τα λίκνα των άστρων. 

   Η μεγαλύτερη ποσότητα οργανικής ύλης στο Γαλαξία μας υπάρχει 
όχι στη Γή, αλλά στα γιγάντια μοριακά νέφη. Όταν σ` ένα μοριακό νέφος 

αρχίσει η διαδικασία σχηματισμού ενός νέου άστρου,δημιουργείται ένας 
περιδινιζόμενος αστρικός δίσκος αερίων και σκόνης που περιέχει εκτός 
των άλλων νερό και ποικιλία οργανικών μορίων, τα οποία βέβαια κα-
τανέμονται στους πλανήτες του νέου άστρου. Επομένως όπως το νερό, 
οργανικά μόρια υπήρχαν εξ αρχής στη Γή, όμως σε μικρή ποσότητα για 
να επιτρέψουν την εμφάνιση ζωής γιατί η ποσότητα του C, άρα οργανι-
κής ύλης,γενικά στους ¨εσωτερικούς¨ 
πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, 
ήταν εξ’ αρχής μικρή. Έτσι η νεαρά Γή 
είχε τρεχούμενο νερό, αλλά όχι επαρ-
κή οργανική ύλη. 

 Έπειτα υπήρχε σύνθεση οργανικής 
ύλης στην ατμόσφαιρα και την επιφά-
νεια της Γής από ανόργανα μόρια. Το 
ότι αυτό είναι εφικτό απεδείχθει πει-
ραματικά από τον Stanley Miller το 
1952, όταν χρησιμοποιώντας μεθάνιο, 
αμμωνία, υδρογόνο και νερό, ενώσεις που υπήρχαν στην νεαρά Γη, πα-
ρήγαγε αμινοξέα, δηλαδή δομικούς λίθους των πρωτεϊνών. Όμως η έλ-
λειψη στα πρώτα στάδια της Γής κατάλληλης -αναγωγικής- ατμόσφαιρας 
δεν επέτρεψε και πάλι τη σύνθεση μεγάλων ποσοτήτων οργανικής ύλης 
επί τόπου. 

Ο περαιτέρω εμπλουτισμός της Γής με επαρκή για την εμφάνιση της 
ζωής οργανική ύλη, έγινε με τη μεταφορά οργανικής ύλης που υπήρχε 
σε μετεωρίτες και κομήτες. Υπολογίζεται ότι η μάζα οργανικής ύλης που 
έπεσε στη Γή κατά τα 100 εκατομμύρια χρόνια γύρω από την εμφάνι-
ση της ζωής ήταν τουλάχιστον 10 τρις τόνοι. Καθημερινά φθάνουν και 
σήμερα στη Γή μέσω μετεωριτών και κυρίως μετεώρων περίπου 200 
τόνοι διαστημικών υλικών. Και 350 έως 600 τόνοι οργανικής ύλης ετη-
σίως. Η δομή και οι ιδιότητες των οργανικών μορίων που έχουν βρεθεί 
πρόσφατα σε μετεωρίτες παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με αυτά των 
βιολογικών συστημάτων. Πρέπει όμως να γίνει πολύ σαφές ότι τα μόρια 
αυτά,όπως και τα μόρια πού υπήρχαν στη Γή πριν την εμφάνιση της ζω-
ής,είναι μικρά και απλά οργανικά μόρια, που δεν έχουν καμμιά σχέση 
με τα τεράστια και σύνθετα οργανικά μόρια των βιολογικών συστημάτων 
που εμφανίστηκαν αργότερα στη Γή.

Έτσι στη νεαρά Γή σχηματίσθηκε γρήγορα μια ¨προβιοτική¨ οργανική 

Stanley Miller



56 23η ανοικτή εκδήλωση το Σύμπαν, η Ζωή και ο Άνθρωπος 25.02.2011 5723η ανοικτή εκδήλωση το Σύμπαν, η Ζωή και ο Άνθρωπος 25.02.2011

σούπα μέσα στις υδάτινες συλλογές. Τα οργανικά μόρια, τα μόρια της 
ζωής, προκειμένου να αντιδράσουν μεταξύ τους, έπρεπε να βρεθούν 
κοντά,σε επαφή. Τί ήταν όμως εκείνο που απέτρεψε τα μόρια από το 
να περιπλανώνται άσκοπα μέσα στο νερό, τα έφερε κοντά και βοήθησε 
καθοριστικά τη χημεία της ζωής; Η απάντηση είναι: ένα σύνηθες χημι-
κό φαινόμενο, το ¨αυτόματο¨ δηλαδή, κουβάριασμα ¨ορισμένων μορια-
κών αλυσσίδων πού περιέχουν υδρόφιλα και υδρόφοβα μόρια, ώστε τα 
υδρόφιλα μόρια να ευρίσκονται σε επαφή με το νερό και τα υδρόφοβα 
μακριά απ`αυτό. Δημιουργήθηκαν έτσι μέσα στις υδάτινες συλλογές μι-
κροσκοπικές ¨φυσαλλίδες¨, που περιείχαν σε μικρό όγκο, νερό και τερά-
στιο αριθμό οργανικών μορίων προστατευμένων από μια ημιδιαπερατή 
μεμβράνη. Οι σταγόνες αυτές της ζωής πήραν τη σκυτάλη της εξέλιξης 
των μορίων,και ήταν οι πρόγονοι των κυττάρων από τα οποία αποτελείται 
κάθε μορφή ζωής. Μέσα σ` αυτές επιταχύνθηκε ο ρυθμός των χημικών 
αντιδράσεων, σε ένα είδος αρχέγονου μεταβολισμού. Άρχισαν σταδια-
κά, με την πάροδο εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών, να δημιουργούνται 
κυρίως με τη διαδικασία του πολυμερισμού,τα μακρομόρια της ζωής: τα 
μεγάλα πρωτεϊνικά μόρια και τα γιγάντια μόρια των πυρηνικών οξέων, 
το RNA και αργότερα το πιο σταθερό και υψηλής πιστότητας μόριο του 
DNA, που έχουν την ικανότητα αυτοαναπαραγωγής, περιέχουν κωδικο-
ποιημένες τις  πληροφορίες της ζωής και αποτελούν το μοριακό πίνακα 
στον οποίο χαράχτηκαν με χημικό τρόπο λεπτομερή πρακτικά της εξελί-
ξεως της ζωής. Η χημεία των μεγάλων μορίων είναι ο κεντρικός μηχα-
νισμός της ζωής,που εδράζεται και λειτουργεί μέσα στα κύτταρα. Ένας 
χημικός διάλογος άρχισε ανάμεσα στις πρωτεΐνες και τα πυρηνικά οξέα, 
που συνδέθηκαν αμέσως λειτουργικά. Το ένα είχε την ανάγκη του άλλου. 
Τα πυρηνικά οξέα περιέχουν τις πληροφορίες της ζωής, αλλά χωρίς την 
ενζυματική δράση των πρωτεϊνών δεν μπορούν να τις εκφράσουν, ούτε 
να  αναπαραχθούν, ενώ χωρίς τις πληροφορίες των πυρηνικών οξέων 
οι πρωτεΐνες δεν συντίθενται. Το ερώτημα ποιο από τα μόρια αυτά εμφα-
νίστηκε πρώτο είναι περισσότερο ρητορικό.

     Στο σημείο αυτό νομιμοποιούμαστε να πούμε ότι η ζωή είχε αρχίσει 
να σαλεύει στη Γή! Από την ύλη γεννήθηκε η ζωή σταδιακά,στη διάρκεια 
δίς ετών. Και έκτοτε η ζωή γεννιέται μόνο από τη ζωή.

Εδώ πρέπει να δώσομε τον ορισμό της ζωής όπως την ξέρομε στη Γή, 
πράγμα αναπάντεχα δύσκολο αν θέλει κανείς να είναι ακριβής. Σπεύδω 
να διευκρινήσω ότι απέφυγα τον πειρασμό να χρησιμοποιήσω όρους 

της σύγχρονης φυσικής, που αφορούν το τετραδιάστατο σύμπαν που 
δεν αντιλαμβανόμαστε. Σύμφωνα με αυτήν θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
ζωή είναι η ιδιότητα μιάς υλικής υπόστασης να αυξομειώνει την ενεργει-
ακή της πυκνότητα η αλλιώς η δυνατότητα να μεταβάλλει την καμπύλω-
ση της διάστασης χρόνος. Οι βιολογικές δομές και λειτουργίες όμως ενώ 
στη βάση τους υπακούουν στους φυσικούς νόμους, διέπονται και από 
άλλες σειρές  αιτίων, που δεν υπάρχουν στον 
άβιο κόσμο, με πρώτη τις οδηγίες του γενετικού 
υλικού, οι οποίες μάλιστα εξελίσσονται μέσα από 
ένα ατέρμονα διάλογο με το φυσικό περιβάλλον. 
Ίσως ο πληρέστερος ορισμός της ζωής δόθηκε 
σχετικά πρόσφατα από τον ερευνητή της NASA 
Gerald Joyce και ορίζει τη ζωή ως: ¨΄ένα αυτο-
συντηρούμενο χημικό σύστημα, οργανωμένο με 
πληροφορίες, ικανό να αυτοαναπαράγεται και να 
εξελίσσεται¨. Πρέπει να τονισθεί ότι οι μοριακές 
δομές και οι βιοχημικές διεργασίες όλων των 
διαφορετικών μορφών ζωής, είναι ίδιες.

   Είναι προφανές ότι για να μπορεί ένας 
πλανήτης να αναπτύξει και να συντηρήσει ζωή 
όπως την ξέρομε,πρέπει να έχει ένα εύρος θερ-
μοκρασιών συμβατό με τρεχούμενο νερό, πράγ-
μα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Υπάρχει συγκεκριμένη ζώνη 
στο ηλιακό μας σύστημα που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις (Habitable 
Zone) στην οποία ευρίσκεται μόνο η Γή μας και πιθανώς υπάρχουν πολ-
λές αντίστοιχες ζώνες στο Γαλαξία μας. Άραγε η εξέλιξη της ύλης,όταν 
αυτή βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες,σε ζωή είναι αναπόφευκτη όπως 
ισχυρίστηκε ο Christian de Duve το 1995;

   Τα μόνα άμεσα στοιχεία που διαθέτομε για τη διερεύνηση του πότε 
εμφανίστηκε η ζωή στη Γή προέρχονται από δύο πηγές. Από παλαιοντολο-
γικές έρευνες, με τις οποίες ανιχνεύεται οργανική ύλη και μικροαπολιθώ-
ματα ενσωματωμένα σε πετρώματα. Και από την ανάλυση των 2 σταθερών 
ισοτόπων του C,του C12 και του C13 η σχέση των οποίων αποδεικνύει την 
βιολογική προέλευση της οργανικής ύλης, μιας και οι έμβιοι οργανισμοί 
ενσωματώνουν εκλεκτικά τον C12. Οι παλαιοντολογικές έρευνες δείχνουν 
σαφώς ότι η ζωή υπήρχε 3,5 δις χρόνια πριν ενώ η ανάλυση της σχέσεως 
του C12\ C13 (δείκτης δ13C) καταδεικνύει ότι η ζωή υπήρχε ήδη 3,8 δίς 

Τι ήταν όμως εκείνο 

που απέτρεψε τα 

μόρια από το να 

περιπλανώνται 

άσκοπα μέσα στο 

νερό, τα έφερε 

κοντά και βοήθησε 

καθοριστικά τη 

χημεία της ζωής;
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χρόνια πριν. Πιθανότατα η πιο αρχική μορφή ζωής ήταν ένας θερμόφιλος 
μονοκύτταρος οργανισμός που εμφανίστηκε σε υδροθερμικά συστήματα 
που υπάρχουν στούς πυθμένες των ωκεανών. 

Οι ζωντανοί οργανισμοί δεν βρίσκονται σε θερμοδυναμική ισορροπία 
με το περιβάλλον. Είναι συστήματα ανοικτά,που ανταλλάσσουν με το πε-
ριβάλλον ύλη, ενέργεια και πληροφορίες. Αυτό είναι απαραίτητο για να 
μπορούν τα βιολογικά συστήματα να αυτοοργανώνονται και να εξελίσσο-
νται δημιουργώντας τάξη από το χάος, ποικιλία μορφών και λειτουργιών, 
σε μια κίνηση αντίθετη προς την ομοιογενοποίηση και την κατάλυση των 
δομών και των μορφών που εκφράζει ο Β΄ νόμος της θερμοδυναμικής. 
Το Σύμπαν προφανώς δεν εκτελεί δουλικά τις εντολές της θερμοδυναμι-
κής,αλλά επιτρέπει περιοχές όπου η αταξία αντικαθίσταται από την κοσμι-
κή αρχιτεκτονική και όπου βρήκαν γόνιμο έδαφος η ζωή και η συνείδηση. 

Οι μονοκύτταροι οργανισμοί, απόγονοι των αρχικών φυσαλλίδων, ικα-
νοί να παράγουν ενέργεια χρησιμοποιώντας ύλη από το περιβάλλον, να 
αυτοαναπαράγονται και να εξελίσσονται, υπήρξαν οι μοναδικοί φορείς της 
ζωής για 3 δίς χρόνια. Οι πρώτοι οργανισμοί με τούς οποίους ζωντάνεψε 
ο πλανήτης και εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος (60%) 
της βιόμαζάς του, είναι οι χωρίς πυρήνα μονοκύτταροι οργανισμοί, που 
αποκαλούμε προκαρυωτικά η απλώς βακτήρια. Στο ανθρώπινο σώμα 
υπάρχουν 10 φορές περισσότερα βακτήρια από τα ανθρώπινα κύτταρα. 
Οι πρωταθλητές αυτοί της επιβίωσης ελέγχουν και διατηρούν όλους τους 
σημαντικούς μεταβολικούς και βιογεωχημικούς κύκλους στο περιβάλλον 
μας, όπως τον κύκλο του αζώτου, του άνθρακα και του οξυγόνου.  Η ανά-
γκη να ξεπεραστούν τα προβλήματα επιβίωσης από τον ανταγωνισμό των 
πρώτων βακτηρίων, οδήγησε πριν περίπου 1,8 δίς χρόνια, στη συγχώνευ-
ση και συνεργασία πολλών από αυτά και την εμφάνιση νέων κατά χίλιες 
φορές μεγαλυτέρων, που είχαν πλέον πολύ περισσότερες λειτουργίες και 
το γενετικό υλικό συγκεντρωμένο σε διακριτούς  πυρήνες. Αυτά τα τερά-
στια και πολύπλοκα κύτταρα,που ονομάστηκαν ευκαρυωτικά, είναι τα κυ-
ρίως κύτταρα των φυτών και των ζώων.

Οι μονοκύτταροι οργανισμοί άλλαξαν επανειλλημένως τις χημικές 
διεργασίες παραγωγής ενέργειας στο εσωτερικό τους. Από την απλή 
ζύμωση των πρώτων βακτηρίων, που απελευθέρωσε τοξικές ποσότη-
τες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, για να επιβιώσουν 
εφηύραν βαθμιαία τη φωτοσύνθεση, δεσμεύοντας το CO2 της ατμό-
σφαιρας και μετατρέποντας τον C σε οργανική ύλη, απελευθερώνοντας 

συγχρόνως  μοριακό Οξυγόνο (Ο2), πού έγινε έκτοτε βασικό στοιχείο της 
γήινης ατμόσφαιρα (3,5 έως 2,5 δίς χρόνια πριν). Να λοιπόν η πηγή του 
Ο2, η φωτοσύνθεση. Έως ότου και αυτό ανήλθε σε τοξικές συγκεντρώ-
σεις στην ατμόσφαιρα. Μέσα από ένα συνεχή ¨διάλογο¨ με το φυσικό 
περιβάλλον, εφηύραν ένα πιο αποδοτικό τρόπο παραγωγής ενέργειας, 
αυτό που λέμε κυτταρική αναπνοή, η οποία δεσμεύει και χρησιμοποιεί 
το Ο2 για τις χημικές αντιδράσεις, μεταβάλλοντας έτσι και την σύνθεση 
της ατμόσφαιρας. 

Η ανάγκη επιβίωσης οδήγησε πριν περίπου 1,2 Ga χρόνια στη συνά-
θροιση και επικοινωνία  μεμονωμένων κυττάρων και στην περαιτέρω 
μορφολογική και λειτουργική εξειδίκευσή τους, σε ένα είδος αρχέγονης 
κατανομής των εργασιών. Οι κυτταρικές ¨κοινωνίες¨ είχαν σαφές εξε-
λικτικό πλεονέκτημα. Εμφανίστηκαν έτσι οι πολυκύτταροι οργανισμοί 
που συνέχισαν το δρόμο της εξέλιξης μέσα από το ζωϊκό και το φυτικό 
βασίλειο. Μόνο αφού τα μικρότερα και απλούστερα πολυκύτταρα όντα, 
πού έμοιαζαν αρχικά με μικρές μέδουσες και είχαν διαστάσεις μέχρι 
λίγα εκατοστά είχαν ετοιμάσει το έδαφος, εμφανίστηκαν τα μεγαλύτερα 
και πιο πολύπλοκα, χωρίς σκληρά στοιχεία αρχικά, πού εν τούτοις άφη-
σαν το ίχνος τους στη λάσπη που αργότερα έγινε πέτρωμα. Πριν από 600 
εκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκαν οργανισμοί με σκληρό περίβλημα και 
λίγο αργότερα τα σπονδυλωτά. Από δώ και πέρα η ιστορία της ζωής φω-
τίζεται καλύτερα, γιατί υπάρχουν πλέον απολιθώματα. Τα πρώτα φυτά 
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αναπτύχθηκαν στη στεριά 450 εκατομμύρια χρόνια πριν και λίγο αργό-
τερα τα πρώτα αμφίβια βγήκαν στη στεριά αφού είχαν πλέον εξασφαλι-
σμένη τροφή. Τα ερπετά, κυρίως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν στη Γή 
για 160 εκατ/ρια χρόνια, πράγμα που δεν παίρνουμε όρκο ότι θα συμβεί 
με το ανθρώπινο είδος. Οι τελευταίοι εξαφανίστηκαν πριν 65 εκατ/ρια 
χρόνια,γεγονός που ευνόησε την επιβίωση και εξέλιξη των θηλαστικών. 

Eίναι συγκλονιστικό ότι από τα 10 δίς των 
ειδών που υπολογίζεται ότι έζησαν στη 
Γή από το απώτατο παρελθόν, το 99% δεν 
υπάρχουν πλέον.

Από τα θηλαστικά εξελίχθηκαν τα πρω-
τεύοντα και από αυτά πριν περίπου 5 εκατ/
ρια χρόνια εμφανίστηκαν τα ανθρωποειδή 
(ανθρωπίδες), απόγονος των οποίων είναι 
το είδος μας, ο Homo Sapiens Sapiens.

Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος εθεω-
ρείτο ως κάτι εντελώς ξεχωριστό από την 
υπόλοιπη φύση, έως ότου, κυρίως από τα 
μέσα 19ου αιώνα, παγιώθηκε σταδιακά η 
θέση ότι δεν υπάρχει τίποτα το υπερφυ-
σικό στην καταγωγή του ανθρώπου. Ο άν-
θρωπος είναι απλώς ένα από τα είδη του 
ζωϊκού βασιλείου πού ζουν σήμερα. Μπο-
ρούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος αποτελεί 
ξεχωριστή οντολογική κατηγορία όχι ως 
πρός τη βιολογική,αλλά ως προς την πνευ-
ματική και ηθική του υπόσταση. Η γενετική 
αλυσίδα που οδήγησε στο είδος μας είχε 

πολλούς ενδιάμεσους κρίκους και κατέληξε σε ένα όν πού διαθέτει εκτός 
από ένστικτα και συναισθήματα, λόγο και συνείδηση ανωτέρας τάξεως, 
ικανό να δημιουργεί και να διαχειρίζεται σύμβολα. Είδος απαλλαγμένο 
από τη δουλεία της ενστικτώδους συμπεριφοράς, που γνωρίζει το καλό 
και το κακό, με ελευθερία βούλησης και την αντίστοιχη ευθύνη. Ικανό να 
επιβιώνει σε κάθε περιβάλλον αλλά και να διαμορφώνει το περιβάλλον. 
Είδος πού μέσα από το συνεχή δια των αισθήσεων και της διάνοιας διά-
λογο με τον κόσμο και τον εαυτό του,ανέπτυξε ένα εγώ βασισμένο σε κοι-
νωνικές και γλωσσικές αλληλεπιδράσεις και ένα ραγδαία εξελισσόμενο 

πολιτισμό. Δεν είναι πλέον 
μόνο οι γενετικά καθοριζό-
μενες ιδιότητες που κληρο-
νομούνται από γενιά σε γενιά, 
αλλά και τα παράγωγα του λό-
γου, οι ιδέες. Η εξέλιξη του αν-
θρώπου δεν στηρίζεται μόνο στα 
γονίδια, αλλά και στην αφάνταστης 
πολυπλοκότητας αλληλεπίδραση 
της διάνοιας με το περιβάλλον. Και 
υπάρχει μια συνέχεια των πολιτι-
στικών κατακτήσεων. Η χρήση της 
πέτρας,η δημιουργία εργαλείων, η 
συλλογή τροφής και αργότερα η ανά-
πτυξη τεχνικών κυνηγιού, η χρήση 
καταλυμάτων και της φωτιάς, η βαθμιαία 
οργάνωση σε ομάδες-σπέρματα της κοινω-
νίας-, ο καταμερισμός της εργασίας, η ικανό-
τητα μετάδοσης σύνθετων εννοιών με τα σύμβολα της γλώσ-
σας, η πρώτη καλλιέργεια άγριου σιταριού, η εξημέρωση του αλόγου, 
χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια πολιτιστικής εξέλιξης. Η οποία όμως 
επιταχύνεται. Μέτρο της επιτάχυνσης αποτελεί το γεγονός ότι πάψαμε 
να  αποθηκεύουμε τις γνώσεις χειρόγραφα και περάσαμε ταχύτατα στην 
εποχή της ψηφιακής επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς των 
δεδομένων.

Είναι φανερό ότι δεν γεννηθήκαμε χθες. Η ύπαρξή μας πέρασε μέσα 
από τον πρωτόγονο ωκεανό της Γής, από την καρδιά των κοσμικών κλι-
βάνων, των άστρων και από τα αχανή μεσοαστρικά νέφη. Ολόκληρο το 
σύμπαν είναι το κουκούλι μας. Η άψυχη ύλη έγινε έμψυχη και η έμψυχη 

Για χιλιάδες χρόνια ο 

άνθρωπος εθεωρείτο ως 

κάτι εντελώς ξεχωριστό 

από την υπόλοιπη 

φύση, έως ότου, κυρίως 

από τα μέσα 19ου αιώνα, 

παγιώθηκε σταδιακά η 

θέση ότι δεν υπάρχει 

τίποτα το υπερφυσικό 

στην καταγωγή του 

ανθρώπου.
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σκεπτόμενη. Για να φθάσουμε απόψε στο φιλόξενο αυτό χώρο, χωρίς τα 
έσχατα ερωτήματα να έχουν απαντηθεί, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του 
Γκαίτε από τον Φάουστ: 

Ο Ήλιος ηχεί με τον παλιό του σκοπό                 
Μές` των αδελφικών σφαιρών το συναγωνιστικό τραγούδι,

Και το προσδιορισμένο ταξίδι του
Το τελειώνει με διάβα αστραπής.
Η θέα του δίνει δύναμη στα όντα.
Τα ακατάληπτα υπέροχα έργα του

Είναι εξαίσια όπως την πρώτη ημέρα.    n

«Σώθηκε!». Από το βιβλίο του Peter Cornelius, «Εικόνες για τον Φάουστ του Γκαίτε»,1828.

Οικονομία 
και 

Ηθική

24η ανοικτή εκδήλωση
12.11.2011
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Κυρίες και Κύριοι, Αδελφοί μου,

Διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία η Ελληνική κοινωνία έχει 
περιπέσει σε βαριά κατάθλιψη. Βλέπει να χάνονται τα κεκτημένα δι-
καιώματα δεκαετιών, να καταρρέουν τα εισοδήματα των ασθενέστε-

ρων νοικοκυριών, να διαλύεται η μεσαία τάξη. Μό-
νον η εγκληματικότητα αυξάνεται, μόνον η ύφεση 
μεγαλώνει. Και βέβαια, η κοινωνική συνοχή υπονο-
μεύεται συστηματικά. Η κοινωνική ειρήνη απειλείται 
ευθέως. Η χώρα βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Ο κό-
σμος έχει περιπέσει σε απόγνωση και, δυστυχώς, δεν 
διαφαίνεται στο άμεσο ή και στο απώτερο μέλλον να 
υπάρχει βαλβίδα εξαέρωσης της λαϊκής οργής.

Η Αθήνα, έχει καταστεί μία πόλις σε κακό χάλι, 
γεμάτη αναρχία και υπερκατανάλωση. Μοιάζει με 
ηφαίστειο. Ορισμένες φορές εκρήγνυται και μετά 
επιστρέφει στη φυσιολογική της κατάσταση. Την 
τελευταία δεκαετία, το κέντρο της Αθήνας έχει υπο-

βαθμισθεί τρομερά, μετανάστες καταλαμβάνουν ρημαγμένα κτίρια, 
ναρκομανείς σπαρταρούν στα πεζοδρόμια, οι τοίχοι διατηρητέων κτιρί-
ων μεγάλων καταστημάτων και πολυκατοικιών καλύπτονται από γκρά-
φιτι και η διοίκηση του κράτους παραμένει ανύπαρκτη.

Η κρίσις του χρέους των περισσότερων κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, δημιουργεί συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, οι οποίες απει-

λούν πλέον να τινάξουν στον αέρα όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
Οι συνθήκες που διαμορφώνονται μέρα με την ημέρα, έχουν θορυβήσει 
τους οικονομολόγους ακόμη και αυτούς τους τεχνοκράτες των Βρυξελ-
λών, οι οποίοι με την δημοσιοποίηση της έκθεσής τους, απευθύνουν 
δραματική έκκληση να υπάρξει κάποιο νοικοκύρεμα στα οικονομικά, 
κάποιος περιορισμός στην υπερκατανάλωση, αν θέλουμε να αποφύ-
γουμε την οριστική πτώχευση.

Ετσι, η Διοίκηση του Τεκτονικού 
Ιδρύματος, θεωρούσα την υπάρχου-
σα κοινωνική και οικονομική κρίση 
ως εν πολλοίς απόρροια της από 
μακρού σοβούσης ηθικής κρίσης, 
παρεκάλεσε τους διακεκριμένους 
επιστήμονες καθηγητές, που εν συ-
νεχεία θα σας παρουσιάσω, να μας 
αναπτύξουν το θέμα: HΘΙΚΗ και 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, το οποίο θεωρούμε 
συμφυές με τους ανθρωπιστικούς 
σκοπούς του Ιδρύματος.

Πριν όμως προλογήσω τους δι-
ακεκριμένους επιστήμονες – ομιλητές, 
επιτρέψτε μου να επιχειρήσω δι’ ολί-
γον να δώσω τους βασικούς ορισμούς 
των λημμάτων του υπό ανάπτυξη θέ-
ματος, ώστε να κατανοήσουμε καλύ-
τερα τα όσα θα μας αναπτύξουν. 

Η Ηθική ως πρακτική φιλοσοφία 
επιζητεί να θεμελιώσει θεωρητικά 
την ανθρώπινη πράξη, να εύρει το 
κριτήριο, του συμφώνως προς το 
δέον πράττειν και έτσι να ορίσει το 
καθ’ αυτό ηθικό νόημα της ζωής 
του ανθρώπου. Με μία λέξη: η 
Ηθική αναζητεί την απάντηση στο 
ερώτημα «Τί πρέπει, τί οφείλουμε να πράττουμε». 

Το κεντρικό πρόβλημα της Ηθικής είναι η τεκμηρίωση της ηθικότη-
τας του ανθρώπου. Η Ηθική συμπεριφορά του δεν μπορεί να στηριχθεί 

Xαιρετισμός 
Μεγ. Διδασκάλου
στην ανοικτή εκδήλωση 
της 12ης Νοεμβρίου 2011

Νικόλαος Βουργίδης
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σε καμία αρχή ευρισκομένη έξω από τον άνθρωπο. Ο οποίος ως νόηση 
και βούληση είναι η έδρα του καλού και του κακού. 

Οικονομία κατά τους οικονομολόγους, σημαίνει στην πρώτη του 
όρου έννοια, τη διαχείριση του οίκου, γενικότερα όμως σήμερα, είναι η 
επιστήμη που μελετά την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση 
του πλούτου και συγχρόνως τους νόμους που τις ρυθμίζουν. 

Συνεπώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε την οικονομία ως μία προ-
φανώς θετική ανθρώπινη δραστηριότητα για την επιβίωση, για την άμ-
βλυνση του πόνου αλλά και της κοινωνικής αδικίας.

Από τους άνω ορισμούς, παρότι διαφαίνεται ότι η Ηθική Πράξη και 
η οικονομία μοιάζουν να είναι δύο τελείως ασυσχέτιστες δραστηριότη-
τες, εντούτοις αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο ηθικής αξιολόγησης της 
Οικονομίας, γεγονός το οποίο φαντάζομαι θα επιχειρήσουν να εντοπί-
σουν οι ομιλητές της εσπέρας και να μας παρουσιάσουν τα πάμπολλα 
εκείνα σημεία, στα οποία η οικονομική θεωρία και η οικονομική πράξη 
συναντώνται με ηθικής κατηγορίας ζητήματα. 

Παρακαλώ κατά σειρά να μας προσφέρουν την πολύτιμη γνώση 
τους:

α) Ο καθηγητής κ. Στέλιος Βιρβιδάκης με θέμα “Hθική διάσταση 
της οικονομίας».

β) Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Δημητράκος με θέμα “O Adams 
Smith: Γεφύρωση Ηθικής και Οικονομίας. Και

γ) Ο καθηγητής κ. Θεοδόσιος Τάσιος με θέμα: «Αλληλοτομία Οι-
κονομίας και Ηθικής»

Συχνά ο λόγος περί ηθικής αποδοκιμάζεται ως ατελέσφορη ή και 
υποκριτική ηθικολογία που δεν έχει θέση στο χώρο της πολιτικής. 
Θεωρείται από θετικιστές νομικούς ότι χαρακτηρίζεται από ανα-

πόφευκτο υποκειμενισμό και πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκαιο, ενώ 
πιστεύεται από πολλούς ότι εκφράζει συντηρητικές πεποιθήσεις και στά-
σεις. Και σύμφωνα με μια πρώτη αντίδραση, εμπνεόμενη από μια ακραιφνή 
φιλελεύθερη ιδεολογία, η προσπάθεια εφαρμογής κανονιστικών ηθικών 
αρχών για τη ρύθμιση του κοινού μας βίου δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη 
λειτουργία των νόμων που διέπουν την οικονομία. Οι νόμοι αυτοί, κατά 
πολλούς οικονομολόγους, αλλά και φιλοσόφους, δεν διαφέρουν όσο νο-
μίζουμε από τους φυσικούς. 

Ας δεχθούμε για τους σκοπούς της συζήτησης μας την απλούστερη δυ-
νατή αντίληψη της οικονομίας ως ενός συνόλου πρακτικών και θεσμών που 
αφορούν την παραγωγή και την ανταλλαγή αγαθών (και υπηρεσιών). Ας 
συμφωνήσουμε ακόμη ότι εδώ δε μας ενδιαφέρει μια ευρεία έννοια ηθικής 
νοούμενης ως ενός οποιουδήποτε συνειδητού τρόπου ζωής (π.χ. η ηθική 
του καλλιτέχνη ή του πολεμιστή). αλλά μια στενότερη αντίληψη ενός συνό-
λου αξιών, αρχών και κανόνων που αφορούν το πώς οι πράξεις του δρώ-

Η Ηθική διάσταση 
της Οικονομίας

Στέλιος Βιρβιδάκης



68 24η ανοικτή εκδήλωση Οικονομία και Ηθική 12.11.2011 6924η ανοικτή εκδήλωση Οικονομία και Ηθική 12.11.2011

ντος υποκειμένου επηρεάζουν όχι μόνο τη δική του ζωή αλλά και εκείνη άλ-
λων όντων. Το ερώτημα που είναι εύλογο να μας απασχολεί αναφέρεται στο 
αν και κατά πόσον οι νόμοι ή μηχανισμοί της οικονομίας oι οποίοι εξηγούν 
τη συμπεριφορά του homo economicus κατά την παραγωγή και ανταλλαγή 
αγαθών, και υποτίθεται πως έχουν την ισχύ οιονεί φυσικών νόμων, αφή-
νουν περιθώρια για την επαρκή αναγνώριση του ηθικού status και για την 

ειλικρινή φροντίδα άλλων ανθρώπων 
και έμβιων όντων. Με άλλα λόγια, αν 
ένα ορθολογικό υποκείμενο πράττει 
αποβλέποντας πάντοτε στην καλύτε-
ρη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών 
και των επιθυμιών του, και ερμηνεύει 
αυτή την ικανοποίηση ως μεγιστοποί-
ηση της ωφέλειας για το άτομό του, 
μπορεί να αμφιβάλλει κανείς για τη 
δυνατότητα πλήρους σεβασμού και 
πραγμάτωσης ηθικών αξιών και τή-
ρησης ηθικών αρχών. Το ορθολογικό 
υποκείμενο θα απέρριπτε τις αξίες και 
τις αρχές αυτές, επειδή θα επέβαλλαν 
περιορισμούς στην κατ’ αρχήν εγωι-
στική στόχευση των πράξεών του. 

 Καταλαβαίνουμε πως η επιδί-
ωξη του δρώντος υποκειμένου να 
μεγιστοποιήσει την ωφέλεια για το 
άτομό του είναι αναγκαίο να ελέγ-
χεται εφόσον έρχεται σε σύγκρουση 
με τις αντίστοιχες επιδιώξεις των 
συνανθρώπων του. Ωστόσο, δεν εί-

ναι διόλου σαφές μέχρι ποιού σημείου πρέπει και μπορεί να φτάσει αυ-
τός ο έλεγχος, εάν θέλουμε οι μηχανισμοί της οικονομίας να λειτουργούν 
αποδοτικά χωρίς να παρεμποδίζονται από κάποιες επιταγές αλληλεγγύ-
ης ή κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ίδια η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης είναι περιττή, κενή περιεχομένου ή και ακατανόητη για ορισμένους 
φιλελεύθερους. 

 Σύμφωνα με μια παραδοσιακή γραμμή επιχειρηματολογίας, πρόβλημα 
ουσιαστικά δεν υφίσταται, τουλάχιστον στο επίπεδο της θεωρίας. Προσεκτική 
ανάλυση της ορθολογικής συμπεριφοράς καταδεικνύει ότι μακροπρόθεσμα η 

επιλογή της συνεργασίας με τους άλλους αποδίδει περισσότερο από την υι-
οθέτηση μιας καθαρά εγωιστικής στάσης. Αρκεί εδώ να αναλογιστεί κανείς 
την υποθετική κατάσταση - να διεξαγάγει το νοητικό πείραμα - του διλήμμα-
τος του φυλακισμένου για να συνειδητοποιήσει την αξία του συντονισμού, 
της αμοιβαίας προσπάθειας εναρμόνισης των επιδιώξεων κάθε δρώντος 
υποκειμένου με εκείνες των άλλων.1 Από αυτή την πα-
ραδοχή φαίνεται να μπορεί να συναχθεί ο πυρήνας μιας 
μινιμαλιστικής ηθικής που συνδυάζει τελεολογικά και δε-
οντοκρατικά στοιχεία, εφόσον υπαγορεύει την προαγωγή 
του ατομικού συμφέροντος (νοούμενου εδώ ως της μέγι-
στης δυνατής ωφέλειας) μέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρών 
κανόνων που επιτρέπουν την προαγωγή αυτή από όλα 
τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου, αναγνωρίζοντας έτσι 
την ισότιμη εγγενή αξία τους.2 Ίσως ο πυρήνας αυτός εκ-
φράζεται από κάποιες θεωρίες αρνητικών δικαιωμάτων, 
αλλά, κατά τη γνώμη μου, συλλαμβάνεται καλύτερα από 
συμβολαιοκρατικές θεωρίες, οι οποίες παρέχουν κριτή-
ρια δικαιολόγησης ηθικών αρχών και κανόνων στη βάση 
της αμοιβαιότητας και της συνεργασίας. Σ’αυτό το σημείο μπορούμε να θυ-
μηθούμε τη διατύπωση της κεντρικής αρχής μιας τέτοιας θεωρίας, αυτής του 
αμερικανού φιλοσόφου Τόμας Σκάνλον: “ηθι κά ορ θoί είναι εκεί νοι οι κα νό νες 
τους οποί ους δε θα μπο ρού σαν να απορ ρί ψουν ορ θο λο γι κά άτο μα εν δια φε ρό-
με να για το αμοι βαίο συμ φέ ρον τους, υπό τον όρο να τη ρού νται και από τους 
άλ λους.”3 Στο πρόσφατο έργο του What We Owe to Each Other, o Σκάνλον 
παραδέχεται πως αυτή η αρχή –και η σχετική θεωρία του- δεν φιλοδοξεί να 
1  Βλ. τις σχετικές συζητήσεις στα Ρόμπερτ Φρανκ, Τα πάθη της λογικής, μτφρ. Α. Παπαθανα-

σοπούλου, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998, Ματ Ρίντλεϋ, Οι ρίζες της αρετής, μτφρ. Τ. 
Τασάκου, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998. 

2  Για την ίδια την έννοια της μινιμαλιστικής ηθικής, βλ. Michael Walzer, H ηθική εντός και 
εκτός των συνόρων, μτφρ. – εισαγ. Β. Βουτσάκης, Αθήνα: Eκδόσεις Πόλις, 2003, Ruwen 
Ogien, L’éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes, Paris: Éditions Gallimard, 
2007

3  Για την “αρνητική” διατύπωση αυτής της αρχής, δες Thomas Scanlon, “Contractualism 
and Utilitarianism”, στο Αmartya Sen, Bernard Williams (eds.), Utilitarianism and 
Beyond, Cambridge: Cambridge University Press, 1982, 103-28, 110. : “An act is wrong if 
its performance under the circumstances would be disallowed by any system of rules 
for the general regulation of behavior which no one could reasonably reject as a basis 
for informed, unforced general agreement.” Πρβλ. και Thomas Scanlon, What We Owe to 
Each Other, Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1998, 4, και Jürgen Habermas, 
Το πραγματικό και το ισχύον, μτφρ. Θεόδωρου Λουπασάκη, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, 1996, 
167: «Εγκυροι είναι οι πραξιολογικοί κανόνες με τους οποίους όλοι οι πιθανοί ενδιαφερό-
μενοι, ως μετέχοντες σε έλλογους διαλόγους θα μπορούσαν να συμ φω νήσουν». Για τις πιο 
πρόσφατες γενικότερες τοποθετήσεις του Σκάνλον απέναντι σε συναφή φιλοσοφικά και 
πολιτικά ζητήματα πρβλ. και τη συνέντευξή του, Στέλιος Βιρβιδάκης, «Ο Τ.Μ.Σκάνλον και η 
ηθική φιλοσοφία», Τhe Books’ Journal, τεύχ. 8 (Ιούνιος 2011): 44-49.

Η προσπάθεια εφαρμογής 

κανονιστικών ηθικών 

αρχών για τη ρύθμιση 

του κοινού μας βίου δεν 

μπορεί να παρεμβαίνει στη 

λειτουργία των νόμων που 

διέπουν την οικονομία. Οι 

νόμοι αυτοί, κατά πολλούς 

οικονομολόγους, αλλά και 

φιλοσόφους, δεν διαφέρουν 

όσο νομίζουμε από τους 

φυσικούς. 

Τόμας Σκάνλον
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καλύψει όλη την επικράτεια της ηθικής.4 Αξίζει βέβαια να παρατηρηθεί ότι οι 
συμβολαιοκρατικές θεωρίες μπορεί να εκκινούν από μια περισσότερο ή λιγό-
τερο εγωιστική αφετηρία και να ενσωματώνουν ή μη ισχυρότερα δεοντοκρα-
τικά στοιχεία, - συνήθως επιχειρώντας να συναγάγουν αρχές και αιτήματα δι-
καιοσύνης, όπως η θεωρία του Τζων Ρωλς5-. Ανάγονται έτσι σε εναλλακτικές, 
ασθενέστερες ή ισχυρότερες αντιλήψεις και της ίδιας της ορθολογικότητας 
που έχουν διατυπωθεί για πρώτη φορά αντίστοιχα από τον Χομπς ή τον Καντ.

 Έχοντας κατά νου αυτόν τον πυρήνα μινιμαλιστικής ηθικής, μπορού-
με νομίζω να συνοψίσουμε τα επιμέρους ερωτήματα που θα μας καθο-
δηγήσουν στην περαιτέρω συζήτησή μας: 

1) Αποδίδουν πράγματι οι στοιχειώδεις αρχές σεβασμού δικαιωμά-
των και ελάχιστης διάθεσης αμοιβαίας συνεργασίας την αναγκαία ηθική 
διάσταση της οικονομίας; 

2) Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, διασφαλίζεται από μόνη της η λειτουρ-
γία των αρχών αυτών στο πλαίσιο των οικονομιών της καπιταλιστικής 
ελεύθερης αγοράς, χωρίς πολλές κρατικές παρεμβάσεις με τη μορφή 
απαραίτητων νομοθετικών κυρώσεων; 

3) Αν πάλι, μπορούμε να εφησυχάσουμε για την εύρυθμη λειτουργία 
των κοινωνιών μας υπό αυτές τις συνθήκες ελεύθερης αφοράς, μπο-
ρούμε να μείνουμε και ικανοποιημένοι από την ηθική ποιότητα των προ-
τύπων βίου που προβάλλουν μέσα από τις σύγχρονες καταναλωτικές 
κοινωνίες; Mας αρκεί η υιοθετούμενη μινιμαλιστική ηθική για την πραγ-
μάτωση σημαντικών ηθικών ιδεωδών που νοηματοδοτούν τη ζωή μας; 

4) Αν δεν μας αρκεί, και αποβλέπουμε στη ρύθμιση του πράττειν με 
αναφορά σε περισσότερο μεστές αρχές και αξίες, είναι θεμιτό να αναζη-
τούμε τέτοιες αρχές και αξίες, ασκώντας κριτική στην κρατούσα ηθική της 
οικονομίας, την οποία είμαστε βέβαια υποχρεωμένοι να αναγνωρίζουμε 
ως βασικό υπόβαθρο λειτουργικής συμβίωσης μέσα στις κοινωνίες μας; 

 Τα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να διερευνήσουμε για να απαντήσουμε 
στα παραπάνω ερωτήματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και θα ήταν μάταιο να 
προσπαθήσω να τα πραγματευθώ στη σύντομη αυτή εργασία. Θα αποτολμή-
σω ωστόσο να προτείνω κάποιες προκαταρκτικές τοποθετήσεις μέσα από 
4  Scanlon, What We Owe to Each Other, ό.π., 6-7.
5  Βλ. John Rawls, Θεωρία της δικαιοσύνης, μτφρ. Φ.Βασιλόγιαννης, κ.ά. , Αθήνα: Eκδόσεις 

Πόλις, 2001. Για μια συζήτηση της αξιοποίησης συμβολαιοκρατικών θεωριών για τη στή-
ριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πρβλ. Στέλιος Βιρβιδάκης, «Απορίες για τη φιλοσο-
φική διασάφηση και στήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων», Ισοπολιτεία , τόμ. 4, τεύχ. 2, 
(Οκτώβριος 2000): 245-261.

τις συνοπτικές απαντήσεις που θα σκιαγραφήσω στη συνέχεια. Πιστεύω ότι 
μέσα από τις συγκεκριμένες απαντήσεις και τοποθετήσεις διαφαίνεται μια 
συνεκτική συνολική θεώρηση.

 Νομίζω πως μπορούμε να απαντήσουμε καταφατικά στο πρώτο ερώ-
τημα. Θα υποστηρίζαμε εύλογα ότι χωρίς το ηθικό υπόβαθρο διάθεσης 
αμοιβαίας συνεργασίας και αλληλοσεβασμού στο οποίο αναφερθήκαμε 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί βιώσιμη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της οικονο-
μίας, και είναι πολύ πιθανό η οικονομι-
κή κρίση, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά 
και στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες 
να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κα-
ταστρατήγηση των θεμελιωδών αυτών 
αρχών. Φοβάμαι ότι η απάντησή μας στο 
δεύτερο ερώτημα θα είναι αρνητική. Θα 
στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η έλλειψη 
επαρκών ελέγχων και ρυθμιστικών πα-
ρεμβάσεων στο παγκοσμιοποιημένο πλέ-
ον χρηματοπιστωτικό σύστημα επιτρέπει 
την εκδήλωση αχαλίνωτης εγωιστικής 
συμπεριφοράς και την αλόγιστη επιδίω-
ξη μεγιστοποίησης του κέρδους και του 
πλουτισμού χωρίς επαρκή σύνδεση με 
την πραγματική παραγωγική δραστηριό-
τητα. Όσο είμαι σε θέση να κατανοώ τα όσα 
συμβαίνουν, με τις λίγες τεχνικές γνώσεις 
και την πληροφόρηση που διαθέτω, έχω 
την αίσθηση πως οι ίδιες οι αγορές και οι 
εκπρόσωποί τους, στον τραπεζικό κυρίως 
τομέα, είναι υπεύθυνες σε μεγάλο βαθμό 
για τις περίφημες «φούσκες» των χρημα-
τιστηρίων και τους φαύλους κύκλους του υπερδανεισμού, της υπερχρέω-
σης και της αντιπαραγωγικής «μόχλευσης» των κεφαλαίων, φαινόμενα για 
τα οποία βέβαια δεν είναι απαλλαγμένοι ευθυνών και οι πολιτικοί, αλλά και 
οι ανεπαρκώς ενημερωμένοι -ή και συχνά εξαπατημένοι- πολίτες που θα 
έπρεπε ίσως να είναι πιο προσεκτικοί στον σχεδιασμό και προγραμματισμό 
της ζωής τους.6

6  Εδώ μπορεί κανείς να παραπέμψει, μεταξύ άλλων, στις αναλύσεις του Τζόζεφ Στίγκλιτς ο 
οποίος χρησιμοποιεί όρους όπως ηθική χρεοκοπία και απληστία. Βλ., Joseph Stiglitz, O 

οι ίδιες οι αγορές και 

οι εκπρόσωποί τους, 

στον τραπεζικό κυρίως 

τομέα, είναι υπεύθυνες 

σε μεγάλο βαθμό για τις 

περίφημες «φούσκες» 

των χρηματιστηρίων και 
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Όμως, και αν ακόμη μπορούσε να αυτορρυθμιστεί αποτελεσματικά το 
σύστημα ώστε να ξεπεραστεί η κρίση και να αποκατασταθεί η συνεχής 
ανάπτυξη (ή μεγέθυνση της οικονομίας), έστω με κάποιες περιορισμένες 
παρεμβάσεις πολιτικών κρατικών και υπερκρατικών εξουσιών, ορισμέ-
νοι τουλάχιστον από μας δεν θα έμεναν ικανοποιημένοι από την κυρί-
αρχη μορφή ζωής. Θα απαντούσαμε έτσι αρνητικά στο τρίτο και θετικά 
στο τέταρτο από τα ερωτήματα που διατυπώσαμε παραπάνω. Η ηθική 
κριτική μας, που κάποιοι υποστηρικτές της αυστηρά μινιμαλιστικής θε-
ώρησης θα απέρριπταν ως “ηθικολογική” ή “ηθικιστική”, θα ξεκινούσε 
από την επεξεργασία ενός στενότερου κανονιστικού πλαισίου αρχών για 
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά μας απέναντι στους άλλους, αυτού 
που ορισμένοι φιλόσοφοι, όπως ο Χάμπερμας, χαρακτηρίζουν με τον όρο 
«moralisch», διακρίνοντάς το από το ευρύτερο «ethisch» (στα ελληνικά 
αποδιδόμενο από κάποιους με το νεολογισμό «εθικό»),7 και θα προχω-
ρούσε στη συνέχεια και στο επίπεδο του ευρύτερου ηθικού προβλημα-
τισμού για το πώς θα έπρεπε να ζει κανείς. Το περιεχόμενο του πρώ-
του πλαισίου, το οποίο διατηρεί ως βάση τον μινιμαλιστικό πυρήνα στον 
οποίο αναφερθήκαμε, συνοψίζεται σε γενικές γραμμές από ορισμένες 
από τις αρχές αντίπαλων φιλοσοφικών θεωριών, όπως η ωφελιμοκρατία 
και η καντιανή δεοντοκρατία, αρχές που μπορούν να ερμηνευθούν ως 
συμπληρωματικές. Θα μπορούσε ήδη να μας προσανατολίσει στην κα-
τεύθυνση της εκδήλωσης αλληλεγγύης και μέριμνας για το συνάνθρω-
πο. Το δεύτερο, το οποίο επεκτείνεται σε ζητήματα που αφορούν την όλη 
ανθρώπινη προσωπικότητα και την γενικότερη ηθική της καλλιέργεια 
μέσα σε ποικίλες μορφές ζωής, και ειδικότερα τις αρετές και τα ελατ-
τώματα του χαρακτήρα, μελετάται και αναδεικνύεται από αρετολογικές 
θεωρίες, συχνά νεοαριστοτελικής εμπνεύσεως. Η ενδεχόμενη αξιοποίη-
σή του θα οδηγούσε στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των μελών των 
διαφόρων κοινωνικών ομάδων και στην ενδυνάμωση των δεσμών τους. 
Αντιμετωπίζεται βέβαια με σκεπτικισμό από τους υποστηρικτές των άλ-
λων θεωριών λόγω της αδυναμίας διασφάλισης μιας αντικειμενικής, μη 
σχετικιστικής σύλληψης των αξιών που προβάλλει.8 

θρίαμβος της απληστίας. Η ελεύθερη αγορά και η κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας, 
μτφρ. Ν. Ρούσος, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2010. Πρβλ. και την πρόσφατη αρθρο-
γραφία του Πωλ Κρούγκμαν που μπορεί να ανευρεθεί και στο διαδίκτυο.

7  Για τη διάκριση αυτών των εννοιών, βλ. Γκόλφω Μαγγίνη, Ο Χάμπερμας και οι Νεοαριστο-
τελικοί: Η ηθική του διαλόγου του Γιούργκεν Χάμπερμας και η πρόκληση του νεοαριστοτε-
λισμού,, Επίμετρα Στέλιος Βιρβιδάκης – Κώστας Καβουλάκος,, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 
2006, σποράδην. ΒΛ. και Στέλιος Βιρβιδάκης, Η υφή της ηθικής πραγματικότητας, Αθήνα: 
Leader Books, 1 σημ,

8  Βλ. σχετικά, «Σύγχρονες θεωρίες αρετών και αριστοτελική ηθική» (σε συνεργασία με τον 
Τάσο Καρακατσάνη), Υπόμνημα στη φιλοσοφία, τεύχος 8 (Ιούνιος 2009): 183-218.

Έτσι, θα παρατηρούσαμε κατ’αρχάς ότι η μονομερής έμφαση στην 
οικονομική ανάπτυξη, πάση θυσία, συνήθως συμβαδίζει με υποτίμηση 
σοβαρών οικολογικών προβλημάτων και κινδύνων για το περιβάλλον. 
Επιπλέον, συνεπάγεται κατά κανόνα, στην περίπτωση της σύγχρονης κυ-
ρίαρχης ιδεολογίας στις περισσότερες χώρες με καπιταλιστική οικονομία 
της αγοράς, που περιγράφουμε με τον αδόκιμο όρο «νεοφιλευθερισμός», 
εγκατάλειψη σοσιαλδημοκρατικών ιδανικών δικαιοσύνης, τα οποία υπα-
γορεύουν την αναδιανομή του πλούτου μέσω σωστής φορολογίας και 
την οικοδόμηση ενός κοινωνικού κράτους. Δε χρειάζεται να είναι κανείς 
μαρξιστής, ή ακροαριστερός αρνητής της ίδιας της ιδέας της ελεύθερης 
αγοράς, για να ασκεί κριτική στο συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο. Και 
η κριτική αυτή που προσβλέπει στη διαμόρφωση ενός «καπιταλισμού με 
ανθρώπινο πρόσωπο» έχει σαφώς ηθικό χαρακτήρα. Φυσικά, το ιδεώ-
δες από το οποίο εμπνέεται απορρίπτεται από τους περισσότερους στο-
χαστές της άκρας αριστεράς.

 Ωστόσο, μπορεί να θέλουμε να αμφισβητήσουμε εξ ολοκλήρου το 
ίδιο το ανθρωπολογικό πρότυπο που υπόκειται σε κάθε εξιδανίκευση 
της καπιταλιστικής οικονομίας και όχι μόνο σε αυτό που έχει περιγρα-
φεί ως «φονταμενταλισμός των αγορών». Σε αυτή την περίπτωση, θα 
προσπαθήσουμε ίσως να υποστηρίξουμε με ηθικά, πολιτικά αλλά και 
αισθητικά κριτήρια μια εναλλακτική αντίληψη του ουσιώδους «ευ ζην» 
(well-being), το οποίο, όπως έχει πρόσφατα εξηγήσει ο αμερικανός φι-
λόσοφος Ρόναλντ Ντουόρκιν, εισηγητής μιας μορφής εξισωτικού φιλε-
λευθερισμού, δεν ταυτίζεται με την στερημένη από σημαντικά κανονιστι-
κά γνωρίσματα απλώς «καλή ζωή» (good life). 9

 Φυσικά, το φιλοσοφικό εγχείρημα οποιασδήποτε ηθικής κριτικής της οι-
κονομίας της αγοράς, όπως την ξέρουμε, και της διερεύνησης της ελλειμμα-
τικής και προβληματικής ηθικής της διάστασης, είναι υπερβολικά φιλόδοξο. 
Είναι εύλογο να γίνεται στόχος επιθέσεων και εκ δεξιών και εξ αριστερών. 
Η προσπάθεια ανάλυσης των πρoϋποθέσεων για να αναληφθεί με κάποια 
προοπτική επιτυχίας υπερβαίνει τα όρια αυτής της πρώτης χαρτογράφησης 
της προβληματικής την οποία επιδίωξα να παρουσιάσω εδώ.10   n

9  Βλ. Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, Cambridge Mass.: Harvard University 
Press, 2011, 184-7, 195-199. Για μια αρχική, συνοπτική παραουσίαση της φιλελεύθερης 
θεωρίας του, βλ. Ronall Dworkin, Φιλελευθερισμός, μτφρ,.Φ. Παιονίδης, Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Σάκκουλας, 1992.

10  Ευχαριστώ τους Καθηγητές Δημήτρη Δημητράκο και θεοδόση Τάσιο καθώς και όλες και 
όλους που συμμετείχαν στη συζήτηση κατά την προφορική παρουσίαση αυτής της εργασί-
ας, για τις ερωτήσεις και τα χρήσιμα σχόλιά τους.
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Ο Adam Smith (1723-1790) είναι το μεγάλο 
όνομα της πολιτικής οικονομίας. Αυτός εί-
ναι που πραγματοποιεί τη μεγάλη τομή στην 

ιστορία της οικονομικής σκέψης, ανάλογη μ’ εκείνη που 
επέβαλε ο Γαλιλαίος στη φυσική επιστήμη 150 χρόνια 
νωρίτερα. Ο αιώνας του Adam Smith είναι ο αιώνας 
του Διαφωτισμού και το όνομά του συνδέεται ιδιαίτε-
ρα με το κίνημα του Σκωτικού Διαφωτισμού. Η Σκωτία 
τον καιρό εκείνο ήταν μια από τις φτωχότερες περιοχές 
της Ευρώπης, αλλά με πολύ υψηλό επίπεδο μόρφω-
σης. Επιπλέον, η Σκωτία διατηρούσε ισχυρούς πολιτι-
στικούς δεσμούς με τη Γαλλία, και οι ιδέες του Γαλ-
λικού Διαφωτισμού γρήγορα εισέρρευσαν στη Σκωτία. 
Μπορεί να υποστηριχθεί, μάλιστα, ότι ο Διαφωτισμός 
εισάχθηκε στην Αγγλία μέσω Σκωτίας1. Ανάμεσα στις 

προσωπικότητες που ταυτίστηκαν με το κίνημα αυτό ήταν ο Adam Smith, 

1  John Randall (1962) σ. 711

Ο Adam Smith 
και η γεφύρωση 
του χάσματος 
οικονομίας και 
ηθικής
Δημήτρης Δημητράκος

αλλά και πολλοί άλλοι. Ανάμεσα στους εκπροσώπους του ήταν ο φιλό-
σοφος David Hume (1711-90) και προσωπικός φίλος του Adam Smith, ο 
πολιτικός φιλόσοφος Adam Ferguson (1723-1816) και αρκετοί άλλοι που 
κατέχουν σημαντική θέση στην ιστορία των ευρωπαϊκών γραμμάτων και 
επιστημών 2. 

Η υπεροχή της ανοιχτής έναντι της κλειστής αντίληψης για την 
οικονομία.

 Ο Adam Smith, όπως είναι ευρύτατα 
γνωστό, γράφει το μνημειώδες έργο του «Ο 
πλούτος των εθνών» που εκδίδεται το 1776 
στο Λονδίνο. O Adam Smith πιστεύει, μαζί 
με τους άλλους πρωταγωνιστές του Διαφωτι-
σμού, όχι μόνο στην επιστημονική αποστολή 
του έργου του, αλλά αι στην πειστική του δύ-
ναμη. Ο «Πλούτος των εθνών» δεν αποτελεί 
πραγματεία, αλλά ριζοσπαστική κριτική των 
οικονομικών ιδεών που κυριαρχούσαν τότε. 
Αποτελεί κατά κύριο λόγο μια κριτική θεώ-
ρηση του μερκαντιλισμού. Αυτό θα φανεί πιο 
κάτω. 

Κύριο μέλημα του Adam Smith είναι η μέ-
γιστη δυνατή βελτίωση των συνθηκών ζωής 
του κοινού ανθρώπου εφόσον, όπως πιστεύει, αυτό αποτελεί τον κοινό 
ανθρώπινο προορισμό. Η κριτική του στον μερκαντιλισμό συνδέεται με 
την πεποίθηση  του αυτή. Ας δούμε γιατί. 

Ο μερκατιλισμός είναι μια οικονομική ιδεολογία που κυριαρχεί στους 
λήπτες πολιτικών αποφάσεων της εποχής εκείνης. Οι κυβερνήσεις σε 
όλες τις χώρες ακολουθούσαν πολιτικές μερκαντιλιστικές. Μέχρι σή-
μερα, ο μερκαντιλισμός επιβιώνει ως νοοτροπία3. Ο μερκαντιλισμός 
2  Ανάμεσα σ’ αυτά τα ονόματα περιλαμβάνονται οι εξής: William Cullen (1710-90), στον 

τομέα της ιατρικής, Thomas Reid (1710-96)  στον τομέα της φιλοσοφίας, James Hutton 
(1726-97) στον τομέα της γεωλογίας ,  Robert Adam (1728-92 ) και John Playfair (1748-
1819)   στους τομείς, αντίστοιχα, της αρχιτεκτονικής και των μαθηματικών.   

3  Για παράδειγμα, όταν   υποστηρίζεται από «σοβαρούς» δημοσιογράφους ότι η χώρα μας 
πρέπει να κάνει πολιτική «οικονομικής διείσδυσης» σε γειτονικές χώρες, υπονοείται η υι-
οθέτηση μιας μερκαντιλιστικής αντίληψης του οικονομικού οφέλους. Εννοούν ότι η Ελλάδα 
θα αντλήσει πολιτικά οφέλη από αυτή την οικονομική πολιτική, και τα πολιτικά οφέλη μετα-
φράζονται σε οικονομικά οφέλη μιας σχετικής πολιτικής κυριαρχίας σε μια περιοχή – από 
τη στιγμή που μιλούν για διείσδυση και όχι για αμοιβαίως επωφελή συνεργασία.
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βασίζεται σε μια ιδέα της οικονομικής σχέσης ως παιγνίου μηδενικού 
αθροίσματος: για να κερδίσει ο ένας πρέπει να χάσει ο άλλος και αντι-
στρόφως. Αν πλουτίσει Χ, κάποιος Ψ χάνει αναγκαστικά, και επομένως 
οποιοσδήποτε πλουτισμός πραγματοποιείται εις βάρος κάποιου. Η δυ-
σαρμονία ανάμεσα στους φορείς της οικονομικής δραστηριότητας εί-

ναι αναγκαία, και η σύγκρουση ανάμεσα  στα εθνικά 
συμφέροντα είναι γενική και αναπόφευκτη. Γι αυτό το 
λόγο οι κυβερνήσεις προώθησαν πολιτικές κατακτή-
σεων, αποθησαύρισης χρυσού και επιβολής δασμών 
και πολιτικής προστατευτισμού των εγχωρίων προϊό-
ντων από τον ανταγωνισμό με ξένα – και επομένως 
«εχθρικά» προϊόντα. 

Ο Adam Smith απομυθοποιεί αυτή την ιδέα, εφό-
σον δεν λαμβάνει υπόψη της την οικονομική ωφέλεια 
και την ευημερία του ατόμου: η εθνική ωφέλεια λογί-
ζεται ως κάτι ξεκομμένο και υπεράνω της ωφέλειας 
του καθενός, στη μερκαντιλιστική προοπτική. Ο Adam 
Smith, αντίθετα, υποστηρίζει ότι το ελεύθερο εμπό-
ριο, ο ανταγωνισμός και ο καταμερισμός της εργασίας 
αποτελούν τις αιτίες πλουτισμού των εθνών και ότι η 
έννοια της εθνικής ευημερίας δεν πρέπει να διαχωρί-
ζεται από την ατομική βελτίωση των συνθηκών ζωής 
του κάθε κατοίκου μιας χώρας.

Ο συγγραφέας του «Πλούτου των εθνών» ανατρέ-
πει την αντίληψη της οικονομίας ως κλειστού συστή-
ματος. Η δυνατότητα επέκτασης της αγοράς, αντί του 
κλεισίματός της, σημαίνει μετατροπή των σχέσεων 
μεταξύ οικονομικών φορέων. Οι σχέσεις αυτές δεν 
συνιστούν πλέον ένα παίγνιο μηδενικού, αλλά θετικού 
αθροίσματος. Αυτό πετυχαίνεται με την αύξηση της 
παραγωγικότητας, την επέκταση της κατανομής της 
εργασίας και την εξασφάλιση της οικονομικής ελευ-
θερίας. Η καινούργια ιδέα που προτάσσει ο Adam 

Smith είναι ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας μπορούν να αυξήσουν τον 
πλούτο τους βελτιώνοντας την οικονομική οργάνωση και αναπτύσσοντας 
το ελεύθερο εμπόριο. Αυτό συνδέεται άμεσα με την ιδέα δυνατότητας 
εναρμόνισης των συμφερόντων μεταξύ εμπορευομένων, αρκεί να αντι-

λαμβάνονται ότι η συνεργασία είναι προτιμότερη από τη σύγκρουση. 

Το «αόρατο χέρι» και η «Θεωρία των ηθικών συναισθημάτων» 

Η σμιθιανή θεωρία του «αόρατου χεριού» είναι απόρροια της αισιόδο-
ξης αυτής αντίληψης. Η ιδέα αυτή είναι παρεξηγημένη 
από τους αντιπάλους της. Είναι ένα νοητικό σχήμα που 
αναφέρεται σε μια τελική έκβαση, όχι σε μια αφετηρία 
ή αρχική αιτία. Η θεωρητική της σημασία είναι τερά-
στια. Όλη η θεωρία της γενικής ισορροπίας στην κλα-
σική και νεοκλασική οικονομική θεωρία βασίζεται σ’ 
αυτή την έννοια, από τον Léon Walras και τον  Vilfredo 
Pareto έως τον Frank Hahn και τον Kenneth Arrow4. 

Η αλήθεια είναι ότι ο όρος «αόρατο χέρι» (invisible 
hand) εμφανίζεται μία μόνο φορά στο κείμενο του 
«Πλούτου των εθνών». Στην πραγματικότητα είναι μια 
«στενογραφική» διατύπωση των απρόθετων συνεπει-
ών της ανθρώπινης δράσης: αυτές λειτουργούν ωσάν 
να τις κατεύθυνε ένα αόρατο χέρι. Η πρώτη φορά που 
χρησιμοποιεί την εικόνα αυτή ο Adam Smith είναι σε 
ένα παλιότερό του κείμενο, επίσης πολύ σημαντικό, 
που δημοσίευεται το 1759. Πρόκειται για τη «Θεωρία 
των ηθικών συναισθημάτων» (The Theory of Moral 
Sentiments). Εκεί είναι που για πρώτη φορά αναφέ-
ρεται ότι όλοι οι άνθρωποι καθοδηγούνται απρόθετα 
από ένα αόρατο χέρι στην καθόλου βελτίωση των κοι-
νωνικών συνθηκών: όχι μέσα από μια ενσυνείδητη 
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μέσα 
από την έμφυτη ροπή του ανθρώπου να επιζητεί τη 
βελτίωση της δικής του ατομικής κατάστασης. Αυτό 
μας φέρνει κατ’ ευθείαν στην εξέταση αυτού του μεγά-
λου έργου του Σκώτου διανοητή. 

Στο βιβλίο του αυτό, ο Adam Smith  ασχολείται με τα συναισθήμα-
τα των ανθρώπων στις μεταξύ τους σχέσεις, και κυρίως με αυτό που 
ονομάζει την συμπάθεια (sympathy). Έτσι ονομάζει ο Adam Smith την 
τάση να συμπάσχουμε με τον πλησίον μας, να ταυτιζόμαστε με τα πάθη 
του άλλου. Συγχρόνως, όμως, αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος έχει επίσης 
4  Bruna Ingrao & Giorgio Israel (1991)  . 

Léon Walras

Vilfredo Pareto

Frank Hahn

Kenneth Arrow
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τη φυσιολογική τάση να συναλλάσσεται, να ανταλλάσσει αγαθά και υπη-
ρεσίες με τους άλλους.  Η ανθρώπινη φύση, κατά τον συγγραφέα της 
«Θεωρίας των ηθικών συναισθημάτων» έχει γενναιόδωρα ενεργητικά 
συναισθήματα, αλλά «ελεεινά και εγωιστικά», παθητικά συναισθήματα. 
Τα τελευταία κυριαρχούν συνηθέστατα. Υπάρχουν, όμως, στιγμές που 
κυριαρχούν τα πρώτα, τα ενεργητικά και γενναιόδωρα. 

Λογική και συναισθήματα

Εδώ, ο Adam Smith δίνει το στίγμα της σκέψης 
του. Ο άνθρωπος, λέει, έχει μια φυσική ψυχολογική 
ροπή προς τον οίκτο, προς τη συμπόνια. Αυτή, όμως, 
αποτελεί μια ροπή που μας παρασέρνει, με «μια αδύ-
ναμη σπίθα καλοκαγαθίας που η φύση έχει βάλει στην 
ανθρώπινη καρδιά». Μ’ άλλα λόγια, αυτό αποτελεί μια 
ψυχολογική ροπή και όχι λογική απόφαση, όχι μια εν-
συνείδητη πρωτοβουλία να ξεπεράσουμε τον εγωισμό 
μας και να προβούμε σε μια αληθινά γενναιόδωρη 
πράξη. Αυτό γίνεται όταν μπορέσουμε να βγούμε έξω 
από τον εαυτό μας, και με τα μάτια του εξωτερικού πα-
ρατηρητή, μπούμε στη θέση εκείνου που θα προέβαι-
νε σε μια τέτοια πράξη, επαινέσουμε ενδόμυχα αυτή 
τη στάση και στη συνέχεια την υιοθετήσουμε κι εμείς. 

Δεν είναι μια άκριτη, σχεδόν αυτόματη ροπή προς τη συμπόνια που μας 
οδηγεί, αλλά μια ανώτερη λογική δύναμη, η συνείδηση, οι ηθικές μας 
αρχές. Υποχρεωνόμαστε να κρίνουμε λογικά και σύμφωνα με ηθικές 
αρχές που οι ίδιοι εγκρίνουμε και θεωρούμε οικουμενικές, ότι θα ήμα-
σταν αξιοπεριφρόνητοι αν ενεργούσαμε με καταστροφικό για την ολότητα 
εγωισμό. 

Ο Adam Smith θεωρεί ότι ο αντικειμενικός κριτής, ο αμερόληπτος 
παρατηρητής συμπάσχει με εκείνον που πάσχει από κάτι, διότι του γεννά 
μια σκέψη εφόσον μπει στη θέση του πάσχοντος.  Δεν είναι μια μηχανι-
στική ή αυτόματη μετάβαση σε συναίσθημα οίκτου, ελέους, αγάπης προς 
τον πλησίον. Δεν είναι η συμπεριφορά που καθοδηγείται από το συναί-
σθημα. Διαμεσολαβείται από την ανθρώπινη σκέψη. Και είναι η σκέψη 
της αιτίας για την οποία ο πλησίον μας πάσχει. 

Κατά τον μεγάλο οικονομολόγο Roland H. Coase εδώ βρίσκεται η ου-

σία της σκέψης του ιδρυτή της οικονομικής επιστήμης5. «Δεν βρίσκω 
ουσιαστική διαφορά στην ιδέα που έχει ο Σμιθ για την   ανθρώπινη φύση 
ανάμεσα στη Θεωρία των ηθικών συναισθημάτων και εκείνη που εκφρά-
ζεται στον Πλούτο των εθνών»6. Ο Coase απορρίπτει την ύπαρξη αντινο-
μίας μεταξύ του πρώιμου και ύστερου Adam Smith, δηλαδή, μεταξύ της 
«Θεωρίας των ηθικών συναισθημάτων» του 1759 και του «Πλούτου των 
εθνών» του 1776. Αλλά το ζήτημα αυτό 
είχε συζητηθεί ευρύτατα στο 19ο αιώνα, 
ιδίως στη Γερμανία και είχε γίνει γνωστό 
ως «το πρόβλημα Adam Smith» – Das 
Adam Smith Problem. Και υπάρχει μια 
εκ πρώτης όψεως αντινομία ανάμεσα στα 
δύο. Στο πρώτο (1759) ο Adam Smith αρ-
χίζει με την εξής φράση: «Όσο εγωιστής 
κι αν θεωρηθεί ότι είναι ο άνθρωπος, 
υπάρχουν στοιχεία στη φύση του που τον 
κάνουν να ενδιαφέρεται για την τύχη των 
άλλων και να βλέπει την ευτυχία τους ως 
αναγκαία για τη δική του ευτυχία, παρά 
το ότι δεν προσπορίζεται τίποτε από αυ-
τήν πέρα από την ευχαρίστηση να την πα-
ρατηρεί». Και το ενδιαφέρον αυτό, λέει ο 
Adam Smith, προέρχεται από τη φυσική 
τάση του ανθρώπου να νιώθει συμπόνια 
για τον πλησίον του. 

Αργότερα στον «Πλούτο των Εθνών» 
γράφει  «Δεν είναι η ευεργετική διάθεση 
(benevolence) του κρεοπώλη, του οινο-
ποιού, ή του φούρναρη που θα μας εξα-
σφαλίσει το βραδινό φαγητό μας, αλλά 
η εξυπηρέτηση του συμφέροντός τους. 
Απευθυνόμαστε, όχι στον ανθρωπισμό 
τους, αλλά στην αγάπη που έχουν για τον εαυτό τους («αυτό-φιλία», self-
love). Δεν τους μιλάμε, επομένως, για τις απαιτήσεις μας, αλλά για το 
δικό τους πλεονέκτημα».  

Ο Adam Smith θεωρεί ότι αυτό που ξυπνά μέσα μας τον οίκτο ή άλλα 

5  R.H. Coase  (1976, 1994)  σ. 98 κ.ε.
6  R.H. Coase  σ. 111.
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συναισθήματα ή τη συμ-πάθεια, ή για να χρησιμοποιήσουμε ένα σύγχρο-
νο όρο, την ενσυναίσθηση (empathy) είναι η αίσθηση του ηθικώς ορθού, 
του πρέποντος (propriety).  Ο Smith υιοθετεί αυτή την προσέγγιση για να  
αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εγωιστικής μεροληψίας που έχει ο φο-
ρέας δράσης. Ζητείται από αυτόν να μπει στη θέση του άλλου. Και αυτό 
το κάνει με τη συνείδησή του, η οποία και κρίνει, εφαρμόζοντας ηθικούς 
κανόνες. Αλλά δεν περιγράφει ο  Adam Smith από πού αντλούμε αυτούς 
τους κανόνες. 

Ο καθορισμός του ηθικώς πρέποντος

Ο συγγραφέας του «Πλούτου των εθνών» προϋποθέτει ότι ο καθέ-
νας γνωρίζει τί είναι το σωστό και το δίκαιο. Δεν λαμβάνει υπόψη του τη 
δυνατότητα κάποιος να επιδείξει συμπάθεια προς τη λάθος κατεύθυνση. 
Στην ηθική του φιλοσοφία επιχειρεί να  απαντήσει σε δύο ερωτήματα. (1) 
Σε τί συνίσταται η αρετή; (2) Πώς αποφασίζει ο νους μας να είμαστε ενά-
ρετοι – δηλαδή, με ποιά νοητική διαδικασία δικαιώνεται η ιδέα ότι πρέπει 
να είμαστε ενάρετοι; Ή ποια νοητική δύναμη καθοδηγεί τη βούληση να 
είμαστε ενάρετοι, να επιζητούμε να κάνουμε το καλό;  

Στο πρώτο ερώτημα - σε τί συνίσταται η αρετή – εξετάζει διαδοχι-
κά  ορισμένες πιθανές απαντήσεις: η αρετή ως το  πρέπον (propriety), 
δηλαδή τη σωστή καθοδήγηση των συναισθημάτων μας, ως την πρό-
νοια (prudence), δηλαδή, την αναζήτηση του καλώς νοουμένου συμ-
φέροντος του καθενός, και η αρετή ως ταυτισμένη με την καλοκαγαθία 
(benevolence), δηλαδή, την καλλιέργεια των συναισθημάτων που απο-
σκοπούν στην ευτυχία των άλλων. Κατά τον Adam Smith το πρέπον και 
η πρόνοια ταυτίζονται σε μια ευρύτερη προοπτική, εφόσον η «ανώτερη 
πρόνοια» προϋποθέτει το πρέπον στην τέλεια του έκφραση7. 

Αλλά γεννιέται το ερώτημα όσον αφορά το πρέπον: με ποιό μέτρο, με 
ποιά κριτήρια θα το προσδιορίσουμε; Η απάντηση που δίνει είναι μέσα 
από τα  συναισθήματα συμπάθειας που έχει ο αμερόληπτος παρατηρη-
τής για αυτόν που πάσχει. Αλλά η συμπάθεια δεν είναι ταυτόσημη με την 

7  “Prudence is, in all these cases, combined with many greater and more splendid virtues, 
with valour, with extensive and strong benevolence, with a sacred regard to the rules 
of justice, and all these supported by a proper degree of self-command. This superior 
prudence, when carried to the highest degree of perfection, necessarily supposes the art, 
the talent, and the habit or disposition of acting with the most perfect propriety in every 
possible circumstance and situation. It necessarily supposes the utmost perfection of all 
the intellectual and of all the moral virtues. It is the best head joined to the best heart. It is 
the most perfect wisdom combined with the most perfect virtue.”  (1759) Pt VI Εισαγωγή.  

καλοκαγαθία.8 Και είναι σαφές, όπως σημειώνει ο Coase, ότι ο Smith 
δεν εμπιστεύεται την καλοκαγαθία9. Στη «μεγάλη κοινωνία», ο άνθρωπος 
χρειάζεται τους άλλους, αλλά τους χρειάζεται διότι είναι οργανικά δεμέ-
νος μαζί τους μέσα από τον καταμερισμό της εργασίας10. Η αγαθοεργία 
δεν αρκεί. Πιστεύω πως εδώ εντοπίζεται αυτό που πολλοί θεωρούν ότι 
είναι η γεφύρωση της οικονομικής με την ηθική στη σκέψη του Adam 
Smith. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για γεφύ-
ρωση, διότι το κενό μεταξύ τους είναι φαινομενικό 
μόνο. Κι αυτό διότι η συμπάθεια λειτουργεί παντού 
και πάντα, ενυπάρχει στις ανθρώπινες σχέσεις που 
περιλαμβάνουν και τις συναλλαγές. Ο άνθρωπος συ-
μπάσχει με τους συνανθρώπους του, συν-αισθάνεται 
μαζί τους, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον εαυτό του. Η 
συμπάθεια είναι προέκταση της «αυτοφιλίας» (self-
love) που έχει, την αγάπη για τον ίδιο, αλλά συγχρό-
νως η αυτοφιλία αυτή ορίζεται από το δίκτυο σχέσε-
ων που έχει με όλους τους άλλους. Όποιος πράττει, 
κατ’ ανάγκην συμπράττει. Η συμπάθεια, επομένως 
είναι τρόπος ύπαρξης, απόρροια της ατομικότητας, η 
οποία με τη σειρά της σχηματίζεται μέσα από την κοινωνική συνύπαρξη. 
Και εφόσον όλες μας οι πράξεις την περιέχουν, δεν αποτελεί πρόσκληση 
σε αλτρουιστικές ενέργειες, διότι αλτρουισμός σημαίνει θυσία, πράγμα 
στο οποίο σπάνια οδηγείται ο άνθρωπος. Επιπλέον, ο αλτρουισμός δεν 
μπορεί να αποτελέσει βάση για μια «εξελικτικά σταθερή στρατηγική» 
(Evolutionarily Stable Strategy, ESS), όπως δείχνει η σύγχρονη θεωρία 
παιγνίων, παρά μόνο με τη μορφή του αμοιβαίου αλτρουισμού, δηλαδή, 
ακριβώς αυτό που ο Adam Smith υποστηρίζει11. 

8  Theory of Moral Sentiments, Pt III.
9  R.H.Coase ό.π. σ. 114
10  Η αντίληψη αυτή του Adam Smith, της ενότητας της κοινωνίας μέσω της κατανομής 

της εργασίας αποτελεί  είναι προϊδέαση της θεωρίας του Émile Durkheim. Βλ. Émile 
Durkheim  (1893, 2006) .

11   Η ιδέα της ESS ανήκει στον John Maynard Smith  και περιγράφεται στο  John Maynard 
Smith  (1983).  Ένας πληθυσμός εμβίων οργανισμών ή μια ανθρώπινη κοινωνικά ομά-
δα βρίσκεται σε επιβιωτική  ισορροπία όταν υπάρχει αμοιβαιότητα, είτε στη διάθεση συ-
νεργασίας, είτε στη διάθεση σύγκρουσης.  Μία κοινωνία που αποτελείται στην ολοκληρία 
της από άτομα αλτρουιστικά δεν μπορεί να επιβιώσει. Βλ. σχτ. Robert Axelrod (1984)  και 
Κ.Κριμπάς (2009) σ. 620-655, για μια γενικότερη επισκόπηση αυτής της προβληματικής με 
αφετηρία τη θεωρία των παιγνίων και το μοντέλο του «διλήμματος του φυλακισμένου». 

Αλλά γεννιέται 

το ερώτημα 

όσον αφορά το 

πρέπον: με ποιό 

μέτρο, με ποιά 

κριτήρια θα το 

προσδιορίσουμε;
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Η «τάξη» και η «μεγάλη κοινωνία»

Ο Adam Smith αναρωτιέται τί κάνει ο άνθρωπος όταν παρακινείται να 
παρασταθεί στον πλησίον του: δεν υπακούει σε κάποια διαταγή που του 
δίδεται άνωθεν, αλλά ακολουθεί τη σκέψη που του γεννάει η ίδια του η 
ροπή προς τη συμπάθεια. Γι αυτό και θεωρεί τον ανταγωνισμό, όχι ως 

αγώνα, αλλά ως απόρροια  της θεμιτής επιθυμίας του 
ανθρώπου να βελτιώσει τις συνθήκεςζωής του.  

Το συναίσθημα της συμπάθειας, έτσι όπως το συλ-
λαμβάνει ο Adam Smith, λειτουργεί εξωστρεφώς: 
στρέφεται προς τα έξω, επιζητεί να υπηρετήσει το 
κοινωνικό σύνολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η προσφο-
ρά αυτή είναι χωρίς προσδοκία ανταμοιβής. Αυτό που 
συχνά ονομάζουμε «κοινωνική προσφορά» δεν είναι 
παρά σπανίως, δωρεάν προσφορά αγαθών ή υπη-
ρεσιών. Συνίσταται στην επαγγελματική ποιότητα και 
ευσυνειδησία, στο ήθος και τον ανθρωπισμό στη γε-
νική του συμπεριφορά. Η προσφερόμενη υπηρεσία 
βρίσκεται μέσα στον ορίζοντα του εφικτού. Ανήκει σε 
αυτό που ο οικονομολόγος και φιλόσοφος Thomas 

Sowell ονομάζει «τραγικό κοσμοείδωλο» και που αντιπαραθέτει σε αυτό 
που προσφέρει στο «ουτοπικό κοσμοείδωλο» (tragic vision και vision of 
the anointed ή αλλιώς constrained και unconstrained vision)12. Μέσα σ’ 
αυτό το πλαίσιο, ο Σκώτος συγγραφέας αντιλαμβάνεται μια τάξη πραγ-
μάτων: τάξη με την έννοια που αποδίδει ο Friedrich von Hayek στον όρο 
order. Ο Hayek γράφει ότι μια τάξη μπορεί να σχηματισθεί μετά από μια 
συνειδητή προσπάθεια ή μόνη της. Μπορεί να είναι σχεδιασμένη και να 
διασφαλίζεται από ένα ρυθμιστή ή να είναι αυτό-ρυθμιζόμενη, και να 
προκύπτει από τις απρόθετες συνέπειες  ατομικών πράξεων. Η τάξη ορί-
ζεται από τον Hayek ως εξής: «μια κατάσταση πραγμάτων, στην οποία 
ένα πλήθος διαφορετικών στοιχείων συσχετίζονται μεταξύ τους με τέτοιο 
τρόπο, ώστε η γνώση ενός μέρους του όλου, να επιτρέπει το σχηματι-
σμό ορθών προσδοκιών για τα άλλα μέρη». Με την έννοια αυτή, κάθε 
κοινωνία αποτελεί τάξη, κατά τον Hayek. Η τάξη σε μια κοινωνία, κατά 
τον Adam Smith, εξασφαλίζεται από την κατανομή της εργασίας. Αυτή 
δεν είναι συνέπεια της ανθρώπινης σοφίας. Είναι η αναγκαία συνέπεια 
της ανθρώπινης ροπής στη συναλλαγή13. Ο Friedrich Hayek γράφει ότι 

12  Thomas Sowell (1987) και (1995)  
13  Adam Smith (1759) VI, κεφ. 2.

η «μεγάλη κοινωνία» του Adam Smith είναι ταυτόσημη με την ανοιχτή 
κοινωνία του Karl Popper14. Κυρίως περιέχει τον πυρήνα της ιδέας της 
αυτορρυθμιζόμενης τάξης την οποία αξιοποιεί ο Hayek, στο σύνολο του 
έργου του. 

Την ιδέα αυτή ο Adam Smith εκφράζει ως αντεπι-
χείρημα στον ουτοπιστή – «τον άνθρωπο του συστήμα-
τος που επιζητεί να ελέγχει και να κατευθύνει τα πάντα: 

«Ο συστηματικός άνθρωπος15 φαντάζεται ότι μπορεί 
να τοποθετήσει τα μέλη μιας σύνθετης κοινωνίας με 
την ευκολία που τοποθετούμε τα πιόνια στη σκακιέρα. 
Όμως, στη μεγάλη σκακιέρα της ανθρωπότητας, κάθε 
πιόνι κουνιέται μόνο του και με δικό του ρυθμό κίνη-
σης»16.

Η ανθρώπινη αλληλεγγύη στη «μεγάλη κοινωνία» 

Προκύπτει, μ’ άλλα λόγια, μια τάξη, όχι ως αποτέλε-
σμα της τοποθέτησης των πιονιών από κάποια εξωτε-
ρική δύναμη, αλλά ως απρόθετο και ασχεδίαστο αποτέ-
λεσμα πολλών διαφορετικών και αυτόνομων κέντρων. 
Και αυτά τα κέντρα, όπως είδαμε, δηλαδή οι ατομικοί 
φορείς δράσης, έχουν κίνητρα που εξηγούνται  από 
τον συγγραφέα του «Πλούτου των εθνών» από τις δύο 
κυρίαρχες ροπές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η μία 
είναι η συμπάθεια και η άλλη είναι η συναλλαγή. Αυτές 
συνταιριάζονται και εναρμονίζονται, στην ανθρώπινη 
κοινωνία. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη συνίσταται στο αρ-
μονικό συνταίριασμα αυτών των ροπών. Η εποχή που 
έζησε ο Adam Smith είναι η απαρχή της σύγχρονης παγκόσμιας ανοι-
χτής κοινωνίας, της «μεγάλης κοινωνίας», όπως την ονομάζει. Στην επο-
14  F.A.Hayek (1973, 1982) .  σ. 2. 
15  Με τον όρο αυτό, ο Adam Smith εννοεί τον ουτοπιστή, δημιουργό ουτοπιστικών συστημά-

των.
16  “The man of system…is apt to be very wise in his own conceit; and is often so enamoured 

with the supposed beauty of his own ideal plan of government, that he cannot suffer 
the smallest deviation from any part of it... He seems to imagine that he can arrange 
the different members of a great society with as much ease as the hand arranges the 
different pieces upon a chess-board. He does not consider that the pieces upon the 
chess-board have no other principle of motion besides that which the hand impresses 
upon them; but that, in the great chess-board of human society, every single piece has a 
principle of motion of its own, altogether different from that which the legislature might 
chuse to impress upon it....” (1759) VI, 2ο κεφ. 

Thomas Sowell

Friedrich von Hayek

Karl Popper
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χή αυτή, οι δεσμοί της άμεσης εγγύτητας που ίσχυαν στην παραδοσιακή 
κοινωνία  αντικαθίστανται βαθμιαία από τους δεσμούς αλληλεξάρτησης 
που σχηματίζονται στη σύνθετη κοινωνία σε πολύ ευρύτερη κλίμακα. 
Στην παραδοσιακή κοινότητα επικρατεί αυτό που ο Émile Durkheim ονο-
μάζει «μηχανική αλληλεγγύη» και είναι οι άμεσες σχέσεις αλληλοβοή-

θειας που συνεπάγεται η γειτονία και η συγγένεια. Στο 
ευρύτερο πλαίσιο της «μεγάλης κοινωνίας» που ορα-
ματίζεται ο Adam Smith, αλλά και άλλοι στοχαστές του 
Διαφωτισμού, η αλληλεγγύη αυτή είναι «οργανική»17. 
Δεν είναι η γεωγραφική θέση ή η οικογένεια που κα-
θορίζουν τους κοινωνικούς ρόλους ή σχηματίζουν την 
τάξη, αλλά η κατανομή της εργασίας. Μέσα από αυ-
τήν σχηματίζεται ένα πλέγμα συστημικής αλληλεξάρ-
τησης  ανθρωπίνων διαδράσεων. Δεν γεφυρώνεται, 
συνεπώς, το χάσμα μεταξύ οικονομίας και ηθικής. Στη 
θεώρηση του Adam Smith, αλλά και της σύγχρονης 
οικονομικής επιστήμης, η οικονομία είναι ένα παίγνιο 
θετικού και όχι αρνητικού αθροίσματος. Επομένως 
προαπαιτεί τη θέσπιση και τήρηση ηθικών κανόνων, 
εφόσον το παίγνιο θετικού αθροίσματος απαιτεί σχέ-
σεις συνεργασίας. O Adam Smith τόνισε ρητά τη ση-

μασία των ηθικών κανόνων ως προϋπόθεση για την ορθή σύλληψη του 
καλώς νοουμένου συμφέροντος που καθοδηγεί τη πράξη του ατόμου18. 
Το πεδίο, συνεπώς, είναι ανοιχτό: όλοι μπορούν να ωφεληθούν, εφόσον 
τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Η αρχή αυτή τονίζεται στη νέα  οικονομική 
επιστήμη των θεσμών (New Institutional Economics)19. 

Ο Adam Smith αναγνωρίζεται ως στυλοβάτης της σύγχρονης οικονο-
μικής επιστήμης, όχι μόνο διότι θέτει τις βάσεις της κλασικής πολιτικής 
οικονομίας, αλλά κυρίως διότι την τοποθέτησε σε μια ισορροπημένη ηθι-
κή βάση, που λειτουργεί «θεσμικά». Με την έννοια αυτή, η σμιθιανή ιδέα 

17  Βλ. Émile Durkheim  (1893, 2006). solidarité mécanique και solidarité organique.
18  “Those general rules of conduct, when they have been fixed in our mind by habitual 

reflection, are of great use in correcting the misrepresentations of self-love concerning 
what is fit and proper to be done in our particular situation.” Adam Smith (1759) III. 1, 
99.  O Amartya Sen σχολιάζοντας αυτό το απόσπασμα από την «Θεωρία των ηθικών συ-
ναισθημάτων» λέει ότι η σημασία  της ιδέας που εκφράζει  συνίσταται στο ότι ενσωματώ-
νεται η τήρηση κανόνων «εντός του ωφελιμιστικού λογισμού», πράγμα που απαντάται στη 
σύγχρονη προσέγγιση σημαντικών στοχαστών στα πεδία της οικονομικής θεωρίας και της 
ηθικής φιλοσοφίας. Βλ. σχτ.  Amartya Sen (1987, 1988) σ. 87-88 και  R.M. Hare (1982) και 
J.C. Harsanyi  (1982) . 

19  Erik Furubotn & Rudolf Richter (1998) σ. 25 κ.ε.

της αγοράς ως κεντρικής στην οικονομική θεώρηση των πραγμάτων, και 
όχι της διαχείρισης πόρων – που συνδέθηκε με τη σχολή του μερκαντιλι-
σμού -  περιέχει την ανάγκη λειτουργίας ηθικών κανόνων. Μόνο σ’ αυτή 
τη βάση μπορεί να λειτουργήσει η «μεγάλη κοινωνία» που οραματίστηκε. 
Αντίθετα, η απεμπόληση του ηθικού ορίζοντα στην οικονομία συνδέε-
ται με τον περιορισμένο ορίζοντα του οικονομικού αυταρχισμού και του 
κρατισμού: πολιτικές που καταπολέμησε ο Adam Smith, όπως φαίνεται 
από το σύνολο του έργου του.   n
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Α. ΜΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΑ

Οι παλαιοί οικονομολόγοι μάς διαβεβαίωναν οτι «η Οικονομία αφο-
ρά εξακριβώσιμα γεγονότα, ενώ η Ηθική σχετίζεται με αξιολογήσεις και 
υποχρεώσεις». Έμοιαζε έτσι να είναι δυο τελείως ασυσχέτιστες δραστη-
ριότητες η Οικονομία και η Ηθική. Βεβαίως, ο ορισμός άφηνε ανοιχτό και 
το ενδεχόμενο ηθικής «αξιολόγησης» της Οικονομίας – κι αυτό πράγματι 
έγινε. Απ’ τα έξω προς τα μέσα όμως – αναγνωρίζοντας τάχα οτι πρό-
κειται για δυό ξεχωριστές δράσεις. Έτσι γεννήθηκε μια μακρά ιστορία 
κριτικής ενάντια στις «ανηθικότητες» της Οικονομίας.

Πρέπει αμέσως να παρατηρηθεί οτι μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας 
είναι γεμάτο απο ποικίλες συγχύσεις:

Μια σημαντική κατηγορία κριτικής, εμπνεόμενη απο το αίτημα της 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης, αντί να επιτεθεί κατά των πολιτικών καταστά-
σεων που συνεπάγονται τις οικονομικές ανισότητες, τα βάζει με την Οι-
κονομία καθεαυτήν!

Μια άλλη εκτεταμένη κριτική αφορά την ίδια την βασική αρχή της Οι-
κονομίας που στηρίζεται στο κέρδος – το οποίο έτσι ενοχοποιείται καθε-
αυτό ως οιονεί-ανήθικο…

Στην πλειονότητά-του, ο σύγχρονος στοχασμός έχει μάλλον αποκα-
θάρει αυτές τις συγχύσεις. Και το μέν αίτημα της Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης ισχυροποιείται μάλλον, αλλα τίθεται καθαρότερα ως ζητούμενον στο 

Αλληλοτομία 
Οικονομίας και 
Ηθικής
Θ. Π. Τάσιος

πλαίσιο του πολιτικού γίγνεσθαι – όπου φυσικά η Οικονομία εμφανίζεται 
ως θεμελιώδης δραστηριότητα, υποκείμενη στις πολιτικές ρυθμίσεις. 
Εξ άλλου, οι κατά του ατομικού κέρδους ιερεμιάδες έχουν μάλλον πε-
ρισταλεί διεθνώς (εκτός μιάς μόνον ευρωπαϊκής Χώρας όπου ακούγεται 
στεντορεία ακόμη η φωνή των παλαιοημερολογιτών): Μετά όμως και το 
κοσμοϊστορικό κομμουνιστικό πείραμα του 20ού αιώνα, γίνεται όλο και 
περισσότερο δεκτό το εμπειρικό συμπέρασμα 
οτι (i) η επιδίωξη του ατομικού κέρδους είναι 
σπουδαία πηγή ενέργειας που θέτει σε κίνη-
ση την Οικονομία, αλλά και (ii) αποκλείει πλή-
θος ανηθικότητες που ενίοτε συγκαλύπτονται 
κάτω απ’ την αποθέωση του συλλογικού κέρ-
δους (βλ. την νομενκλατούρα ή και τη γενι-
κευμένη κλεψάνα σε ελληνικούς γεωργικούς 
συνεταιρισμούς!).

Παρα ταύτα, επειδή καμμιά εντός κοι-
νωνίας δράση δέν μπορεί να είναι εντελώς 
ανεξάρτητη, ευλόγως αναμένεται οτι καί η Οι-
κονομία θα εμπλέκεται με τους γενικότερους 
ηθοπολιτικούς προβληματισμούς του κοινω-
νικού πλαισίου εντός του οποίου ασκείται.

Σ’ αυτό εδώ το άρθρο, η πρόθεσή-μας είναι πρώτον να εντοπίσομε 
(όσο πιό συγκεκριμένα γίνεται) τα σημεία στα οποία η οικονομική Θεω-
ρία και η οικονομική Πράξη σ υ ν α ν τ ώ ν τ α ι με ηθικής κατηγορίας ζη-
τήματα. (Κατόπιν, ακροθιγώς μόνον, ασχολούμαστε και με ενδεχόμενες 
θεραπείες των δυσλειτουργιών που μπορεί να διαπιστωθούν).

Αρχίζοντας πάντως, έχομε καθήκον να απογράψομε πρώτα τις ανα-
μενόμενες θετικές συναντήσεις Ηθικής και Οικονομίας. Όταν λ.χ. η ηθική 
πείρα διδάσκει πως η κοινωνική συνεργασία ευοδώνει την Οικονομία, 
έχομε ήδη μια θετική αλληλόδραση. Εξ άλλου, πολλοί οικονομολόγοι θα 
μας ’πούνε οτι κανείς δεν εμποδίζει τον οικονομικό παίκτη να κάνει τις 
επιλογές-του με βάση το σύνολο των συμφερόντων-του, περιλαμβανο-
μένων και των αξιακών-του προτιμήσεων.

Ήδη όμως, έχοντας ξεκινήσει (προχείρως έστω) με μερικά αρνητικά 
και μερικά θετικά σημεία συνάντησης, σχηματίζομε μια πρώτη εντύπω-
ση οτι ίσως να μήν είναι ορθολογική η θρυλούμενη διχοστασία Οικονο-
μίας και Ηθικής, κι οτι η πραγματική σχέση-τους ενδέχεται να είναι πιό  

Ο καθένας ας 

αναλάβει τις ευθύνες-

του έναντι του 

μέλλοντος- ιδίως οι 

αυτοαποκαλούμενοι 

διανοούμενοι και 

δημοσιολόγοι…
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δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ή. Αυτό θα είναι άλλωστε και το κύριο κλίμα αυτού εδώ 
του άρθρου. Εξ ού και ο τίτλος «αλληλοτομία».

Ωστόσο, ενα μέρος των συγχύσεων περι του θέματος ενδέχεται να 
οφείλεται και στην εννοιολογία των εξεταζομένων κοινωνικών ενεργη-
μάτων. Έτσι, ενώ για την Οικονομία θα μιλήσομε διεξοδικότερα στο Κεφ. 
Γ., σκόπιμο θα ήταν να προτάξομε διευκρινήσεις της πολύπαθης έννοιας 
της Ηθικής – όσο κι άν αυτό ακούγεται φιλόδοξο.

Β. ΠΕΡΙ ΠΟΙΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ;

Στο πλαίσιο του προβληματισμού αυτού εδώ του άρθρου, η Ηθική 
δέν θα νοείται ως «υπακοή σε δεδομένον εξωγενή κατάλογο εντολών 
συμπεριφοράς» – ανεξαρτήτως της προελεύσεως αυτού του καταλόγου 
(θρησκευτικής λ.χ. ή ιδεολογικής). Πρώτον διότι, εννοιολογικώς κάτι τέ-
τοιο θα οδηγούσε σε σύγχυση της Ηθικής με το Δίκαιον, και δεύτερον 
διοτι οι ανταμοιβές που περιμένουν τον υπάκουο, θα μετέτρεπαν την 
Ηθική σε ενα εμπορικό αλισβερίσι, κατα τον τολμηρό χαρακτηρισμό του 
Σωκράτους για τον «ευλαβή» πολίτην (Ευθύφρων, 14 d,e)!

Κατά τις αντιλήψεις του συντάκτη αυτών των γραμμών, η Ηθική θα 
είναι μια (και η κυριότερη) απ’ τις τρείς κατευθύνσεις Αυτοεπιβεβαίωσης 
του Είναι, μαζί με τη Γνωσιακή και την Αισθητική κατεύθυνση δηλαδή. 
Και θα αφορά τις σχέσεις του Εγώ με το Σύ – ενός «Εγώ» άλλωστε που 
έχει κυριολεκτικά δομηθεί και με υλικά του Σύ, κατα τη βρεφική ηλικία. 
Αλλα κι αργότερα, η Αυτοσυνειδησιακότητά-μου θρέφεται καθως κα-
θρεφτίζομαι στα «μάτια» του Άλλου – και αποδομείται (μέχρις αυτισμού) 
εάν βρεθώ στην απομόνωση…

Με τέτοια δομητικά δεδομένα, εύλογη είναι η ενδόμυχη αγαπητική 
ορμή-μου προς τον Άλλον, πολύ δε περισσότερο που αργότερα θα διαπι-
στώσω εμπειρικά και την τεράστια σημασία της Αλληλεγγύης εις όφελος 
της άλλης πλευράς της υποστάσεως που είναι η Αυτοσυντηρησία-μου.

Κι όμως, έξω απ’ τον Παράδεισο (εδώ δηλαδή στο αλώνι της Αυτο-
γνωσίας1 που αποκτάται μόνον διαλεκτικά), θα αναφανούν σχεδόν απ’ 
την αρχή του βίου τα αντιφατικά περιστατικά. Στην Αυτοσυντηρησία: ένας 
Άλλος ενδέχεται να μου φάει το ψωμί. Στην Αυτοεπιβεβαίωση: η ήσσων 
προσπάθεια μπορεί να σε γλιστρήσει απ’ την «κλήση» στην «κτήση», απ’ 

1  Γένεσις, Κεφ. γ΄, 22: «Και είπεν ο Κύριος, ιδού έγινεν ο Αδάμ ως είς εξ ημών εις το γιγνώ-
σκειν το καλόν και το κακόν»…

τον «εναγκαλισμό» στον «καταναγκασμό». Όλη λοιπόν αυτή η πολύπλα-
γκτη και επιούσια σχέση-μου με τον Πλησίον θα ανήκει στο βασίλειο της 
Ηθικής. Ενα βασίλειο βαθύτατης υπαρξιακής σημασίας, όπου λίγοι ζούν 
μονίμως, πολλοί μπαινοβγαίνουν, ενώ άλλοι μένουν μονίμως απ’ έξω: 
Προτιμούν το «κατέχειν» αντί του «Είναι», την παχυντική ασφάλεια αντί 
για τη λεπτή ηδονή του ήθους.

Αλλα, τί μπορεί να σε ελκύσει στον 
«αγαθό βίο», άν υποθέσομε οτι δέν κα-
ταδέχεσαι τα μεταθανάτια πιλάφια; Απά-
ντηση: Με τραβάει η μύχια ευχαρίστηση 
όταν «με νοιώθει» ο Άλλος με τραβάει η 
ανακούφιση που νοιώθω όταν απαλύ-
νω τον πόνο ή την πείνα του Διπλανού 
με συγκλονίζει η βαθειά συγκίνηση την 
ώρα που στερούμαι κάτι σπουδαίο, προ-
κειμένου να προστατέψω την επόμενη 
γενιά (ουσιαστικώς συν-χαίρομαι εδώ 
και τώρα τη χαρά των Άλλων εκεί και 
ύστερα). 

Όλα τούτα τα ηδέα συναισθήματα πα-
ρουσιάζουν τα ακόλουθα κοινά χαρα-
κτηριστικά – όλα εμπειρικώς/ βιωματι-
κώς τεκμηριούμενα:

Αυξάνουν την ολβιότητά μου

Είναι αναπαλλοτρίωτα

Είναι σάν να έχω απλώσει την ύπαρ-
ξή-μου και ζώ πολλές ζωές συγχρόνως!

Είναι άραγε αρκετή αυτή η έλξη, ώστε να προτιμήσει κανεις τον λεγό-
μενον «αγαθό βίο» μ’ όλες τις άλλων κατηγοριών τις στερήσεις που συ-
νεπάγεται; Δεν ξέρομε γι’ άλλους είναι, γι’ άλλους δεν είναι – για μερικές 
φορές ή για πάντα. Είναι θέμα μύησης (την προτιμώ απ’ τον υποτιμητικό 
«εθισμό») και ευαισθησίας.

Γι’ αυτό και οι κοινωνίες μας (κι όλες οι κοινωνίες, σ’ όλην την Ιστο-
ρία) είναι περιβόλια ηθοανηθικότητας2. Και μάλιστα ανεξαρτήτως των 

2  Και δέν ακούνε τον Δαρβίνο που μας διαβεβαίωνε οτι ηθοσυνεκτικές ομάδες ζώων πα-
ρουσιάζουν σημαντικό εξελικτικό πλεονέκτημα – έστω και ως διανοητικό επιχείρημα…

Η Ηθική θα είναι μια 

(και η κυριότερη) απ’ 

τις τρείς κατευθύνσεις 

Αυτοεπιβεβαίωσης 

του Είναι, μαζί με τη 

Γνωσιακή και την 

Αισθητική κατεύθυνση 

δηλαδή. Και θα αφορά 

τις σχέσεις του Εγώ 

με το Σύ … ενός «Εγώ» 

άλλωστε που έχει 

κυριολεκτικά δομηθεί και 

με υλικά του Σύ.
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υπόλοιπων χαρακτηριστικών των Ατόμων που τις απαρτίζουν: Μόρφω-
ση δηλαδή, πλούτος, ωμορφιά κ.λπ. – ένδειξη και τούτο της ι δ ι ο σ υ σ τ 
α σ ί α ς του ηθικού ενεργήματος.

Για το αντικείμενο του παρόντος άρθρου όμως, μεγαλύτερη σημασία 
θα είχε να περιγράψομε εδώ τις αντιλήψεις του γράφοντος για τα κριτή-
ρια επιλογής του πράττειν3, όταν τούτο συνεπάγεται βέβαιες ή πιθανολο-
γούμενες επιπτώσεις στους Άλλους.

Προς τούτο δέν διαθέτομε τίποτε απολύτως πειστικότερο και εμπει-
ρικώς επαληθευσιμότερο απο το Κριτήριο του Ευρέως Ωφελιμισμού 
(ΚΕΩ), το οποίο στηρίζεται σε εναν ευρύτατο Κατάλογο Αναγκών του 
Είναι – αναγκών πάσης φύσεως, αυτοσυντηρησιακού ή αυτοεπιβεβαι-
ωτικού χαρακτήρα: Όχι μόνον το «ψωμί και το κεραμίδι» δηλαδή, αλλά 
και οτιδήποτε παράγει γνωσιακή, αισθητική ή ηθική ικανοποίηση. Οι 
περισσότερες όμως Ανάγκες είναι α ν τ ι φ α τ ι κ έ ς μεταξύ τους: Λ.χ. 
η χάραξη του νέου δρόμου θα στοιχίσει περισσότερα (θα έχεις δηλαδή 
λιγότερα κρεβάτια απόρων στο παιδικό νοσοκομείο) εάν δέν θέλομε να 
φαίνεται το τραύμα που αφήνει στον λόφο μας (αισθητική ανάγκη κό-
ντρα στην ηθική). Ή, τα νέα σχολικά βιβλία φέτος θα είναι πιό ολιγοσέ-
λιδα, προκειμένου να αυξηθούν οι συντάξεις των ασθενών διδασκάλων 
(ηθική κατά γνωσιακής ανάγκης). Ή, θα επεκτείνομε τις εγκαταστάσεις 
αιολικής ενέργειας για να φθηνύνει το ρεύμα χωρίς περιβαλλοντική ρύ-
πανση (επιβίωση κατά ψευδο-αισθητικών αιτιάσεων). Είτε, θα αγοράσω 
φέτος καινούργιο πανωφόρι για το παιδάκι-μου, ή θα στείλω τα λεφτά 
για εμβόλια για τα παιδιά της Αφρικής (ηθική ανάγκη κατά άλλης ηθικής 
ανάγκης).

Παρατηρείστε παρακαλώ πρώτα ότι σ’ όλα αυτά τα παραδείγματα (και 
σ’ όσα άλλα θέλετε4), υπάρχει πάντοτε μια οικονομική διάσταση – ένδει-
ξη του γεγονότος οτι, θέλουνε δέν θέλουνε οι επιστήμονες, η Οικονομία 
συνδιαπλέκεται με αξιακού χαρακτήρος αποφάνσεις – και δέν είναι μια 
ανεξάρτητη αυτόματη μηχανή. Αλλα περι τούτου στα επόμενα.

Άς επανέλθομε όμως στο υπο συζήτηση ΚΕΩ: «Πώς αποφασίζω στην 
κάθε μιά περίπτωση τέτοιων διλημμάτων;». Πρώτον, άς υπενθυμίσομε 

3  Πόσο δίκιο έχουν όσοι και σήμερα αποφεύγουν τον όρο Ηθική, και χρησιμοποιούν τον 
όρο «Πρακτικός Λόγος»: Για ν’ αποφεύγονται αξιολογικοί χαρακτηρισμοί, κάθε επιλεγείσα 
Πράξη που σχετίζεται με το Σύ, θα ενέχει απλώς «ηθικόν» χαρακτήρα.

4  Ναί, θα μπορούσε κανεις να κατασκευάσει και μερικά ακραία περιστατικά ηθικών διλημ-
μάτων χωρίς εμφανές οικονομικό υφάδι. Όπως λ.χ. στην περίπτωση όπου διερωτώμαι 
ποιόν απ’ τους δυό κινδυνεύοντες απο πνιγμό να σώσω: τον ολιγότερο ή τον περισσότερο 
ευφυή. Τα περιστατικά αυτά πάντως, δέν συνιστούν κρίσιμη μάζα ηθικού προβληματισμού.

οτι οι έτοιμοι εξωγενείς κώδικες συμπεριφοράς (σεβαστοί εμπειρικοί 
κανόνες ιστορικού παρελθόντος), δέν θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν 
και πολύ εν προκειμένω! (Έχει μεγάλη σημασία η συνειδητοποίηση αυ-
τής της αδυναμίας, ώστε να ενθαρρυνθούν και ορισμένοι θρησκευτικοί 
ηγέτες να γίνουν λίγο ανθρωπινότεροι απ’ το διακήρυγμά-τους «όχι στον 
οικογενειακό προγραμματισμό στην Αφρική»).

Δεύτερον, άς υπενθυμίσομε επίσης 
οτι όσες χιλιάδες σελίδες κι αν γράψουν 
οι φιλόσοφοι της Μεταηθικής, θα είναι 
πάντα δύσκολο να αγνοήσουν την απεικο-
νίσιμη πλέον (χάρις στην σύγχρονη εικο-
νιστική νευροφυσιολογία) συγκίνηση του 
εγκεφάλου, η οποία κορυφώνεται πρίν 
απ’ την απόφανση5.

Γι’ αυτές και γι’ άλλες αιτιολογήσεις 
(δημοσιευμένες αλλού και άλλοτε), υπο-
στηρίζω οτι το ΚΕΩ δέν προκύπτει απο μια εξωτερική ερμηνευτική θε-
ωρία, αλλ’ είναι αποτέλεσμα ατομικής εκάστοτε εμπνεύσεως, προκει-
μένου να μεγιστοποιήσει την ευχαρίστηση που θα νοιώσει τελικά το εν 
διλήμματι Άτομο, την ίδια τη στιγμή που αποφασίζει. Αυτή άλλωστε είναι 
η Παράδεισός του!

Ο αντίλογος είναι εύκολος: «Μα, έτσι γίνεται χάος – ο καθένας, υπο τις 
ίδιες συνθήκες, θα παίρνει τις αποφάσεις που του γουστάρει»!

Απάντηση: Μα, πρώτον, έτσι πράγματι γίνεται στην Πράξη διοτι πράγ-
ματι ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο η μύηση στο γλυκό κρασί του 
Ήθους, κι η ευαισθησία. Δεύτερον, στα απλούστερα (τα πολύ συχνότερα) 
ηθικά διλήμματα, η παγκόσμια ιστορική πείρα αποδεικνύει οτι η πλειονό-
τητα των ανθρώπων δίνει τις ίδιες απαντήσεις, που συμπίπτουν με τους 
γνωστούς συμβιοτικούς κανόνες. Επομένως, ας μήν ανησυχούν όσοι 
(ορθότατα άλλωστε) σέβονται την πολύτιμη πείρα των παραδόσεων. Αλλ’ 
ας μή μας πιάνει όμως κι επιστημονομανία: Θα ήταν πολύ προκλητικό 
να θέλομε να καθυποτάξομε στον ορθό λόγο όλα όσα ανεγνωρισμένως 
ανήκουν στον κόσμο των Αξιών. Κατι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς την 
ίδια τη φύση του Ανθρώπου. Αντιθέτως, η επιστήμη έχει καθήκον να κ 
α τ α ν ο ή σ ε ι το πλαίσιο των αξιακών λειτουργιών. Να εμπλουτίσει τις 
5  Στόχος του νέου κλάδου της «Νευροοικονομικής» (neuroeconomics) φαίνεται να είναι η 

«διαδικασία λήψεως αποφάσεων μέσα στον εγκέφαλο και η εκτίμηση της διακινδύνευσης, 
με τη βοήθεια της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI).
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γνώσεις-μας γύρω απ’ τις διαδικασίες παραγωγής των Αξιών του καθε-
νός-μας, χάρις στις οποίες άλλωστε (για όσους από μάς μοχθήσανε να τις 
αποχτήσουνε), διαθέτομε κι εναν εμπειρικό μπούσουλα συμπεριφοράς 
τις περισσότερες φορές. Έναν μπούσουλα όμως που είναι δικός-μας, δέν 
είναι κατάλογος εξωτερικών διαταγών τις οποίες άλλωστε θα τείναμε να 
τις παραβαίνομε (φαρισαϊκώς δέ…).

Ιδού εν ολίγοις τα ερμηνευτικά και συμπεριφορικά πλεονεκτήματα 
αυτής της περι «Ηθικής» πιθανής θεωρίας. 

Θα ιδούμε σε λίγο πώς οι ηθικές-μας επιλογές συνδιαπλέκονται αρ-
ρήκτως με τις λεγόμενες «οικονομικές» μας επιλογές.

Γ. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Άς ξεκινήσομε απ’ τον συνήθη ορισμό της Οικονομίας ως δραστηρι-
ότητας

α) παραγωγής και β) διανομής εντός Αγοράς

γ) αγαθών (μέσων ή υπηρεσιών),

δ) δραστηριότητας τελούμενης απο άτομα

αυτόνομα

ορθολογικά

και μεγιστοποιούντα την ωφέλειά τους.

Η εναντίον της «οικονομοκρατίας» κριτική υποθέτει συνήθως την 
ακόλουθη ερμηνεία των χρησιμοποιηθέντων όρων – ερμηνεία που απο-
δίδεται σε μιαν «ακραία», «δεξιά», «νεοφιλελεύθερη» άποψη6:

α) Η παραγωγή μπορεί να γίνεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 
Επομένως μπορεί και να αλλάζει τόπον άνευ ετέρου, αρκεί να μειώνει το 
κόστος παραγωγής.

β) Η παροχή των αγαθών γίνεται με οικονομικήν αντιπαροχή. Επο-
μένως όποιες υπηρεσίες προσφέρονται αμισθί (πδ. φροντίδες ασθενών, 
ηλικιωμένων ή παιδιών που δέν αμείβονται, ή όλο το κίνημα του Εθελο-
ντισμού), δέν νοούνται εντός της σφαίρας της Οικονομίας.

6  Πρέπει βέβαια να παρατηρηθεί οτι τέτοιες «ακραίες» θέσεις όλες μαζί, δέν τις βρίσκει 
κανείς εύκολα στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Βρίσκει όμως πολλές απ’ αυτές κατα καιρούς, 
η δε σωρευτική συγκέντρωσή-τους εδώ είναι ενδεικτική ορισμένων τάσεων μόνον. Δέν 
εκφράζει αναγκαστικά ενα ενιαίο υπαρκτό ιδεολόγημα.

γ) «Αγαθά» είναι κυρίως τα λεγόμενα «σκληρά» οικονομικά προϊό-
ντα (τρόφιμα, ένδυση, φάρμακα, ενέργεια, μεταφορές, κατοικία, προστα-
τευτικά έργα κ.λπ., ενίοτε δέ και περίθαλψη, θεάματα και άλλα). Πάντως, 
δέν περιλαμβάνονται τα αχρεωστήτως καταναλισκόμενα Περιβαλλοντικά 
αγαθά που σχετίζονται με μια Διατηρήσιμη Ανάπτυξη. Εξ άλλου, δέν πε-
ριλαμβάνεται ούτε η ικανοποίηση βασικών ανθρωπικών Αναγκών όπως 
λ.χ. η ελευθερία, η διασφάλιση επαρκών δια-
προσωπικών σχέσεων ή η αισθητική απόλαυ-
ση κ.ά., όταν και εάν όλα ετούτα επηρεάζονται 
από μια οικονομική επιλογή.

δ) Οι ιδιότητες των δρώντων ή υπεισερ-
χομένων Ατόμων νοούνται περίπου ως εξής:

Η «Αυτονομία»-τους κατα τις επιλογές στις 
οποίες θα προβούν, νοείται ως πλήρης απαλ-
λαγή από ενδεχόμενες στρεβλωτικές πιέσεις 
απο ηγέτες, παραδόσεις ή και διαφημίσεις.

Η «Ορθολογικότητά»-τους θεωρείται βέ-
βαιη, ως η ικανότητά-των δηλαδή να κρίνουν 
αντικειμενικώς τα δεδομένα με τις Αρχές της 
Λογικής ή με βάση θεμελιωμένες «προτιμή-
σεις», οι οποίες όμως να είναι ευρέως γνωστές (και αντιληπτές κι απ’ την 
οικονομική θεωρία).

Η «Μεγιστοποίηση της Ωφέλειάς»-τους αναφέρεται φυσικά στην ομο-
λογούμενη ποικιλία των «κερδών» και «ζημιών» που αναμένονται ως 
αποτελέσματα μιας οικονομικής δράσης. Κι έτσι, βρισκόμαστε στην αδυ-
ναμία να εκφράσομε τ’ αποτελέσματα τούτα σε μιάν κοινή μονάδα, ώστε 
με την αλγεβρική άθροιση των τιμών-τους να είναι απευθείας εφικτή η σ 
ύ γ κ ρ ι σ η των συνεπειών διαφόρων υπο κρίσιν οικονομικών δράσε-
ων. Για να καταστεί λοιπόν εφικτό κατι τέτοιο, οφείλομε να αντιστοιχίζομε 
σε κάθε δράση ένα7 μέγεθος (σύνθετης) «Ωφέλειας» που απολαμβάνομε, 
έτσι ώστε να ανακαλύπτομε τελικώς ποία οικονομική δράση οδηγεί στην 
«Μέγιστη» τέτοια σύνθετη Ωφέλεια. Στην τρέχουσα οικονομική θεωρία, 
πάντως, η μόνη Ωφέλεια στην οποίαν στηρίζεται η λήψη των αποφάσεων 
θεωρείται συνήθως το χρήμα.

Με αυτά τα εναρκτικά δεδομένα, γεννώνται νομίζω ήδη ορισμένες 
7  Το πώς θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο, δέν είναι προς το παρόν πολύ σαφές. Θα χρειασθεί να 

επανέλθομε.

Ο αντίλογος είναι 

εύκολος: «Μα, έτσι 

γίνεται χάος, ο 

καθένας, υπο τις 

ίδιες συνθήκες, 

θα παίρνει τις 

αποφάσεις που του 

γουστάρει»!
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επιφυλάξεις για την γενική εφαρμοσιμότητα της επιστημονικής Μεθόδου 
στον τομέα των Οικονομικών. Ιδού μια πρώτη διατύπωση αυτών των 
επιφυλάξεων, κατ’ αντιστοιχίαν προς τις συνιστώσες του ορισμού της §1:

α) Η υπόθεση εργασίας «η οικονομική δράση μπορεί να ασκεί-
ται οπουδήποτε και οποτεδήποτε» εμπεριέχει την αξιακή προϋπόθεση: 
«ανεξαρτήτως των συνεπειών στην τοπική κοινωνία απ’ όπου η δράση 
θα παύσει ενδεχομένως λειτουργούσα»8. Η παρατήρηση αυτή, βέβαια, 
δέν είναι δεοντολογική, αλλα απλώς υπενθυμίζει μια πραγματικότητα: 
Μιά απ’ τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Οικονομίας του προηγηθέντος 
ορισμού, δέν είναι καθαρά επιστημονικού χαρακτήρος…

β) Ομολογείται οτι το πεδίον εφαρμογής της παρεπόμενης οικονο-
μικής θεωρίας είναι λειψό: Η θεμελιώδης σημασία του τεράστιου9 σε 
έκταση τομέα των υπηρεσιών φροντίδας που μένει εκτός Αγοράς, καθώς 
και ο γιγαντούμενος ρόλος του πολυειδούς Εθελοντισμού, μπορούν να 
προκαλέσουν αναλόγως πολύ μεγάλα σφάλματα στη λήψη αποφάσεων 
που στηρίζονται σε οικονομικούς υπολογισμούς επι εσφαλμένου πεδίου.

γ) Είναι κοινός τόπος για τον σύγχρονο στοχασμό η αναγνώριση              
ο λ ό κ λ η ρ ο υ του Καταλόγου των Ανθρωπικών Αναγκών – καί στην 
αυτοσυντηρησία, αλλά καί στην αυτοεπιβεβαίωση. Και αναφέρομαι εδώ 
ειδικότερα στις μεγάλες ανάγκες μας στη γνωσιακή, την ηθική και την 
αισθητική κατεύθυνση του Είναι. Η ικανοποίηση όμως των Αναγκών αυ-
τής της κατηγορίας είναι εν πολλοίς αξιακού χαρακτήρα – και απ’ αυτήν 
την άποψη δέν θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο «επιστημονικής» 
μεθόδου ανάλυσης. Είναι λοιπόν κατανοητόν γιατί έμειναν απ’ έξω απ’ 
την τρέχουσα Οικονομική Θεωρία – έτσι όμως η Θεωρία αυτή δέν μπορεί 
να ισχυρισθεί οτι ερμηνεύει και υπηρετεί καθολικώς τον Άνθρωπο…

δ) Εύλογον είναι να διαπιστώνονται περισσότερες εγγενείς αδυνα-
μίες στην κρατούσα οικονομική θεωρία, όσο πλησιάζομε προς τις έμβιες 
συνιστώσες του ορισμού της – τα οικονομικώς δρώντα Άτομα, τον περι-
ώνυμο χιμαιρικό Homo Economicus.

Η θεωρητικώς αναγκαία «αυτονομία»-του δέν φαίνεται να είναι πρα-
κτικώς εφικτή. Η κοινωνική ψυχολογία διαπιστώνει οτι μεγάλο ποσοστό 
ατόμων σε διάφορες κοινωνικές Ομάδες και ιστορικές συγκυρίες κάνουν 
8  Μαζική ανεργία και πολιτισμική κατάπτωση στην μικρή κλίμακα του χώρου όπου ήταν 

εγκαταστημένη λ.χ. μια μετοικήσασα βιομηχανία.
9  Μια πρώτη ένδειξη της κρυμμένης οικονομικής σημασίας του τομέα της φροντίδας παρέ-

χει το κόστος μισθοδοσίας και συντήρησης των (διακοσίων χιλιάδων, ίσως;) μεταναστριών 
που υπηρετούν στα σπίτια μας στην Ελλάδα…

επιλογές με οικονομικές συνέπειες: υπο τον φόβο ηγετών, υπο την πίε-
ση βλαβερών πλέον παραδόσεων ή και υπο την επιρροή απάνθρωπων 
διαφημίσεων. Οι οικονομικές δράσεις τέτοιων ατόμων, δύσκολα θα μπο-
ρούσαν να πληρούν την προϋπόθεση των «αυτόνομων» υποκειμένων.

Η υπόθεση της «ορθολογικότητας» των Παικτών δέν ορίζεται εύ-
κολα, δοθέντος οτι οι αρχές της λογι-
κής συνιστούν αρκετά αφηρημένες 
έννοιες, που δύσκολα εφαρμόζονται 
απ’ όλους-μας στην καθημερινή ζωή. 
Και η δυσχέρεια αυτή αυξάνεται υπο 
τα δεδομένα της προηγούμενης και 
της επόμενης υποπαραγράφου: Διοτι, 
πράγματι, δέν είναι σαφές πώς μπο-
ρούμε να διαχειρισθούμε με «λογικήν» 
συνέπειαν δεδομένα τα οποία είναι 
ήδη επηρεασμένα απ’ τις ενδεχόμε-
νες «εκτός ξηράς λογικής» διαθέσεις 
μας. Αλλα στο νόημα της «ορθολογικό-
τητας» πρέπει να επανέλθουμε, διοτι 
επιδέχεται μια σημαντική εννοιολογική 
διεύρυνση.

Τέλος, φθάνομε στην γνωστή στην 
Επιστημολογία αχίλλειο πτέρνα των 
Μεγαθεωριών, στην ανάγκη εν προ-
κειμένω της οικονομικής θεωρίας 
να διαχειρίζεται το αντικείμενό-της 
συναρτήσει μιάς απλής παραμέτρου 
«κέρδους».

Στην πραγματικότητα όμως, είναι 
ποικιλότατες και συχνά   α ν τ ι φ α τ 
ι κ έ ς οι ανθρώπινες ανάγκες που περιμένουν την ικανοποίησή τους 
– άρα είναι ποικίλες και οι υπάρχουσες κατηγορίες «κέρδους». Πολλές 
απ’ αυτές είναι ευχερώς μεταφράσιμες σε κοινή μονάδα: Είναι το χρήμα. 
Πράγματι, η διαθεσιμότητα χρήματος μπορεί να ικανοποιήσει ανάγκες

τροφής, ένδυσης και κατοικίας,

περίθαλψης, καθώς και

 Η κοινωνική ψυχολογία 

διαπιστώνει ότι μεγάλο 

ποσοστό ατόμων σε 

διάφορες κοινωνικές 

Ομάδες και ιστορικές 

συγκυρίες κάνουν 

επιλογές με οικονομικές 

συνέπειες: υπό τον 

φόβο ηγετών, υπό την 

πίεση βλαβερών πλέον 

παραδόσεων ή και υπό 

την επιρροή απάνθρωπων 

διαφημίσεων.
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φιλανθρωπικής διάθεσης, αλλά και καλλιτεχνικής παρόρμησης.

Εκ πρώτης λοιπόν όψεως, το πρόβλημα μοιάζει λυμένο: Η Οικονο-
μική καμώνεται πως τάχα μία μόνον είναι η μεταβλητή «Ωφέλειας» του 
επιλέγοντος Ατόμου το Χρήμα. Αλλα πρίν απο λίγο λέγαμε οτι είναι ποικί-
λες οι κατηγορίες «κέρδους». Δυστυχώς, η διερεύνησή-μας μόλις τώρα 

αρχίζει. Εδώ φαίνεται πως είναι η 
ρίζα του κακού.

Η κρατούσα οικονομική θεωρία 
λοιπόν υποθέτει οτι ο ορθολογικός οι-
κονομικός άνθρωπος:

Πρώτον, ως Καταναλωτής θα επι-
λέγει κάθε φορά απ’ την Αγορά το φθη-
νότερο προϊόν το οποίο διαθέτει την 
επιθυμητή στάθμη επιτελεστικότητας.

Δεύτερον, ως Παραγωγός θα επι-
λέγει εκείνες τις οικονομικές δράσεις 

οι οποίες του αποφέρουν την μεγαλύτερη απολαβή χρήματος.

Μ’ αυτόν τον τρόπο και εν συνδυασμώ, μεγιστοποιεί την Ωφέλειά του, 
ακριβώς όπως υπέθεσε η θεωρία.

Κι εδώ ακριβώς ξεμυτίζει ο αντίλογος. Φαίνεται οτι στην πραγματική 
ζωή, κι όχι στη γυάλα της θεωρίας, ορισμένες Ανάγκες-μου ενδέχεται να 
οξύνονται εξαιτίας αυτής της μονοδιάστασης «μεγιστοποίησης» της χρη-
ματικής Ωφέλειας:

Υγεία: Πιθανότατα, το είδος της ζωής που επιλέγω για να πετύχω τις 
«μέγιστες» χρηματικές απολαβές, αλλα κι η εμμονή-μου να επιλέγω 
τα «φθηνότερα» αγαθά διαβίωσης, υπονομεύουν μεσοπροθέσμως την 
υγεία-μου10, προκαλώντας δαπάνες (μειωμένης αποδοτικότητάς-μου, 
δυσπρόβλεπτης περίθαλψης) που ΔΕΝ είχαν ληφθεί υπόψη στο προ-
σομοίωμα «μεγιστοποίησης Ωφέλειας» στο οποίο στηρίχθηκα αρχικώς 
ως homo economicus. Άσε που ως εκ τούτου μειώνεται κι η πολύτιμη 
αίσθηση της ευεξίας δια βίου. Ο M. Weber, πριν από έναν αιώνα ανα-
φερόταν στα παλαιά εργασιακά ήθη «για όσο έχω ανάγκη – όχι για όσα 
περισσότερα μου προσφέρουν».

10  Οι επαγγελματικές ασθένειες είναι μόνον η θεατή πλευρά αυτών των συνεπειών – κι επι-
τέλους έναντι αυτών (σου λέει) «ασφαλίσου». Η αθέατη υπονόμευση της υγείας, νευρολο-
γικής αιτιολογίας το συνηθέστερον, φαίνεται να είναι σημαντικότερη.

Καλλιέργεια (γνωσιακή και αισθητική): Εξαιτίας των προσπαθειών-
μου για την μεγιστοποίηση των χρηματικών απολαβών-μου, μπορεί να 
έχω επιλέξει τέτοιαν επαγγελματική ένταση ώστε (καί ελλείψει χρόνου 
καί λόγω ψυχολογικής κοπώσεως) να χάνω πρόσθετες ικανοποιήσεις 
των αναγκών-μου για Αυτοεπιβεβαίωση του Είναι ως προς τον Κόσμο 
μέσω της Γνώσης, και για Αυτοσυνειδησιακότητα μέσω της Τέχνης. Αυ-
τές οι στερήσεις δέν είχαν ληφθεί υπόψη 
στο περι «μέγιστης Ωφέλειας» μονοδιάστα-
το προσομοίωμα της Θεωρίας. Φαίνεται δε 
οτι σε πάρα πολλές περιπτώσεις πρόκειται 
για τεράστια διαφυγή Ωφέλειας, άν πιστέ-
ψομε τις διαθέσιμες μελέτες Ψυχολογίας 
και Νευρολογίας. Καταγράφονται μάλιστα 
και π ο λ ι τ ι κ ή ς φύσεως κοινωνικές (και 
τελικώς ατομικές) απώλειες, εξαιτίας ανά-
λογης αδιαφορίας-μου για τα κοινά…

Συμπάθεια προς τον Συνάνθρωπο: Στις 
περι του Ηθικού ενεργήματος υπενθυμί-
σεις-μας στο κεφ. Β, είχαμε υποστηρίξει τη 
γνωστή θέση οτι η αγαπητική Σχέση με το Σύ 
είναι η  θ ε μ ε λ ι ω δ έ σ τ ε ρ η υποστασιακή 
Ανάγκη μου. Καί για σπουδαίους λόγους Αλ-
ληλεγγύης11, αλλα και κυρίως διοτι το Εγώ-
μου δομήθηκε και συντηρείται με υλικά του 
Σύ. Γι’ αυτό, οι περισσότεροι απο μάς, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, έχομε μεγάλη 
(ψυχολογική την λένε) ανάγκη του Άλλου, της 
ματιάς-του, της εκτίμησής-του, της αγάπης 
του άν γίνεται. Κι οι περισσότεροι απο μάς 
έχομε και μεγάλη ανάγκη να αγαπάμε τον Άλλον. Γι’ αυτό και συμπάσχοντας 
ενίοτε στα πάθη-του, ή συγχαιρόμενοι στις χαρές του, νοιώθουμε μιαν ανεί-
πωτη ολβιότητα – πολλές φορές στη ζωή-μας, πολλοί απο ’μάς.

Λοιπόν, αυτή τουλάχιστον η κατηγορία ανθρώπων, ενδέχεται να στε-
ρείται αυτές τις βιωματικές ικανοποιήσεις εξαιτίας του γεγονότος οτι, 
στο θεωρητικό προσομοίωμα στο οποίο στηρίξαμε τις επιλογές-μας, ως 

11  Παρεμπιπτόντως, ούτε η πρακτική Αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων (όταν και όπου συ-
χνότατα ασκείται), ούτε αυτή περιλαμβάνεται στο μαθηματικό προσομοίωμα της κρατούσας 
Οικονομικής θεωρίας….

Κι οι περισσότεροι από 

’μάς έχομε και μεγάλη 

ανάγκη να αγαπάμε 

τον Άλλον. Γι’ αυτό 

και συμπάσχοντας 

ενίοτε στα πάθη-του, 

ή συγχαιρόμενοι στις 

χαρές του, νοιώθουμε 

μιαν ανείπωτη 

ολβιότητα, πολλές 

φορές στη ζωή-μας, 

πολλοί από ’μάς.
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μόνη εκτιμήτρια Ωφελείας χρησιμοποιήθηκε η μεγιστοποίηση της απο-
λαβής μου σε χρήμα. Καταλαβαίνουμε όμως τώρα οτι αυτό ακριβώς το 
χρήμα, ενδέχεται να με κάνει να νοιώθω:

Κάποιες τύψεις προς τον διπλανό μου, στο πλαίσιο της περίφημης 
Ανταγωνιστικότητας.

Την υπερβολική αδικία που ενδεχομένως προκαλούμε στους εργα-
ζόμενους, για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος.

Λύπη για την μαζική ανεργία (και την παρεπόμενη πολιτιστική εξαθλίω-
ση) σε περίπτωση μετακίνησης μιας Επιχείρησης ή απόσυρσης Κεφαλαίων.

Κι ακόμα, πάρα πολλοί απο ’μάς νοιώθουμε μιαν απογοήτευση για 
μιαν ενδεχόμενη ευρύτερη έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης και ελευ-
θερίας που σε μερικές ιστορικές περιστάσεις ενδέχεται να έχει προκλη-
θεί, εν ονόματι μιας μυωπικής μεγεθυντικής οικονομικής Ανάπτυξης.

Μα, «όλα τούτα ξέραμε πως είναι μέσα στην οικονομική πραγματι-
κότητα». Ναί, φυσικά. Οι συνέπειές-των όμως πάνω σε μένα τον ίδιο 
(αυτές οι συνέπειες, αυτής της κατηγορίας, που δέν είναι μέν «ψωμί και 
κεραμίδι» αλλα τις νοιώθω παρα ταύτα βαρειά απάνω μου), δέν είχαν 
ληφθεί υπόψη κατα τις αρχικές επιλογές τού homo economicus! Ετού-
την την απλή αλλα σπουδαίαν πραγματικότητα, η θεωρία οφείλει να την 
παραδεχθεί και (σάν καλό παιδί της Επιστήμης) να διορθώσει το αρχικό 
προσομοίωμα, διευρύνοντας τον ορισμό της σύνθετης «Ωφέλειας». Ή, μ’ 
άλλα λόγια, αναζητώντας μιαν ευρύτερη Ωφέλεια που θα εκφράζεται απο 
διάφορα «κέρδη», προεξάρχοντος βεβαίως και του χρήματος.

Συμπάθεια προς το Περιβάλλον: Όπως θυμήσαμε και στα προηγούμε-
να, κάμποσα βασικά υλικά και εξυπηρετικές καταστάσεις του Περιβάλ-
λοντος ευρίσκονται εκτός Αγοράς, και καταναλώνονται αχρεωστήτως. Η 
προφανής αυτή θεωρητική ανωμαλία (με αδρομερείς πλέον πρακτικές 
συνέπειες) με παρωθεί ως homo economicus σε αναπόφευκτες λανθα-
σμένες επιλογές:

Χάνω «απροβλέπτως» σε χρήμα όταν στην μικρή γεωγραφική και 
χρονική κλίμακα έχω επιλέξει φτηνιάρικη τεχνολογία, της οποίας οι «ρυ-
παντικές» συνέπειες ήσαν τόσον έντονες και γρήγορες, ώστε ν’ αναγκα-
σθούμε να επωμισθούμε (μέσα στην ίδια γενιά) τις δαπάνες τής επείγου-
σας απορρύπανσης.

Δέν μπορώ να ικανοποιήσω την αγαπητική-μου ανάγκη προς τα παι-

διά και τα εγγόνια-μου, όταν συνειδητοποιώ οτι τα υποχρεώνω να πλη-
ρώσουν αύριο, για να «μεγιστοποιώ» εγώ το χρηματικό-μου κέρδος σή-
μερα: Σκέτη κ λ ο π ή δηλαδή – η συναίσθηση της οποίας δέν μ’ αφήνει να 
χαρώ τα κέρδη-μου άρα η προσομοίωση Ωφελείας σε όρους χρήματος 
μόνον ήταν πάλι λανθασμένη.

Καί εδώ, το αρχικό προσομοίωμα 
δέν φαίνεται να ήταν επιστημονικά θε-
μελιωμένο.

Αυτές λοιπόν είναι οι (μάλλον εκτε-
ταμένες) επιφυλάξεις που επισημαί-
νονται σ’ ενα σημαντικό μέρος της βι-
βλιογραφίας για την εφαρμοσιμότητα 
της επιστημονικής Μεθόδου στην Οι-
κονομική θεωρία.

Δ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Μια ενδεχόμενη βελτίωση της οι-
κονομικής θεωρίας θα θεραπεύσει 
προφανώς το κακό στη ρίζα του. Εκ 
πρώτης όψεως μάλιστα, κατι τέτοιο 
μοιάζει μάλλον εύκολο: Πρώτα-πρώ-
τα, δέν θ’ αφήνομε τίποτε «εκτός Αγο-
ράς» (μια προκρούστια βολική λύση 
του παρελθόντος) καί τις τεράστιες σε 
έκταση και σημασία «υπηρεσίες φρο-
ντίδας» θα ποσοτικοποιούμε, καί τον 
γιγαντωμένον οικονομικό ρόλο του Εθελοντισμού θα λαμβάνομε υπόψη 
στις νέες προσομοιώσεις12. 

Δεύτερον, η νέα Θεωρία θα προβλέπει η ίδια (αυτό θα ’πεί Επιστήμη, 
θα προβλέπει) το ενδεχόμενον οι οικονομικώς επιλέγοντες να μήν είναι 
πλήρως αυτόνομοι και ορθολογικοί: Θα αναζητήσει καναδυό ίσως «κλά-
σεις ετερονομίας και ανορθολογικότητας», παρουσιάζοντας παραμετρι-
κώς τις πιθανολογούμενες συνέπειες του γεγονότος τούτου.
12  Το γεγονός οτι αμφότερες εμπεριέχουν και μιαν αξιακή συνιστώσα, δέν θα μας κιοτέψει. 

Θα αντιμετωπίσομε το πρόβλημα κατάματα με μια διευρυμένη (ολιγότερο «ακριβή», ίσως) 
θεωρία, αντί να το παίζομε στρουθοκάμηλοι!

Κι ακόμα, πάρα πολλοί 

από ’μάς νοιώθουμε μιαν 

απογοήτευση για μιαν 

ενδεχόμενη ευρύτερη 

έλλειψη κοινωνικής 

δικαιοσύνης και 

ελευθερίας που σε μερικές 

ιστορικές περιστάσεις 

ενδέχεται να έχει 

προκληθεί, εν ονόματι μιας 

μυωπικής μεγεθυντικής 

οικονομικής Ανάπτυξης.
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Τέλος, και το κυριότερο, θα πάρομε μία-μία τις Ανάγκες που φάνη-
κε οτι δέν εξυπηρετήθηκαν με το μονοδιάστατο προσομοίωμα (βλ. Κεφ. 
Β.3δ), και θα κοιτάξομε να περιλάβομε εντός της «Ωφελείας» καί τη δι-
κιά-τους ικανοποίηση. Προς τούτο, φαίνεται οτι τελικώς όλες οι ανθρω-
πικές Ανάγκες θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής, παρ’ όλον οτι δέν 
είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους:

α) Μέγα πλήθος αναγκών που μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω 
του χρήματος (τις μνημονεύσαμε στην αρχή της §Γ3δ.iii).

β) Η ανάγκη για μιαν Υγεία ανεπηρέαστη απ’ την ενδεχόμενη στρε-
βλωτική φύση και ένταση της εργασίας.

γ) Ανάγκες για γνωσιακή και αισθητική Καλλιέργεια.

δ) Προσωπική-μου ανάγκη για Διαπροσωπική συμπάθεια, κοινω-
νική Δικαιοσύνη και Ελευθερία.

ε) Οικονομική και συναισθηματική-μου ανάγκη για διατηρήσιμη 
Ανάπτυξη.

Γεωγραφική και χρονική βελτιστοποίηση οικονομικού κέρδους.

Δικαιοσύνη για τις επόμενες γενιές.

Αισθητικές ανάγκες σχετικές με τον περίγυρο.

Το κακό είναι που οι περισσότερες απ’ αυτές (όπως διαπιστώθηκε στο 
Κεφ. Γ3δ) είναι αντιφατικές με την μεγιστοποίηση απολαβών σε χρήμα, 
μέσω της οποίας ικανοποιούμε τις πολλές ανάγκες της §α. Αλλά και οι 
σημειούμενες απ’ το «β» έως το «ε» ανάγκες, μπορεί κι αυτές να είναι 
ενμέρει αντιφατικές μεταξύ τους. Όμως, λόγω του αξιακού χαρακτήρα-
των, θα μπορούσε να αναζητηθεί ενας βέλτιστος συνδυασμός-των μές 
στην ατομική Συνείδηση: Μια έντονη λ.χ. θυσία της Υγείας και της Καλλι-
έργειας, υπέρ της Αγάπης θα ήταν η περίπτωση του Πολιτικού Αγωνιστή 
ή του Αγίου. Μόνον όμως μέσα στη Συνείδηση ενός Ατόμου είναι κατι 
τέτοιο εφικτό – σ’ έναν χώρο δηλαδή όπου όλες αυτές οι ικανοποιήσεις 
μετατρέπονται όντως σε μια ενιαία μονάδα (την συγκίνηση), γεγονός που 
επιτρέπει τη σύγκρισή-τους και την οιονεί-αυτόματη επίτευξη της πολυ-
πόθητης μεγιστοποίησης «Ωφέλειας». Μόνο που τώρα όπου η Ωφέλεια 
είναι πολυπαραμετρική, θα τη λέμε «βέλτιστη», όχι μέγιστη. Η Επιστήμη 
όμως (στον βαθμό που επιμένομε να θέλομε να διαθέτομε μιαν επιστη-
μονική Οικονομική θεωρία) δέν μπορεί, προς το παρόν τουλάχιστον, να 
στηριχθεί σε ατομικές συγκινήσεις, μή-μετρήσιμες αφενός και ποικίλου-

σες αφετέρου απο άτομο σε άτομο. Επειδή λοιπόν τα μεγέθη των ικανο-
ποιήσεων «α» έως και «ε» είναι 

αφενός μέν διαφορετικής κατηγορίας το καθένα, και

αφετέρου μή ποσοτικοποιήσιμα,

δέν είναι δυνατόν στη θεωρία να στηριχθεί σε ενα είδος αλγεβρικού 
αθροίσματος των κατα πε-
ρίπτωση τιμών τους, προ-
κειμένου να εκφράσει μα-
θηματικώς το μέγεθος μιας 
«σύνθετης Ωφέλειας».

Ούτε ο χώρος, ούτε η 
ασχετοσύνη του συντάκτη 
αυτών των γραμμών επι-
τρέπουν την περιπέτεια της 
αναζήτησης πιθανών λύσε-
ων – οι οποίες άλλωστε δέν 
φαίνεται να έχουν παρουσι-
ασθεί στον ορίζοντα. Σ’ αυτό 
το μεταξύ, ελπίζεται ότι: 

α) Τ’ αποτελέσματα των οιονεί-επιστημονικών οικονομικών ανα-
λύσεων, θα αναγνωρίζουν ρητώς τις αβεβαιότητες των δεδομένων στις 
οποίες στηρίχθηκαν. Και

β) Θα αναζητούνται περιβάλλοντα εφαρμογής σε μικρές κλίμακες 
χώρου και χρόνου, όπου καί τα δεδομένα είναι λιγότερο αβέβαια, καί 
ενας βαθμός εμπειρικής βαθμονόμησης αποτελεσμάτων είναι εφικτός.

Πιστεύω ότι εδώ όπου ο σύγχρονος στοχασμός την έχει φθάσει την 
ανάλυση, η ηθολογική αυτή ελπίδα θα μπορούσε να καλλιεργηθεί σε με-
γαλύτερο βάθος, κι ίσως μια μέρα να λάβει πολύ πρακτικότερη μορφή.

Μια πρώτη τέτοια απόπειρα γίνεται σ’ αυτά που ακολουθούν.

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΗΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ.

Η προτεινόμενη εδώ μέθοδος εργασίας είναι στοιχειώδης. Θα πά-
ρομε ξανά μία-μία τις κατά της Οικονομικής θεωρίας επιφυλάξεις που 
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συναντήσαμε στο Κεφ. Γ3δ, και θα τονίζομε καταρχήν τον ηθολογικό 
χαρακτήρα τους. Έτσι θα αποτυπώσουμε την υπεσχημένη αλληλοτομία 
Οικονομίας και Ηθικής.

Αλλ’ άς πούμε τώρα τα πράγματα με τ’ όνομά τους: Σχεδόν όλες αυτές 
οι επιφυλάξεις ανήκουν (με τον ένα ή τον άλλον τρόπο) στο βασίλειον της 
Ηθικής! Δικαιώνεται επομένως η παλαιά πρόσκληση για «ηθικοποίηση 
της Οικονομίας». Η διαφορά έγκειται στο οτι τώρα τουλάχιστον διαθέτομε 
και μερικά συγκεκριμένα «χερούλια» να πιασθούμε:

Μια πρώτη διαπίστωση ήταν ότι η κρατούσα Οικονομολογική αντίλη-
ψη περι «αυτονομίας και ορθολογικότητας» του επιλέγοντος υποκειμέ-
νου, συγκαλύπτει τις ποικίλες ανήθικες στρεβλώσεις δεδομένων ή και 
καταπιέσεις ατόμων οι οποίες πολλές φορές ασκούνται απο διαφόρων 
κατηγοριών εξουσίες.

Και δέν διαφαίνεται προς το παρόν άλλη λύση εκτός (i) απ’ την ρητή 
αναγνώριση αυτού του ενδεχομένου, και (ii) απ’ την εφαρμογή της Θεω-
ρίας σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα (μικρής κατα προτίμηση 
γεωγραφικής και χρονικής κλίμακας) για τα οποία διατίθενται επαρκή 
περι της παραμέτρου αυτής δεδομένα. Μ’ αυτόν μάλιστα τον τρόπο, θα 
γίνονται εμφανέστερες  αφενός μέν οι αβεβαιότητες της θεωρητικής 
προβλεψιμότητας, αφετέρου δέ οι οικονομικές συνέπειες των ως άνω 
στρεβλώσεων και καταπιέσεων.

Συνειδητοποιούμε έτσι μια πρώτη ηθολογική συνιστώσα της Οικονο-
μίας.

Μια άλλη διαπίστωση ήταν η παράδοξη τάση της Οικονομικής να μήν 
αναγνωρίζει «εντός Αγοράς» σπουδαίες κοινωνικές δράσεις που δέν 
στηρίζονται σε χρηματικές αμοιβές.

α) Υπηρεσίες φροντίδας ασθενών, ηλικιωμένων και παιδιών (εντός 
ή εκτός οικογενείας): Επειδή η αμοιβή των δρώντων γίνεται μέσω άλλων 
αξιών, εκτός του χρήματος, οι τεράστιες οικονομικές συνέπειες αυτών των 
φροντίδων α γ ν ο ο ύ ν τ α ι απ’ τη Θεωρία. Το σκάνδαλο αυτό δέν είναι μό-
νον επιστημονικό – είναι κυρίως ηθικό, αφού συμβάλλει σε μια κοινωνική 
υποτίμηση των οίκοι εργαζομένων, γυναικών κατά κύριον λόγο.

β) Ο ολοένα και περισσότερο διευρυνόμενος Εθελοντισμός, ιδίως 
σε θέματα άμβλυνσης της κοινωνικής αδικίας και της περιβαλλοντικής 
αλλοίωσης: Οι οικονομικές συνέπειες αυτών των παρεμβάσεων είναι τε-
ράστιες, αλλα είναι δύσκολο να συναντήσει κανεις τον Εθελοντισμό μέσα 

στα Αναπτυξιακά προσομοιώματα. Βέβαια, ετούτο το γεγονός δέν άπτεται 
της Ηθικής ειμη μόνον κατα το ότι παρασιωπείται μια εξόχως ηθική δρά-
ση στη σύγχρονη κοινωνία.

Ένα απ’ τα βασικά στηρίγματα της θεωρίας είναι βεβαίως και η εκά-
στοτε επιλογή του φθηνότερου προϊόντος. Το προφανώς εύλογον αυτής 
της προϋποθέσεως ωστόσο, συναντά και ορισμένα σπουδαία ζητήματα η 
θ ι κ ή ς κατηγορίας:

α) «Υποτίθεται» οτι δέν υπάρχουν ανήθικοι 
Παραγωγοί οι οποίοι να προσφέρουν προϊόντα με 
επιτελεστικότητες χαμηλότερες απ’ την απαιτού-
μενη Λειτουργικότητα και την απαιτούμενη Ασφά-
λεια. Πώς όμως θα επιτευχθεί κατι τέτοιο; Εδώ, η 
απάντηση είναι πολιτικού χαρακτήρος: Είτε (i) η 
Πολιτεία θα ασκεί τους ελέγχους, είτε (ii) ο Καταναλωτής εκ της χρήσεως 
θα απορρίπτει στο μέλλον τα φθηνά προϊόντα κακής ποιότητας. Αλλα καί 
εδώ ανακύπτουν θέματα ηθικά: Στην πρώτη περίπτωση, το περι τιμιότη-
τας ερώτημα θα στραφεί προς τα ίδια τα όργανα της Πολιτείας13 – μ’ άλλα 
λόγια, γι’ άλλη μιά φορά, η Οικονομία δέν μπορεί κάν να λειτουργήσει 
χωρίς την Ηθική. (Πράγμα το οποίο η Θεωρία ΔΕΝ αναγνωρίζει – αλλ’ 
αντ’ αυτού, δίνει την ψευδή εντύπωση μηχανιστικής αυτόματης λει-
τουργίας). Στη δέ δεύτερη περίπτωση, είμαστε χαμένοι απο χέρι, διοτι οι 
πραγματικές ιδιότητες πλήθους προϊόντων μένουν ανεπίγνωτες ή εκδη-
λώνονται μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε ο υποτιθέμενος 
κύκλος ευθύνης δέν κλείνει,- ο ανήθικος Παραγωγός έχει κερδίσει, κι 
εμείς έχομε χάσει. Γι’ άλλη μιά φορά, η θεωρητική υπόθεση αποδεικνύ-
εται επισφαλής – αλλα η ψωροπερήφανη Θεωρία χαμπάρι δέν παίρνει 
συνήθως.

β) Άν στις επιτελεστικότητες του επιλεγομένου προϊόντος δέν προ-
σθέσετε και πιό σύγχρονες απαιτήσεις στη φάση Παραγωγής του, (π.χ. 
σεβασμό του Περιβάλλοντος, αποφυγή παιδικής εκμετάλλευσης και τέ-
τοια), τότε είναι που ο βασικός κανόνας του «φθηνότερου» προϊόντος 
κινδυνεύει να γίνεται ανηθικότερος…

Έχομε αρχίσει να καταλαβαίνομε όλο και καλύτερα οτι η Οικονομία 

13  Και μάλιστα, όχι μόνον προς τα εκτελεστικά αλλα πρωτίστως στα νομοθετικά: Πόσον έγκαι-
ρα, και με ποιά βελτιστοποίηση (ανάμεσα στην βραχυπρόθεσμη οικονομική ζημία και την 
μεσοπρόθεσμη κοινωνική προστασία) θα νομοθετούν τις σχετικές Προδιαγραφές; Κι άν η 
επικρατούσα «Οικονομία» τους πνίγει στο μπαχτσίσι (άμεσα ή έμμεσα); Και ποιοί Επιστή-
μονες τολμούν να μιλούν για την αυτόματη αγαθοποιό συνέπεια της Ελεύθερης Αγοράς;

... η Οικονομία 

δέν μπορεί κάν να 

λειτουργήσει χωρίς 

την Ηθική.
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δέν λειτουργεί ως μια αυτόματη μηχανή με αντικειμενικούς (λέει) νό-
μους απαλλαγμένους αξιακών επιδράσεων, αλλ’ ότι στα ίδια τα σωθι-
κά-της περιλαμβάνει κεντρικά και περιφερειακά γρανάζια Ηθικής, απ’ τα 
οποία θα εξαρτάται η απρόσκοπτη λειτουργία της…

Και έτσι φθάνομε στην καρδιά των διαπιστώσεων δυσλειτουργίας της 
οικονομικής Θεωρίας, εξαιτίας της πιό θεμελιώδους απ’ τις προϋποθέ-
σεις της: Πρόκειται για την εμφανέστατα ατελή «μεγιστοποίηση Ωφελείας» 
σε όρους χρήματος μόνον. Στο Κεφ. Δ1 δείξαμε οτι ο άνθρωπος νοιώθει 
πέντε διαφορετικές κατηγορίες Αναγκών, που η μιά-τους δεν εκφράζεται 
μέσω της άλλης – αλλ’ αντιθέτως είναι ενίοτε κι α ν τ ι φ α τ ι κ έ ς μεταξύ 
τους. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση – κι αυτήν ακριβώς θα αναλάμβανε 
κι η Οικονομία να υπηρετήσει. Επιμένω σ’ αυτήν την προφάνεια για να 
υποδείξω οτι είναι εντελώς παράλογον, αντί αυτής, να εφευρίσκω μιαν 
ΑΛΛΗ φύση ανθρώπου – επειδή (λέει) «αυτήν με βολεύει να την περι-
γράψω επιστημονικώς»: Αποτελεί προσβολήν προς την Επιστήμη να την 
επικαλούμαστε ως συνένοχον των ιδεολογικών-μας φαντασιώσεων.

Λοιπόν, είδαμε ότι μέσα στο πλαίσιο της Συνείδησης ενός Ατόμου εί-
ναι όντως εφικτή η «μετάφραση» όλων αυτών των ετερόκλητων ικανο-
ποιήσεων σε μία ενιαία μονάδα, μέσω της Συγκίνησης στην οποίαν όλες 
καταλήγουν, με την συνεχή παρουσία και της ανθρώπινης Λογικής βέ-
βαια – ο εγκέφαλος δέν έχει στεγανά. Στο πλαίσιο μιας Ομάδας όμως, δέν 
νοείται αντικειμενική («επιστημονική») πρόβλεψη του πλέον ευάρεστου 
συνδυασμού ικανοποίησης των ως άνω πέντε κατηγοριών Αναγκών: Το 
πόσες χρηματικές θυσίες θα κάνω για να ικανοποιήσω την ανάγκη-μου 
να συγχαίρομαι με τον Πλησίον-μου, είναι ένα κλασικό ηθικό ζήτημα. 
Ενός τέτοιου ζητήματος η αντικειμενική τάχα λύση, θα επέτρεπε πράγμα-
τι στην Οικονομική Θεωρία να λειτουργήσει μαθηματικώς14 χωρίς επιφυ-
λάξεις. Στο πλαίσιο της Ομάδας όμως, τέτοια «λύση» δέν υπάρχει!

Σε ανάλογες τέτοιες δυσχέρειες προσομοίωσης σε άλλα προβλήματα 
αξιακού πάλι χαρακτήρα, η τυπική λύση που δίνεται είναι να εγκαταλεί-
ψει κανείς την ελπίδα οτι θα λειτουργήσεί με μίαν μόνο μεταβλητή: Δε-
χόμαστε λοιπόν καί τις πέντε μεταβλητές ικανοποίησης αναγκών Si (i = 
1 έως 5), καί:

υποθέτομε οτι μπορούμε να τις εκφράσομε ποσοτικώς (αν όχι όπως 
το χρήμα, τουλάχιστον όμως με όρους «κλάσεων»), και 

14  Γι’ αυτό είπαμε οτι η Οικονομία ενέχει στα σωθικά-της γρανάζια απο ατόφιο υλικό Ηθι-
κής…

αναζητούμε αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας «fi» οι οποίοι εκ-
φράζουν τον βαθμό σπουδαιότητας της καθεμιάς (κατα την κρίση της δε-
δομένης Ομάδας, κατα την δεδομένη εποχή).

Είναι φανερό οτι όλες αυτές οι οιονεί-ποσοτικοποιήσεις γίνονται μό-
νον μέσω ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς  – και για τούτο είναι εφικτότερες όσο η 
Ομάδα είναι μικρότερη, κι όσο η σκοπούμενη διάρκεια ισχύος είναι συ-
ντομότερη.

Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, η τόσον περι-
ζήτητη «βελτιστοποίηση» της σύνθετης Ωφέ-
λειας, θα αναζητηθεί σ’ εκείνην την Απόφανση 
με την οποίαν θα μεγιστοποιείται η συνάρτηση:

Ω = Σi(fi x Si), (Σfi = 1)

i = 1 έως 5

Κι άν δέν έχει ήδη γίνει φανερό, άς υπεν-
θυμίσομε οτι αυτή ακριβώς είναι και η λει-
τουργία του ηθικού ενεργήματος (βλ. Κεφ. Β)! 
Εδώ πιά βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου 
δέν έχομε «αλληλοτομία» Οικονομίας και Ηθι-
κής έχομε αμειψιφορία…

Βεβαίως (όπως και στην πολιτική δημοκρατία ή στις διευθυντικού 
τύπου αποφάσεις), αντί της καθολικής ψηφοφορίας, είναι δυνατή κι η 
αντιπροσωπευτική απόφανση. Είναι επίσης δυνατή η χρήση μιας κωδι-
κοποιημένης περιγραφής «προτιμήσεων», οι οποίες φυσικά ενσωματώ-
νουν και τις κρατούσες αξιακές θέσεις της Ομάδας.

Ιδού λοιπόν ότι η αμφίβολης αποδοτικότητας ορθολογικότητα των 
παλαιότερων Οικονομολόγων (βλ. Κεφ. Γ3δ.ii) διευρύνθηκε σε κάτι 
ουσιαστικότερο: Είτε με τη συγκινησιακή βάση των Ατόμων, είτε με τις 
αντιπροσωπευτικές διαδικασίες αυτής εδώ της παραγράφου, φέραμε 
την «ορθολογικότητα» να πλησιάσει με την «ηθικότητα» ως πρακτικό ερ-
γαλείο κρίσεως και επιλογής οικονομικών δράσεων. Άσχετο άν η Θεω-
ρία δέν θα μπορεί εύκολα να «προβλέπει» τα αποτελέσματα αυτών των 
ψηφοφοριών – τα οποία τώρα θα είναι υποχρεωμένη να τα αναγνωρίζει 
ως «μεταβλητό εισαγόμενο». Κι αυτή ακριβώς η αναγνώριση θα συνιστά 
μιαν τεράστια επιστημονική και πολιτική πρόοδο!

Ένα πάντως είναι βέβαιο τώρα: Κανείς πλέον δέν μπορεί να ισχυ-

Κανείς πλέον δέν 

μπορεί να ισχυρισθεί 

ότι η Οικονομία είναι 

μια αυτόματη μηχανή 

με τους «δικούς-

της επιστημονικούς 

νόμους».
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ρισθεί ότι η Οικονομία είναι μια αυτόματη μηχανή με τους «δικούς-της 
επιστημονικούς νόμους». Αυτή η επιτευχθείσα γνωσιακή πρόοδος των 
κοινωνιών-μας έχει υποθέτω επηρεάσει και τις πολιτικές θεωρίες – γι’ 
αυτό κι (απ’ ό,τι φαίνεται) η Ανθρωπότητα απαλλάχθηκε απ’ τις μεσσιανι-
στικές μηχανιστικές μεγαθεωρίες του παρελθόντος.

Αλλ’ ακόμα η Οικονομία δέν ξέμπλεξε με την όμαιμον Ηθικήν: Ακόμη και 
μ’ αυτές τις μεθοδολογικές διευκρινήσεις, η Επιστήμη δέν μπορεί να δώσει 
απάντηση περι του «βελτίστου» αποτελέσματος Ωφελείας, παρα μόνον άν της 
συμπληρώσομε τα δεδομένα με δύο ακόμη βασικές πληροφορίες:

α) Κλίμακα Χώρου: Ωφέλεια για ποιόν; («για το χωριό μου, ή καί για 
το γειτονικό χωριό κατάντη του ποταμού όπου ρίχνομε τα λύματά μας;»

β) Κλίμακα Χρόνου: Εντός ποιού κρίσιμου διαστήματος; («για τα 
επόμενα 5 χρόνια, ή με την προοπτική της 50-ετίας, οπότε θα ληφθούν 
υπόψη και οι πολλαπλές φθορές του χωριού-μου λόγω του Τουρισμού);»

Κι επιτρέψτε-μου να θυμίσω οτι η φροντίδα για τον Διπλανό-μου ή για 
τον Επίγονό-μου είναι η θ ι κ ή ς κατηγορίας. Ξανά!

ΣΤ. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Θα υποστηρίξω τελειώνοντας πως η Ηθική έχει πάρει ήδη Εκδίκηση 
(που λέει ο λόγος) απ’ την Οικονομία, καί στην μεγάλη διεθνή κλίμακα. 
Στα 1978, σε ενα διεθνές Ανθρωπιστικό Συνέδριο, μου ζητήθηκε να ανα-
φερθώ στη βέλτιστη τιμή της ετήσιας δωρεάν βοήθειας του ανεπτυγμέ-
νου Κόσμου προς τις αναπτυσσόμενες Χώρες. Χρησιμοποίησα μια γλώσ-
σα αγαπητή στον κόσμο της Οικονομίας: Μίλησα σε όρους χρηματικού 
κέρδους μόνον ήταν ίσως απ’ τις πρώτες εργασίες χρηματοτρόπησης 
(monetisation) ηθολογικών θεμάτων. Κατέγραψα όλες τις δυνατές ζη-
μίες κι όλα τα δυνατά κέρδη του Ανεπτυγμένου Κόσμου, ως αποτέλεσμα 
της δωρεάν ετήσιας βοηθείας προς τις Αναπτυσσόμενες Χώρες. Ελάμβα-
να υπόψη (κατ’ αδρομερή προσέγγιση, εννοείται) κάθε είδους συνέπειες 
αυτής της βοήθειας πάνω στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ως συνέπεια 
αυτών πιθανολογούσα κέρδη των Δωρητών. Ελάμβανα υπόψη:

Θετικά κέρδη: Επιστροφή κεφαλαίων απο πωλήσεις βιομηχανικών 
αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.

Αποφυγή ζημιών: Λόγω επιδημιών (πού να ήξερα τότε για το Aids!), 
λόγω τοπικών πολέμων (πού να ήξερα τότε για τους πειρατές εκ Σομα-

λίας!), λόγω μαζικής μεταναστεύσεως απ’ τις υπανάπτυκτες Χώρες (πού 
να ήξερα τη σημερινή εισβολή!), και λόγω ανεξέλεγκτων συνεπειών των 
πολιτικών καταστάσεων στον 3ο Κόσμο (μικρήν ιδέα είχα τότε περι τρο-
μοκρατίας!)

Εξέταζα λοιπόν διαδοχικά σενάρια για διά-
φορες τιμές «δωρεάν» βοηθείας. Και βρήκα οτι 
η Δύση έχει οικονομικό όφελος να 20-πλασιά-
σει το ύψος τής τότε παρεχόμενης βοηθείας», 
σε βάθος χρόνου 50-ετίας.

Οι σημερινές εξελίξεις επαλήθευσαν, όχι βέ-
βαια το (χονδροειδέστατο άλλωστε) προσομοίω-
μά-μου, όσο το ότι (άκουσον, άκουσον) η λεγό-
μενη παραδοσιακή Ηθική ενδέχεται να οδηγεί σε 
κερδοφόρες μακροπρόθεσμες καταστάσεις… 

Οι παρωπίδες των δήθεν ανεξάρτητων νό-
μων της Οικονομίας προκαλούν τύφλωση ενί-
οτε. Υποστηρίζω οτι η Ιστορία (το μόνο εφικτό 
Εργαστήριο Δοκιμής των Ιδεών) μοιάζει τώρα 
να έχει μόλις εκδώσει άλλο ένα μεγάλο Πιστο-
ποιητικό Αποτελεσμάτων: Μετά την προ 20-ετί-
ας ετυμηγορία-της επι του μεγάλου πειράματος του μπολσεβικισμού, 
φαίνεται τώρα να εκδίδει κι άλλην μιάν επι του πειράματος της Δυτικής 
Οικονομοκρατίας – μιας ξεσαλώμένης (και αντιεπιστημονικής, όπως 
υποστηρίξαμε) πολιτικής των Λαών της Ευρώπης και της Αμερικής, που 
στήριξαν την ανάπτυξή-τους μυκτηρίζοντας την Ηθική και δανειζόμενοι 
ασυστόλως εισβάρος των επόμενων γενεών.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά όμως, πάλι μας μένει η εντύπωση ότι έχομε να 
κάνομε με δύο χωριστά συστήματα: την Οικονομική Πράξη και την Ηθική 
Αξιολόγηση – ενώ αντιστρόφως εμείς θελήσαμε να αναφερθούμε σε ένα 
σύστημα Ηθικής Πράξης που κινεί τις Οικονομικές αξίες.

Γι’ αυτό, μου φαίνεται πως ο μόνος τρόπος για ν’ απαλλαγούμε απ’ αυ-
τήν την σοβούσα διχοστασία, είναι να αναφερόμαστε συνεχώς και συνεπέ-
στερα στην ίδια την Κοινωνία Ανθρώπων η οποία είναι όντως μία, και στην 
οποία τελούνται σ υ γ χ ρ ό ν ω ς αυτά τα ενεργήματα: Μέσα σ’ αυτήν την 
Κοινωνία λαμβάνονται οι αποφάσεις και συμβαίνουν οι επιπτώσεις. 

Θα μου ’πείς είναι θέμα διατυπώσεως. Πάρτε το παράδειγμα των 

Εμένα πάλι 

μου φαίνεται 

ότι η Κοινωνία 

συνειδητοποιεί τις 

βραχυπρόθεσμες 

ή μεσοπρόθεσμες 

ανήθικες τάσεις της, 

και τροποποιεί την 

ιεράρχηση των Αξιών 

της.
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λεγόμενων «κρίσεων του καπιταλισμού» που τάχα «τρέφουν τον καπι-
ταλισμό» διοτι «αποβάλλει άχρηστες για την Οικονομία δομές». Εμένα 
πάλι μου φαίνεται οτι η Κοινωνία συνειδητοποιεί τις βραχυπρόθεσμες ή 
μεσοπρόθεσμες ανήθικες τάσεις της, και τροποποιεί την ιεράρχηση των 
Αξιών της. Στην περίπτωση λ.χ. του άνευ αντικρίσματος ξεσαλωμένου 
δανεισμού, το ψεύδος-μας κι η αναλγησία-μας για τους επιγενομένους 
προκαλούν χειροπιαστά αποτελέσματα «ακόμα και για μάς τους ίδιους» 
– οπότε συνειδητοποιώντας την εκτροπή, αλλάζομε στάση οικονομικών 
αποφάσεων, μειώνοντας το «εγώ, εδώ και τώρα» καί για χάρη του «αυ-
τοί, αλλού και ύστερα».

Θα μου ’πείς, το ίδιο είναι. Έστω. Αλλά προτιμώ τη δεύτερη διατύ-
πωση περι υπέρβασης της κρίσεως, απλώς για λόγους κυριολεξί-
ας και απόδοσης ευθυνών σε Ανθρώπους, κι όχι σε αφηρημένες 
έννοιες. Αρκετά έχει υποφέρει η Ανθρωπότητα απ’ την αυτοαπο-
ενοχοποίησή-της, ρίχνοντας τις ευθύνες στα «Συστήματα»! Και 
δυστυχώς το κακό συνεχίζεται με βαθυστόχαστες αντικοινωνικές 
ρήσεις όπως «η πανίσχυρη Αγορά τρέφει τον καταναλωτισμό» – 
αντί για το προφανές «ο ξέφρενος καταναλωτισμός-μας τρέφει την 
στρεβλή Αγορά».

Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες-του έναντι 
του μέλλοντος- ιδίως οι αυτοαποκαλούμενοι δια-
νοούμενοι και δημοσιολόγοι…    n

Προσλαλιά στους 
νέους αδ.

Αναστάσιος Βενάρδος

Ο Αναστάσιος Βενάρδος γεννήθηκε στην Αθήνα (12.07.1928), 
σπούδασε νομικά, ακολούθησε τον δικαστικό κλάδο και ανη-
γορεύθη αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πρόεδρος του 

Διεθνούς Κέντρου Μελετών Φιλοσοφίας, θεωρίας, κοινωνιολογίας και 
επιστημολογίας του Δικαίου με ευρεία επιστημονική και κοινωνική δρά-
ση. Δυστυχώς το μίσος οδήγησε τις δολοφονικέ σφαίρες εξτρεμιστών που 
αφαίρεσαν την ζωή του.

Εισήλθε στον Τεκτονισμό το 1960 στην Στ. “Τσιμισκής” και 
υιοθετήθηκε το 1962 από την Στ. “Φοίνιξ αρ. 51” Αθηνών, της 
οποίας απετέλεσε στέλεχος επί σειρά ετών, όπως και του πε-
ριστυλίου “Σοφία” (28ος βαθμός). Ως Ρητ. της συμβολικής Στ. 
απηύθυνε στους νέους αδ. την ακόλουθη προσλαλιά.

«Συνηθίζεται, νέοι αδ., ν’ αναπτύσσεται κατά την εισδοχή 
νέων μελών η έννοια του βαθμ. Αλλ’ αν ο Α’ βαθμός αντιπρο-
σωπεύει περιληπτικά τον Τεκτονισμό στο συνολικά του, το 
τεκτ. σύστημα είναι πολύπλευρο και κάθε στοιχείο του είναι 
αχώριστα από τα υπόλοιπα, τότε η παρουσίαση μιας πλευ-
ράς της τεκτ. κοσμοθεωρίας αποτελεί κατά κάποιον τρόπο 
έκθεση του συνόλου. Μιά από αυτές τις μερικές απόψεις εί-
ναι η άρση φαινομενικών αντινομιών, που συχνά περιάγουν 
σε αμηχανία τον νεοφώτιστο. Και η πιο σημαντική από τις αντινομίες αυτού 
του είδους, στην οποία συνεπώς μπορούμε να περιορισθούμε, είναι η δια-
κήρυξη της χωρίς όρους έρευνας της αλήθειας, παράλληλα με την παρα-
δοχή του Θεού και της αθανασίας της ψυχής. Για να περιορισθεί το ζήτημα 
πρέπει πρώτα απ’ όλα να παρατηρηθεί ότι δεν πρόκειται για λογικού χαρα-
κτήρος εσωτερικές ή διαλεκτικές αντιθέσεις, δεδομένου, ότι η ελευθερία 
της έρευνας δεν είναι οντολογική κατηγορία. Δεν πρόκειται ακόμη για αντι-
νομία του καθαρού λόγου, εφ’ όσον υπόθεση αντίθετη στην ύπαρξη Θεού 
είναι η υπόθεση της ανυπαρξίας Θεού, όχι το αίτημα της επιστημονικής 
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ελευθερίας. Επίσης εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αντινομίες αξιολογή-
σεως, αρχών ή κανόνων, γιατί στο ένα σκέλος περιέχονται μεθοδολογικό-
τητα και επομένως διαφορετικής τάξεως αρχή. Αλλ’ ακριβώς στην αμέσως 
προηγούμενη παρατήρηση βρίσκεται κρυμμένη η λύση του προβλήματος. 
Κατά τρόπον ανάλογο προς την ταξινόμηση της Μέσης Ακαδημίας είναι νό-
μιμο να συγκροτηθεί μια ιεράρχηση κατά την ακόλουθη σειρά: υποκειμε-
νικές διαθέσεις, αντίθετες αξιολογήσεις ισοδύναμης επιχειρηματολογίας, 
επιστημονικές αλήθειες, αιτήματα του πρακτκού λόγου και αξίες. Και επει-
δή προκαθορισμένες αξίες δεν συγχέονται πια με την επιστημονική γνώση, 
δεν στιγματίζεται, όπως σε σκοτεινές εποχές, ως ιερόσυλη η επιστημονική 
ανακάλυψη και αντίστοιχα δεν χαρακτηρίζεται ως αντιεπιστημονική, απλά 
και μόνο επειδή στερείται επαληθευσιμότητας, η παραδοχή αξιών, όπως 
είναι η εντιμότητα και ο σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο Τε-
κτονισμός έχει δώσει επάνω σε αυτό εξετάσεις και έχει προηγηθεί κατά 
μερικούς αιώνες, αφού απ’ αρχής εμάχετο κατά του σκοταδισμού και συγ-
χρόνως εκπροσωπούσε ύψιστες ηθικές αξίες.

Εκτός από την εκδοχή της συνισταμένης στο ότι η ελευθερία της έρευ-
νας, που είναι μάλλον μια ιδιαίτερη νοοτροπία και το βασίλειο των αξιών 
είναι δύο παράλληλοι και συνυπάρχοντες κόσμοι, μπορεί εξ ίσου να υπο-
στηριχθεί μια άλλη θέση. Το ότι δηλ. τα αξιώματα της υπάρξεως Θεού και 
αθανασίας της ψυχής είναι μεταφορικές κατασκευές, με άλλα λόγια υποθέ-
σεις γόνιμες σε ένα μυσταγωγικό σύστημα. Η τελευταία αυτή άποψη θάλπε-
ται από την σωζόμενη κληρονομιά των αρχαίων μυστηρίων, κυρίως με την 
υπόδειξη της ομοιώσεως με τον Θεό και με την πληροφορία, ότι στο άδυτο 
του ναού ανεκοινούτο στον μύστη το αληθινό όνομα του θεού, άρα ότι απε-
καλύπτετο το πραγματικό νόημα μιας συμβολικής εξεικονίσεως. Άλλωστε 
και από τα σημερινά τυπικά παρέχεται μαι τέτοια νύξη, εφ’ όσον, ενώ σε 
εξηρτημένη πρόταση μνημονεύονται οι ως άνω δύο αρχές, στην κύρια πρό-
ταση εξαίρεται η έλλειψη φραγμού στην έρευνα της αλήθειας.

Οι ανωτέρω μερικές σε σχέση με το σύνολο του τεκτ. στερεώμα-
τος απόψεις παρέχουν την αφορμή για να υπομνησθεί η αρχή της τεκτ. 
ανοχής, που είναι συγγενής προς την επίσης αντιδογματική ελευθερία 
στην έρευνα. Σχετικά μ’ αυτό το τελευταίο αρκεί να τονισθεί ότι το τεκτ. 
πνεύμα χαρακτηρίζεται από μια φυσική καλοσύνη επικουρείου μάλλον, 
παρά από τον άψογο, αλλ’ άκομψο και ασκητικό των Στωϊκών.

Έπειτα από αυτές τις λίγες λέξεις εύχομαι νέοι αδ. το καλώς ορίσατε 
στην αδελφότητα.»   n

Τί είναι αυτό που σε κάνει τέκτονα αδελφέ μου;
Δεν είναι ο χαιρετισμός, ούτε το σημείον.
Δεν είναι το κόσμημα που κρέμεται στο στήθος σου.
Δεν είναι η ποδιά που φοράς.
Δεν είναι ο βηματισμός, ούτε η επίδειξη, ούτε η χειραψία, ούτε οι ομι-
λίες που εύγλωττα βγαίνουν απ’ τα χείλη σου, ούτε ακόμη η κατοχή της 
μυστικής λέξης στα πέντε σημεία της αδελφότητος σωστά δοσμένης.
Αν κι αυτά είναι ουσιώδη, επιθυμητά και ωραία, δεν κάνουν τον τέκτονα 
αδελφέ μου.
Αυτά που κάνεις σύμφωνα με την υποχρέωση από τον όρκο που έχεις 
δώσει.
Αυτά είναι αδελφέ μου που σε κάνουν τέκτονα.
Κράτησε μεσ’ στην καρδιά σου καλά φυλαγμένη την πίστη σου.
Με την Στοά και τον αδελφό σου να είσαι τίμιος και δίκαιος.
Βοήθα τους αναξιοπαθούντες που κλαίνε από ανέχεια.
Να είσαι αγνός στη σκέψη, στον λόγο, στην πράξη.
Στήριξε αυτόν που παραπατάει, με την ελπίδα διώξε τον φόβο.
Και ψιθυριστά συμβούλεψε αυτόν που κάνει λάθος.
Τότε τα Μεγάλα Φώτα θα φωτίσουν ζωηρά το δρόμο σου.
Και τότε θα είσαι τέκτων, αδελφέ μου.
Η χρησιμότητα των ωρών της ζωής σου να αξιολογείται με μέτρο.
Η σφύρα να χτυπά με θάρρος τα ελαττώματά σου.
Τα βήματα να σε οδηγούν σωστά όπως δείχνει η στάθμη.
Να βαδίζεις με γαλήνη προς τα εκεί απ’ όπου δεν έρχονται επισκέπτες.
Το βιβλίο της πίστης σου να είναι κανόνας κι οδηγός.
Ο Διαβήτης τα πάθη σου με ασφάλεια να περικυκλώσει.
Ο Λίθος που ο Αρχιτέκτων έβαλε στην φροντίδα σου θα περάσει από 
αυστηρό έλεγχο με τον αλάνθαστο Γνώμονά του.
Και τότε θα συναντήσεις την θεϊκή έγκριση.
Και τότε θα είσαι τέκτων αδελφέ μου.    n

Τί είναι αυτό που 
κάνει τον τέκτονα;

George H. Free από το βιβλίο “A treasury of Masonic Thought” 
(Ed. Carl Glick, London)
μετάφραση: Γ. Χορτάτος

από το βιβλίο “A treasury of Masonic Thought”
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Η Μεγ. Στ. της Ελλάδος µε την ευκαιρία του εορτασµού των 200 
χρόνων, διοργανώνει πολιτιστική εκδήλωση, όπου καταδει-
κνύεται η συµµετοχή των Ελλήνων τεκτόνων στην πορεία της 

τέχνης. 

Από 12 Μαΐου µέχρι 16 Ιουνίου 2011 εκτίθενται στους χώρους του 
Τεκτονικού Μεγάρου της Αθήνας έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και φω-
τογραφίας δώδεκα αδ.

Η εικαστική παρουσίαση περιλαµβάνει επαγγελµατίες και καταξιω-
µένους καλλιτέχνες αδ. µας όπως οι ζωγράφοι: Χρήστος Αθανασιάδης, 
Γρήγορης Σερεµετάκης, Μιχαήλ Ακάλεστος, Δηµήτριος Μπάκας, Πανα-
γιώτης Καλαβρίας, Ξένης Σαχίνης, Γρηγόρης Σαρακίνος και ο ερασιτέ-
χνης ενδ. αδ. Νικόλαος Μακρής. Ο γλύπτης: Γεώργιος Ρουµελιώτης. οι 
φωτογράφοι: Ιωάννης Ηλιάκης, Γεώργιος Μάνθος, Βασίλης Βασιλάς. 

Η έκθεση αυτή σε καµία περίπτωση δεν θίγει όλες τις εκδοχές των 
τάσεων στην ελληνική ζωγραφική. Απλά στο µέτρο του εφικτού µε την 
έκθεση αυτή ανιχνεύονται µερικές πραγµατώσεις από αδ. ζωγράφους, 
που τελικά θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τους φιλότεχνους ή µη αδ. 
που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τη µαγική αυτή σχέση ανάµεσα σε 
αυτούς και την Τέχνη. 

Η Τέχνη είναι από την φύση της πράξη πνευµατική και µεταφυσική. 
Η δηµιουργία µέσω της αποτύπωσης µε το χρωστήρα µιας εικόνας 
παραπέµπει στην εικόνα εκείνη που βιώθηκε µια συγκεκριµένη στιγµή 
κάτω από µία ορισµένη ένταση συναισθηµάτων. Με την ολοκλήρωση 
του ζωγραφικού έργου η εικόνα αυτή δεν θα µπορέσει ποτέ να είναι ίδια 

Τεκτονισµός 
& Εικαστική 
Έκφραση

Σωτήρης Νικολακόπουλος

µε την αρχική πηγή έµπνευσης, η οποία θα συνεχίζει να µεταλλάσσεται 
µέσα στον χρόνο. 

Συνεπώς το πνευµατικό και µεταφυσικό στοιχείο στην ζωγραφική εν-
νοείται ως η άλλη πλευρά των πραγµάτων και εντοπίζεται στην βαθιά 
ανάγκη που προέτρεψε τον δηµιουργό στην επιλογή και έκφραση µιας 
συγκεκριµένης εικόνας, η οποία µεταφραζόµενη σε σχήµα λόγου, θα 
αποτελεί όχι µία απλή παροµοίωση του κόσµου των φαινοµένων αλλά 
µια µεταφορά βαθειάς εσωτερικότητας. 

Πιστεύουµε ότι ο πραγµατικός τεκτ. µε τάσεις εσωτερισµού βλέπει 
την όψη της ζωής και του σύµπαντος από γωνιές που οι άλλοι άνθρωποι, 
µη µυηµένοι, δεν βλέπουν το πνευµατικό στοιχείο στην ζωή τους που 
δεν είναι πάντα ορατό και έρχεται στην επιφάνεια όταν οι συγκυρίες το 
επιτρέπουν. 

Η Μεγ. Στ. της Ελλάδος παρουσιάζει δώδεκα αδ. καλλιτέχνες που ξε-
τυλίγουν το δικό τους, ξεχωριστό πνευµατικό σενάριο µέσα από εικόνες 
που είναι στον κόσµο των αισθήσεων και το λαµβάνουν σαν αφετηρία. 
Δώδεκα Έλληνες δηµιουργοί ζωγραφίζουν, σµιλεύουν ή φωτογραφί-
ζουν τις σκέψεις τους δηµιουργώντας χίλια ερωτήµατα µέσα από χίλια 
χρώµατα. 

Ο κάθε ποιητής - καλλιτέχνης κάνει έκκληση στην µούσα του και 
δηµιουργεί εικόνες που µορφολογικά αναπαριστούν το αντικείµενο και 
φαινοµενικά το εννοούν ή όχι, ιδωµένα µέσα από µια τονισµένη προοπτι-
κή που κάθε αδ. καλλιτέχνης βλέπει, όπου φαίνονται άρρηκτα δοµηµένα 
και διψούν για ανάλυση. 

Πλέκονται µέσα στον ιστό του αέναου αγώνα για την ανακάλυψη της 
αλήθειας, όπου η πόλωση µεταξύ των φαινοµενικά αντίθετων στοιχείων 
δηλ., του ονείρου και της πραγµατικότητας, παύει να υφίσταται, η ένταση 
λύεται και ένα µικρό θαύµα συντελείται - η αλήθεια φαίνεται τώρα πιo 
κοντά από ποτέ.
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Μιχαήλ Ακάλεστος

Νικόλαος Μακρής

Παναγιώτης Καλαβρίας
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Γρηγόρης Σαρακινός

Δημήτρης Μπάκας Γρηγόρης Σεμετάκης
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Γεώργιος Ρουμελιώτης

Γεώργιος Γεωργής

Ξένης Σαχίνη
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Σ. Βαλασάκης

Χρήστος Αθανασιάδης

Βασίλης Βασιλάς
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Γεώργιος Μάνθος

Γιάννης Καραβάς

122 τέκτονες δημιουργοί

Thomas Dundas
O άγνωστος Μεγάλος Διδάσκαλος της 

Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος

Έντυ Σ. Καλογερόπουλος

Όπως έχει καταγραφεί εδώ και αρκετά χρόνια στην ελλιπή 
ελληνική τεκτονική βιβλιογραφία, ο πρώτος Μεγάλος Διδά-
σκαλος της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος 

εν Ανατολή Κερκύρας, που ίδρυσε στις αρχές του 19ου αιώνα ο Διο-
νύσιος Ρώµας, υπήρξε ο πρώτος Μεγάλος Διδάσκαλος της Ηνωµένης 
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, Δούκας του 
Sussex Augustus Frederick. 

Η προσφορά του αξιώµατος του Με-
γάλου Διδασκάλου έγινε στον Δούκα την 
3η Μαΐου 18161, αλλά η αποδοχή από µέ-
ρους του έγινε επτάµισι χρόνια αργότερα. 
Η Αυτού Βασιλική Υψηλότης έχοντας λά-
βει γνώση των πεπραγµένων της Τεκτο-
νικής Συνέλευσης της Κέρκυρας [Radu-
nanza Generale e Centrale Massonica 
della Grecia]2 και της σύστασής της σε 
Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας, συνέταξε 
στις 9 Δεκεµβρίου 1823 ένα Κονκορδά-
το αναγνώρισής της σε δύο αντίγραφα 
υπογεγραµµένα από τον ίδιο, τον ένα εκ 
των δύο Μεγάλων Γραµµατέων της Με-
γάλης Στοάς της Αγγλίας William Hen-

ry White και τον Μεγάλο Αντιπρόσωπο 
της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδας Σκουδιέρο Δηµήτριο Ζερβό (διευ-
θυντή των Γενικών Ταχυδρομείων του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων 
Νήσων) δια του οποίου δέχθηκε τον τίτλο του Μεγάλου Διδασκάλου του 
τεκτονικού Τάγµατος της Ελλάδας υπό τον ρητό όρο ότι  η Μεγάλη Ανα-
τολή της Ελλάδας δεν θα εγκαθιστούσε καµία Στοά στη Μάλτα, ούτε σε 

Augustus Frederick
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καμία άλλη αποικία της Μεγάλης Βρετανίας3.

Έως σήμερα γνωρίζαμε από τα σωζόμενα τεκτονικά έγγραφα της 
εποχής εκείνης ότι ο Augustus Frederick υπήρξε τυπικά ο μόνος Με-
γάλος Διδάσκαλος της πρώτης εκείνης ελληνικής τεκτονικής Αρχής, 
αξίωμα που κράτησε έως τον θάνατό του, την 21η Απριλίου 1843. 

Κάποιοι θεωρούν ακόμα μέχρι και σήμερα, αλλά και έχει γραφεί τού-
το, ότι με τον θάνατο του Δούκα του Sussex, ο οποίος συνέπεσε χρονικά 
με την σύσταση στην Κέρκυρα, τον Μάιο του 1843, της Στοάς Phènix υπό 
την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, αλλά και με τον θάνατο 
του πρώτου τη τάξει Βοηθού Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Ανατο-
λής της Ελλάδος Άγγελου Χαλικιόπουλου, την 13η Νοεμβρίου 1843, η 
δράση της Γαληνοτάτης ατόνησε και κάπου εκεί ανεστάλη τουλάχιστον 
στην Κέρκυρα παρόλο που ο δεύτερος τη τάξει Βοηθός Μεγάλος Δι-
δάσκαλος Πέτρος Πετριτσόπουλος και ο ιδρυτής της Διονύσιος Ρώμας 
ήταν εν ζωή. 

Η έρευνα των τελευταίων ετών ανέδειξε δύο σημαντικότατα ντοκου-
μέντα, τα οποία καταρρίπτουν τις έως σήμερα απόψεις και υποθέσεις 
όλων όσων ασχολούνται με την ελληνική τεκτονική ιστορία, ανατρέ-
πουν εν μέρει αυτή αλλά και την συμπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό. Τα 
δύο αυτά ιστορικά στοιχεία διασώθηκαν και φυλάσσονται στα αρχεία 
της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας όπου εντοπίστηκαν το φθι-
νόπωρο του 2009 και παρουσιάστηκαν από τον γράφοντα για πρώτη 
φορά κατά τις εργασίες του Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής 
Αψίδας Ανδρέας Κάλβος υπ’ αριθ. 24 Αν. Κερκύρας της 14ης Οκτωβρίου 
2009, καθώς και της Στοάς Ισότης υπ’ αριθ. 10 Αν. Πειραιώς της 18ης 
Μαρτίου 2010. Ας επισημανθεί ότι η σημερινή παρουσίασή τους γίνεται 
με την επίσημη άδεια της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Ελευθεροτε-
κτονισμού της Αγγλίας [U.G.L.E. Library and Museum Charitable Trust] 
στα οποία ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία αυτών.

Το πρώτο είναι η ακόλουθη μεταγραφεί του πρακτικού των εργασι-
ών της 11ης Νοεμβρίου 1844 της ζακυνθινής Μητρικής Περιφερειακής 
Στοάς Fenice Risorta υπό την αιγίδα της Γαληνοτάτης Μεγάλης Στοάς 
της Ελλάδος4. Το συγκεκριμένο πρακτικό συγκαταλέγεται σε αυτά της 
περιόδου 1815-1848 που μετέγραψε από τα αυθεντικά, που σώζονται 
έως και σήμερα στα αρχεία της ζακυνθινής Στοάς Star of the East Νο. 

Κονκορδάτο αναγνώρισης της Γ.Μ.Α.τ.Ε. του 1823. 
Αναπαραγωγή με την άδεια της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Ελευθεροτεκτονισμού της Αγγλίας.
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880, υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, ο πρώ-
ην Σεβάσμιός της Αλέξανδρος Βούλτζος (1914-1978).

Στο εν λόγω πρακτικό μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι: 

«Ο Σεβ\ Διδ\ [Αντώνιος Κοτούβαλης] αναγιγνώσκει πίν\ που του 
εστάλη υπό του αδ\ [Αλοϊσίου] Κούρτσολα Αντιπρ\ της παρούσας Αν\ 
παρά τη Γ\ Μ\ Αν\ της Ελλάδος δια του οποίου κοινοποιείται έτερος 
πίν\ υπό του Γεν\ Γραμμ\ της ανωτέρω Μ\ Αν\ και δια του οποίου 
γνωστοποιείται ότι [Μέγ\ Διδ\] εξελέγη ο Κόμης Ζέτλαντ Μέγ\ Διδ\ 
του Υπέρτ\ Τάγμ\ της Αγγλίας και για τις εδώ χώρες οι Αδ\ Αδ\ 
[Στάμος] Γαγκάδης και [Πέτρος] Πετριτσόπουλος ως Πρόσθετοι Διδ\.

[…]

Ο Ρήτ\ [Σωκράτης Κουρής] συμπεραίνει ότι ο Σεβ\ Διδ\ πρέπει 
εκ μέρους της Στ\ να απαντήσει επί του προειρηθέντος πίν\ ζητώντας 
από τον Γεν\ Γραμμ\ να κοινοποιήσει στην Αν\ μας τις απαντήσεις 
που πρόκειται να δώσει ο Κόμης Ζέτλαντ στην ανακοίνωση της εκλογής 
του […]».

Το δεύτερο ιστορικό στοιχείο είναι μία ιδιόγραφη επιστολή του Με-
γάλου Διδασκάλου της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας Thomas 
Dundas, όπως ήταν το όνομα του 2ου Κόμη του Zetland5.

Η επιστολή συντάχθηκε την 14η Οκτωβρίου 1844 στο χωριό Upleath-
am της επαρχίας North Yorkshire της Αγγλίας, στο οποίο πιθανότατα ο 
Dundas διέκοπτε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το περιεχόμενό 
της αφορούσε διάφορα διαδικαστικά διοικητικά θέματα της Ηνωμένης 
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας που του είχαν τεθεί προφανώς από τον Με-
γάλο Γραμματέα αυτής. Ήταν συνοδευτική των αναφερόμενων σ’ αυτήν 
τριών Ιδρυτικών Διπλωμάτων Στοών, μίας επανέκδοσης Ιδρυτικού Δι-
πλώματος6 και της Αναφοράς του Αναπληρωτή Περιφερειακού Μεγά-
λου Διδασκάλου της Βεγγάλης John Grant.

Ο Zetland ανέφερε στον παραλήπτη της επιστολής, μεταξύ άλλων, 
ότι:

«Κράτησα την προσαγόρευση της Μεγάλης Στοάς [Ανατολής] της Ελ-
λάδος. Υποθέτω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο από το να δεχτώ τη 
διάκριση με την οποία με τίμησαν· 

Μόλις εντοπίσετε το Υπόμνημα [Κονκορδάτο] για το οποίο ομιλείτε, 
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις με τα οποία η μακαριστή 

Αυτού Βασιλική Υψηλότης [Δούκας του Sussex Augustus Frederick] δέ-
χτηκε το αξίωμα του Μεγάλου Διδασκάλου, θα σας ήμουν υπόχρεος αν 
γράφατε μιαν πρέπουσα απάντηση προς τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος 
την οποία θα μου αποστείλετε για να την υπογράψω».

Συμπερασματικά, παραλήπτης της απαντητικής παρούσας επιστολής 
ήταν ο Μεγάλος Γραμματέας William Herny White, ο οποίος ως φαίνε-
ται εκ του ανωτέρου αποσπάσματος γνώριζε την ύπαρξη του Κονκορ-
δάτου αναγνώρισης της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, ήταν αυτός 
που το είχε συνυπογράψει το 1823 και είχε ιδία γνώση επί του θέματος.

Εκ των δύο αυτών ιστορικών στοιχείων αποδεικνύεται ότι μετά την 
εκλογή του Thomas Dundas 2ου Κόμη του Zetland, την 6η Μαρτίου 1844, 
ως δεύτερου Μεγάλου Διδασκάλου της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της 
Αγγλίας, οι Επτανήσιοι τέκτονες ανέδειξαν αυτόν, την ίδια περίπου χρο-
νική περίοδο, ως τον δεύτερο Μεγάλο Διδάσκαλο της Γαληνοτάτης Με-
γάλης Ανατολής της Ελλάδος.

Στο σημείο αυτό, λόγω της έως σήμερα παντε-
λούς αγνόησης των ανωτέρων και της όποιας σημα-
σίας έχουν αυτά για την ιστορία του ελληνικού Ελευ-
θεροτεκτονισμού, δεν είναι άσκοπο να παρατεθούν 
κάποια από τα σημαντικότερα βιογραφικά στοιχεία 
του Thomas Dundas.

Ο Thomas Dundas γεννήθηκε στο Marylebone 
του Λονδίνου την 5η Φεβρουαρίου 1795 και υπήρξε 
το πρώτο εκ των επτά παιδιών του Lawrence Dundas 

Η επιστολή του Κόμη του Zetland του 1844. 
Αναπαραγωγή με την άδεια της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Ελευθεροτεκτονισμού της Αγγλίας.

Το οικόσημο των Zetland.
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1ου Κόμη του Zetland και 2ου Βαρόνου του Aske της κομητείας του York.

Τις εγκύκλιες σπουδές του τις απέκτησε στο Harrow School και την 
20η Ιουνίου 1812 σε ηλικία 17 ετών έγινε δεκτός στο Trinity College 
του Πανεπιστημίου του Cambridge απ’ όπου αποφοίτησε με Master of 
Arts το 1815.

Υπήρξε ένας εκ των σημαντικότερων ευγενών και πολιτικών της 
Αγγλίας. Το 1818 εκλέχθηκε μέλος της Βουλής για το Richmond, με 
το κόμμα των φιλελευθέρων (Whigs), στη θέση του πατέρα και παππού 
του. Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 1830, εκλέχθηκε εκπρόσωπος του 
York θέση που κράτησε έως το 1835. Την χρονική περίοδο 1835-1839 
επανεξελέγη για τελευταία φορά ως εκπρόσωπος του Richmond. Την 
19η Φεβρουαρίου 1839 διαδέχθηκε τον πατέρα του ως 2ος Κόμης του 
Zetland, Βαρόνος του Aske και Βαρονέτος. Το ίδιο έτος (1839) διορί-
σθηκε Διοικητής [Lord-Lieutenant] και Φύλακας των Αρχείων [Custos 
Rotulorum] της επαρχίας North Riding της κομητείας Yorkshire. 

Το 1861 χρίστηκε Ιππότης του Τάγματος του Κάλδου [Thistle] και το 
1872 Ιππότης του Τάγματος της Περικνημίδος [Garter]. 

Φίλαθλος, λάτρης και ιδιοκτήτης σπουδαίων ίππων κούρσας που 
κατέκτησαν από το 1848 έως το 1860 φημισμένες ιπποδρομίες όπως 
του Derby και St. Leger.

Την 6η Σεπτεμβρίου 1823 παντρεύτηκε την Sophia Jane, θυγατέρα 
του Βαρόνου Sir Hedworth Williamson, αλλά δεν απέκτησε απογόνους.

Όπως και ο πατέρας του Lawrence, ο οποίος υπήρξε εξέχων τέκτο-
νας της εποχής και είχε διατελέσει Αντικαταστάτης Μεγάλος Διδάσκα-
λος [Pro Grand Master] (1834-1839) της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της 
Αγγλίας και Αντικαταστάτης Μεγάλος Προκαθήμενος [Pro First Grand 
Principal] (1835-1839) του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου των Τε-
κτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Αγγλίας, ο Thomas συνέχισε την τε-
κτονική παράδοση της οικογένειάς του, παράδοση που φθάνει έως τις 
μέρες μας.

Μυήθηκε την 18η Ιουνίου 1830 στην Στοά Prince of Wales No. 259 
του Λονδίνου, της οποίας διετέλεσε Σεβάσμιος την χρονική περίοδο 
1837-1838. Το 1832 διορίσθηκε 2ος Μεγάλος Επόπτης της Ηνωμένης 
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, την περίοδο 1839-1840 Αναπληρωτής 
Μεγάλος Διδάσκαλος [Deputy Grand Master] και την περίοδο 1840-
1844 Αντικαταστάτης Μεγάλος Διδάσκαλος [Pro Grand Master] αυτής. 

Επίσης από το 1839 έως το 1873 διετέλεσε Επαρχιακός Μεγάλος Δι-
δάσκαλος του North & East Ridings. Το 1843, μετά τον θάνατο του Με-
γάλου Διδασκάλου Augustus Frederick Δούκα του Sussex, ο Thomas 
Dundas ηγήθηκε του αγγλικού Τεκτονισμού έως την 6η Μαρτίου του 
1844 οπότε αναδείχθηκε Μεγάλος Διδάσκαλος, αξίωμα που κράτησε 
έως την 23η Απριλίου 1870.

Στη στήλη των Times του Λονδίνου της 
8ης Μαρτίου 1844, σελίδα 4, αναφέρεται 
σχετικά ότι:

«Ο Κόμης του Zetland το βράδυ της Τε-
τάρτης εξελέγη Μεγάλος Διδάσκαλος των 
Ελευθεροτεκτόνων για το επόμενο έτος. 
Ο Μαρκήσιος του Salisbury τέθηκε επίσης 
υποψήφιος. Το γεγονός αποτέλεσε την 
ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που διήρκε-
σε αρκετές ημέρες με την παρουσία εκατο-
ντάδων Τεκτόνων».

Την 1η Ιουνίου 1832 εξυψώθηκε στον 
βαθμό της Βασιλικής Αψίδας στο Περιστύ-
λιο Prince of Wales No. 259 του Λονδίνου. 
Το 1832 διορίσθηκε Βοηθός Μεγάλος Πα-
ρεπίδημος του Υπέρτατου Μεγάλου Περι-
στυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψί-
δας της Αγγλίας, την περίοδο 1839-1841 
2ος Μεγάλος Αξιωματικός [Second Grand 
Principal ‘H’], την περίοδο 1841-1844 
Αντικαταστάτης Μεγάλος Προκαθήμενος [Pro First Grand Principal ‘Ζ’] 
και το 1844 εκλέχθηκε Μεγάλος Προκαθήμενος [First Grand Principal 
‘Ζ’] αυτού, θέση που κράτησε επίσης έως το 1870. Παραλλήλως από το 
1839 έως το 1858 διετέλεσε Μεγάλος Επιθεωρητής [Grand Superin-
tendent] της περιφέρειας Yorkshire.

Προς τιμή του, την 20η Ιουλίου 1871 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Στοά 
Earl of Zetland Νο. 1364, υπό την αιγίδα της Ηνωμένης Μεγάλης Στο-
άς της Αγγλίας, η οποία εγκαθιδρύθηκε την 18η Νοεμβρίου 1871 και 
διεγράφη από το Μητρώο την 10η Ιουνίου 2009. Επίσης, την 4η Νοεμ-
βρίου 1896 ιδρύθηκε στο Λονδίνο υπό την αιγίδα του Υπέρτατου Με-
γάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδας της Αγγλίας 

O Thomas Dundas την εποχή που διατελούσε Μεγάλος 
Διδάσκαλος. Αναπαραγωγή με την άδεια της Βιβλι-

οθήκης και του Μουσείου Ελευθεροτεκτονισμού της 
Αγγλίας.
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το Περιστύλιο Earl of Zetland Νο. 1364, το οποίο εγκαθιδρύθηκε την 4η 
Δεκεμβρίου 1896 και συνεχίζει να εργάζεται έως σήμερα.

Απεβίωσε την 6η Μαΐου 1873 στο Aske Hall του Yorkshire σε ηλικία 
78 ετών.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο βίος της πρώτης εκείνης Μεγάλης Ανατο-
λής της Ελλάδος, όσον αφορά την Κέρκυρα, τερματίσθηκε άδοξα περί 
το 1853 όταν και ο τελευταίος Βοηθός Μεγάλος Διδάσκαλος Στάμος 
Γαγκάδης απεβίωσε. Όσο αφορά όμως την Ζάκυνθο, από τα διασωθέντα 
τεκτονικά διπλώματα της εποχής που εξέδωσε η Γαληνοτάτη, τεκμηρι-
ώνεται ότι αυτή λειτουργούσε στο νησί οπωσδήποτε το 18557, τυπικά 
έως το 18578 και ότι το 1858 εξέλειπε9. 

Κάπου εκεί λοιπόν, πιθανότατα λόγω των συγκυριών, της αδιαφορί-
ας ή της άρνησης κάποιων μελών της Γαληνοτάτης να ηγηθούν αυτής 
ή ακόμα και της έλλειψης χαρισματικών ανδρών, έκλεισε ο κύκλος της 
πρώτης ελληνικής τεκτονικής Αρχής, του προσωπικού δημιουργήματος 
του Κόντε Διονυσίου Ρώμα, ο οποίος συγκυριακά την 26η Ιουλίου 1857 
έκλεινε και αυτός στην Ζάκυνθο τον επίγειο κύκλο του.

Έτσι από το πώς διαμορφώνεται η διαδοχή στα ανώτατα αξιώματα 
της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος εν Ανατολή Κερ-
κύρας μπορούμε να ισχυριστούμε με σχετική βεβαιότητα ότι αυτή είχε 
δύο και μόνον Μεγάλους Διδασκάλους: τον Δούκα του Sussex Augus-
tus Frederick για το χρονικό διάστημα 1823-1843 και τον 2ο Κόμη του 
Zetland Thomas Dundas για το χρονικό διάστημα 1844-1857, οι οποίοι 
υπήρξαν παραλλήλως οι πρώτοι δύο Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Ηνω-

μένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας. Όσο αφορά δε τους Βοηθούς Με-
γάλους Διδασκάλους της Γαληνοτάτης, αυτοί ήσαν οι εξής τέσσερις: ο 
Κερκυραίος νομικός και μέλος της Ιονίου Γερουσίας Ιππότης Άγγελος 
Χαλικιόπουλος κατά την περίοδο 1816-1843, ο Άγγλος Γραμματέας της 
Δημόσιας Διοίκησης Σκουδιέρος William Meyer κατά την χρονική περί-
οδο 1816-1818, ο Λευκαδίτης νομικός, μέλος και πρόεδρος της Ιονίου 
Γερουσίας Ιππότης Πέτρος Πετριτσόπουλος κατά την περίοδο ~1833-
1849 και ο Κερκυραίος ιατροφιλόσοφος, μέλος της Ιονίου Γερουσίας 
Ιππότης Στάμος Γαγκάδης κατά την περίοδο 1844-1853, ο οποίος έμελ-
λε να είναι ο τελευταίος που ουσιαστικά ηγήθηκε της διοικήσεως της 
ελληνικής τεκτονικής Αρχής. Κλείνοντας ας λεχθεί επίσης ότι το με-
σοδιάστημα 1843-1844 χρέη Βοηθού Μεγάλου Διδασκάλου τελούσε ο 
διακεκριμένος Κερκυραίος και υψηλόβαθμος τέκτονας Ιωάννης Γενα-
τάς (νομικός, Φιλικός, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδος και 
μέλος της Ιονίου Βουλής).

Ευχαριστίες

Θερμά ευχαριστώ τον κύριο Peter Aitkenhead βοηθό βιβλιοθηκά-
ριο της βιβλιοθήκης της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας για την 
παροχή πολύτιμων πληροφοριών και ιστορικών στοιχείων, τους αδελ-
φούς Γεώργιο Πουλημένο για τις μεταφράσεις των δύο ιστορικών ντο-
κουμέντων και Ανδρέα Χρ. Ριζόπουλο για την ουσιαστική καθοδήγησή 
του και όλως ιδιαιτέρως το Ευαγές Ίδρυμα του Μουσείου και της Βιβλι-
οθήκης της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας [U.G.L.E. Library and 

Γενική άποψη της Κέρκυρας το 1858.
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Museum Charitable Trust] για την άδεια που παραχώρησε στην αναπα-
ραγωγή των ιστορικών στοιχείων που προέρχονται από αυτό.   n

Σημειώσεις
1	 βλ.	Εθνική	Βιβλιοθήκη	των	Παρισίων,	FM2	562	Corfu,	Grand	Orient	de	Grèce,	σσ.	1-18,	

Έκθεση	της	Γαληνοτάτης	Μεγάλης	Ανατολής	της	Ελλάδος	προς	την		Μεγάλη	Ανατολή	
της	Γαλλίας	της	5ης	Νοεμβρίου	1843,	Άρθρο	Α΄,	§	1.

2	 Η	Radunanza	Generale	e	Centrale	Massonica	della	Grecia	ή	αλλιώς	η	Γενική	και	Κεντρική	
Τεκτονική	Συνέλευση	της	Ελλάδος,	υπό	την	αιγίδα	των	Υπάτων	και	Υπέρτατων	Δυνάμεων	των	
δύο	Τύπων	του	Σκωτικού	Φιλοσοφικού	και	του	Γαλλικού,	σχηματίστηκε	πιθανότατα	στα	μέσα	
του	1815	και	ήταν	αυτή	που	δρομολόγησε	την	αυτονομία	του	επτανησιακού	Τεκτονισμού	
και	την	δημιουργία	της	Γαληνοτάτης	Μεγάλης	Ανατολής	της	Ελλάδος.	Αποτελείτο	από	την	
Μεγάλη	Επαρχιακή	Μητρική	Στοά	La Beneficenza e Filogenia Riunite,	το	Μεγάλο	Επαρχιακό	
Υπέρτατο	Περιστύλιο	για	τον	Σκωτικό	Φιλοσοφικό	Τύπο	και	από	μία	Μεγάλη	Στοά	Διοικήσεως	
αυτών,	διοικητική	δομή	που	υιοθέτησε	και	η	πρώτη	Μεγάλη	Ανατολή	της	Ελλάδος.

3	 βλ.	υποσημείωση	υπ’	αρ.	1,	Άρθρο	Α΄,	§	2.
4	 βλ.	 Αρχεία	 Ηνωμένης	 Μεγάλης	 Στοάς	 της	 Αγγλίας,	 Minutes	 of	 the	 meetings	 of	 the	

Lodge	Fenice Rissorta,	Zante:	1815-1848/edited	by	A.	C.	J.	Bultzo,	Call	Number:	YGR	
166	BUL	fol.,	Item	ID:	IL02864.

5	 ό.π.,	Letter	of	Thomas	Dundas,	2nd	Earl	of	Zetland,	Call	Number:	GBR	1991	FMH	HC	
9/B/18,	Item	ID:	A5328.

6	 Τα	 Ιδρυτικά	αυτά	Διπλώματα	που	 είχε	 υπογράψει	 ο	Μεγάλος	
Διδάσκαλος	εκδόθηκαν	δύο	ημέρες	αργότερα,	την	16η	Οκτωβρίου	1844.	
Οι	 Στοές	 Pilgrim	 No.	 736,	 Faith, Hope and Charity	 No.	 737	 και	 Rohilla 
Star	No.	738	εργάζονταν	όλες	στην	Ινδία	στις	πόλεις	Futegurh,	Agra	και	
Bareilly	αντιστοίχως.	Ας	αναφερθεί	ότι	με	την	ίδια	ημερομηνία	εκδόθηκαν	
τελικά	 και	 τα	 αναφερόμενα	 στην	 επιστολή	 Ιδρυτικά	 Διπλώματα	 της	
Στοάς Rectitude	No.	739	που	εργαζόταν	στην	πόλη	Rugby	της	κομητείας	
Warwickshire	 της	 Αγγλίας,	 καθώς	 και	 αυτό	 της	 αφυπνισθήσης	 Στοάς		
Kilwinning in the East	Νο.	740	που	εργαζόταν	στην	Calcutta	της	Ινδίας.
7	 Την	 1η	 Νοεμβρίου	 1855	 επτά	 μέλη	 της	 Γαληνοτάτης	
Μεγάλης	Ανατολής	της	Ελλάδος	εξέδωσαν	στην	Ζάκυνθο	δίπλωμα	
στο	 όνομα	 του	 Μεγάλου	 Διδασκάλου	 αυτής,	 το	 οποίο	 ανήκε	 στον	
ζωγράφο	 Διονύσιο	 Πουπλίκολα	 (βλ.	 Αρχείο	 Στοάς	 Star of the East 
No.	880	Ζακύνθου	υπό	την	αιγίδα	της	Ηνωμένης	Μεγάλης	Στοάς	της	
Αγγλίας).

8	 Την	 20η	 Σεπτεμβρίου	 1857	 ο	 Κωνσταντίνος	 Δραγώνας,	
το	 τελευταίο	 εναπομείναν	 μέλος	 [Ισόβιος	 Μεγάλος	 Γενικός	

Αρχειοφύλακας]	 της	 Γαληνοτάτης	 Μεγάλης	 Ανατολής	 της	 Ελλάδος	 στη	 Ζάκυνθο,	
εξέδωσε	δίπλωμα	στο	όνομα	του	Μεγάλου	Διδασκάλου	αυτής,	το	οποίο	ανήκε	στον	
νομικό	Διονύσιο	Στεφάνου	(βλ.	Αρχείο	Ελληνικό	Λογοτεχνικό	και	Ιστορικό	Αρχείο).

9	 Την	 22α	 Ιουνίου	 1858	 ο	 Κωνσταντίνος	 Δραγώνας	 ως	 κάτοχος	 του	 32ου	 βαθμού	 του	
Α.Α.Σ.Τ.,	17	ημέρες	πριν	αποβιώσει,	εξέδωσε	στην	Ζάκυνθο	δίπλωμα	το	οποίο	ανήκε	
στον	 Σπυρίδωνα	 Δημητρόπουλο.	 Στο	 κείμενο	 του	 διπλώματος	 αναφέρεται	 ότι	 ούτε	
στην	Ανατολή	αυτή	ούτε	σε	απόσταση	35	μιλίων	από	αυτήν	την	Κοιλάδα	δε	υπάρχουν	
Στοές	και	Κανονικά	Περιστύλια	(βλ.	Αρχείο	Στοάς	Star of the East No.	880	Ζακύνθου	
υπό	την	αιγίδα	της	Ηνωμένης	Μεγάλης	Στοάς	της	Αγγλίας).

Πηγές
Αρχεία:	Ελληνικό	Λογοτεχνικό	και	Ιστορικό	Αρχείο,	Ηνωμένης	Μεγάλης	Στοάς	της	Αγγλίας,	

Υπέρτατου	Μεγάλου	Περιστυλίου	των	Τεκτόνων	της	Βασιλικής	Αψίδας	της	Αγγλίας.	
Βιβλιοθήκες:	 Εθνική	 Βιβλιοθήκη	 Παρισίων,	 Βιβλιοθήκη	 Ηνωμένης	 Μεγάλης	 Στοάς	 της	

Αγγλίας.
Φωτογραφική	συλλογή:	Γεωργίου	Ζούμπου.

Αποτύπωμα της σφραγίδας της 
Γ.Μ.Α.τ.Ε. 1814 (sic)

Η Στ. Μέλης το 1991 με Σεβ. τον Νικόλαο Γαρ-
μπή αγόρασε στο δημοπρατήριο το αρχείο 
της Στ. της περιόδου 1922 -1928. Μέσα στα 

διάφορα έγγραφα, υπάρχουν και οι αιτήσεις των αμυ-
ήτων, συνολικά 46 που χωρίζονται, με βάση το περιε-
χόμενό τους, σε τρεις κατηγορίες. Τέσσερις είναι σε 
προτυπωμένο έγγραφο, όπως γίνεται και σήμερα, οι 
υπόλοιπες χειρόγραφες που ακολουθούν το τυπικό κεί-
μενο, (όνομα, τόπος και ημερομηνία γέννησης, γνώσεις, 
επάγγελμα, τόπος κατοικίας μαζί με το αίτημα και τις απαραίτητες για 
την εποχή διαβεβαιώσεις για την οικονομική ανεξαρτησία, το λευκό 
ποινικό μητρώο και την μη ύπαρξη άλλης αιτήσεως). Τρεις όμως από 
αυτές, έχουν ελεύθερο κείμενο, που μας δίνει πολλά στοιχεία για τον 
τρόπο ζωής της εποχής, όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο από το 
1897 έως το 1922 και οι περιπέτειες αυτές μαζί με την καταστροφή της 
Ιωνίας έφεραν πολλές οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις. 

Για παράδειγμα η αίτηση του Δημητρίου Στεργίου το 1927 περιγρά-
φει την αλλαγή τριών σχολείων λόγω του πολέμου και κλείνει ως εξής 
“...Προ έτους δε - αφού απεκατέστησα και τας τρεις μου αδελφάς και 
εθεώρησα τον εαυτό μου οικογενειακώς ανεξάρτητον - υπανδρεύθην 
μετά της δεσποινίδος Μαίρης Mπαμπoύση”, θυμίζοντάς μας την ηθική 
υποχρέωση των αγοριών της εποχής.

Παρουσιάζουμε την αίτηση του Δημητρίου Τρύφωνα, κρατώντας και 
την ορθογραφία της.

“Αίτηση Δημ. Β. Τρύφωνα Αστυνομ. Δ/του 

Προς την Σεπτήν Στοάν Ελευθεροτεκτόνων "ο Μέλης" 

Εν Αθήναις τη 22 Φεβρουαρίου 1927 

Από το αρχείο 
της Στ. Μέλης

Παύλος Νικηφοράκης
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Ονομάζομαι Δημήτρης Βασιλείου Τρύφωνας, εγεννήθην Σεπτέμβριον 
του 1882 εις το χωρίον Μάδαινα τέως δήμου Παμίσου επαρχίας Μεσσή-
νης εκ γονέων κτηματιών. 

Είμαι τελειόφοιτος Νομικής.

Κατετάχθην το πρώτον εις το 9ον Πεζικό Σύνταγμα, ως εθελοντής λο-
χίας και μετά τρίμηνον υπηρεσίαν απελύθην τη αιτήσει μου, ίνα εξηκολού-
θουν τας σπουδάς μου, αλλά βραδύτερον ευρέθην εις την ανάγκην και κατε-
τάχθην ως υπαξιωματικός εις την Χωροφυλακήν και εγενόμην Μοίραρχος, 
μεθ' ο μετατάχθην εις το Σώμα Αστυνομίας Πόλεων ως Αστυνόμος Α’ και 
προήχθην εις Δ/την Α’ κατέχων και ήδη τον βαθμόν τούτον. 

Λόγω του επαγγέλματός μου υπηρέτησα εις διάφορα μέρη της Πα-
λαιάς Ελλάδας, Μακεδονίας και Θράκης, εσχάτως δε εφ' ικανόν χρόνον εις 
Πάτρας. 

Έχω γνωρίσει πολλούς, αλλά δε γνωρίζω αν ανήκουσιν εις Τεκτονι-
κάς Στοάς, μόνον μετά του κ. Γ. Κάιγερ Μηχανικού, Δ/του Εταιρίας Αε-
ριόφωτος εν Πάτραις και ήδη εργαζομένου εις τω εν Φαλήρω Εργοστάσιον 
της Ηλεκτρικής Εταιρίας, είχον κάμει εν Πάτραις σχετικήν συζήτησιν, 
αλλά λόγω της μεταθέσεώς του και άλλων παρεμπεσόντων εμποδίων δεν 
κατόρθωσα μέχρι σήμερον να εγγαφώ εις την Στοάν ήδη δοθείσης μοι ευ-
καιρίας παρακαλώ να γείνω δεκτός εκφράσων την επιθυμίαν μου ταύτην 
και εις τους κ.κ. Κ. Γαρδίκαν τμηματάρχην Αρχηγ. Αστυνομίας Πόλεων και 
Ιωαν. Κουράκου Αστυνόμον. 

Η επιθυμία αύτη μοι εγεννήθη, εκ της πεποιθήσεως, ότι επειδή τα 
αποτελούντα τη Στοάν Μέλη ανήκουν εις τας Ανωτέρας τάξεως από από-
ψεως μορφώσεως και αι αρχαί των θα στηρίζωνται επί ηθικών και υγιών 
βάσεων προόδου και πολιτισμού. 

Ευπειθέστατος Ο Αιτών Δ. Τρύφωνας”

Για την ιστορία ο Δ. Τρύφωνας τελικά μυήθηκε μετά από δύο μήνες 
(04.1927) στη Στ. “Μιαούλης” του Πειραιά και όχι στην Στ. “Μέλης” πι-
θανόν λόγω της φιλίας του με διάφορα μέλη της, αφού επτά ανώτερo, 
αστυνομικοί ήταν μέλη της Στ. την εποχή εκείνη.

Ο Δ. Τρύφωνας έγινε για πρώτη φορά Αρχηγός της Αστυνομίας 
Πόλεων το 1933 σε μια τεταμένη συγκρουσιακή περίοδο (βενιζελικοί 
- αντιβενιζελικοί). Συνολικά τοποθετήθηκε τρεις φορές Αρχηγός της 

ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις. 

Το 1935 έγινε ο πρώτος Αρxηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ο προτείνων αδ. Κωνστ. Γαρδίκας είναι ο ιδρυτής το 1923 
της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας και Διευ-
θυντής της επί 41 χρόνια. Μυήθηκε το 1919 στη Στ. “Φίλιπ-
πος”. Πιθανόν γνώρισε τους αδ. της Στ. “Μέλης” στη Σμύρνη, 
όταν τον έστειλε ο Ελ. Bενιζέλoς το 1920 να οργανώσει το 
εκεί σωφρονιστικό σύστημα και επέστρεψε μαζί τους με την 
καταστροφή. Στη Στ. “Μέλης” υιοθετήθηκε το 1926. Ανέλα-
βε την οργάνωση της Αστυνομίας Πόλεων στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και αργότερα της INTERPOL. Από το 1930 έως 
το 1968 διετέλεσε καθηγητής Εγκληματολογίας στη Νομική 
Σχολή Αθηνών.

Ο έτερος προτείνων αδ. Ιωαν. Κουράκος την επόμενη χρονιά έγινε ο 
πρώτος Σεβ. της Στ. “Μέλης” μετά την τακτοποίησή της το 1928 από την 
Γαλην. Αν. της Ελλάδος (την εποχή που έγινε η αίτηση, το 1927, η Στ. 
“Μέλης” εργαζόταν υπό την αίγίδα της Μεγ. Στ. της Γαλλίας, όπως ήταν 
και στη Σμύρνη πριν την καταστροφή).

Τέλος ο αδ. Κάιζερ που αναφέρεται σαν πρώτη γνωριμία είναι μάλ-
λον ο αδ. Κένιχ μέλος στης Στ. “Μιαούλης” πράγματι διευθυντής τότε της 
Ηλεκτρικής Εταιρείας. n

Κωνστ. Γαρδίκας
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τορπιλικό “Νέα Γενιά”, καθώς επίσης και μια πυροβολαρχία. Ίδρυσε τον 
“Λευκό Σταυρό” εξασφαλίζοντας την περίθαλψη και την προικοδότηση 
των ορφανών παιδιών του πολέμου. Χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως 
εθναπόστολος και σύγχρονος Τυρταίος, ο οποίος έγραφε όπως και ο 
αρχαίος ελεγειακός ποιητής ποιήματα με στίχους έντονα πατριωτικούς 
εξυψώνοντας το μαχητικό πνεύμα των 
στρατιωτών στο πεδίο της μάχης. Στον 
Ελευθεροτεκτονισμό μυήθηκε στην Στ. 
“Ησίοδος” υπ’ αρ. 19 εν Αν. Αθηνών 1909. 
Ως μέλος της συνέθεσε τον πρώτο Ελλη-
νικό Τεκτονικό Ύμνο, το 1920, τον οποίο 
μελοποίησε ο επίσης τέκτων μουσικός αδ. 
Νικόλαος Λαβίδας, που ανεκρούσθη στην 
20η επέτειο από της ιδρύσεως της Στ. “Σκε-
δέρμπεης”. Μαζί με τον λόγιο και ακαδη-
μαϊκό αδ. Γεώργιο Σκαλιέρη αγωνίστηκαν 
τόσο για τα εθνικά ιδεώδη όσα και για τη 
συναδέλφωση των λαών των Βαλκανίων. 
Με χρήματα που συγκέντρωσε ανήγειρε 
μνημείο του Ρήγα Φεραίου. Το 1918 η Ελ-
ληνική Πολιτεία εκτιμώντας τις πατριωτι-
κές υπηρεσίες του, του χορήγησε τιμητική 
σύνταξη. Απεβίωσε στην αθήνα το 1929. Η 
Μεγ. Στοά της Ελλάδος τον τίμησε μετά θά-
νατον το 1971 για την προσφορά του στον 
Μακεδονικό Αγώνα.

«Ο πρώτος ύμνος των Ελλήνων Ελευθεροτεκτόνων

Ωμόσατε στη Λευτεριά και στη Δικαιοσύνη!

Αδέλφια όλοι να ‘μαστε γεμάτα καλωσύνη!

Και κάθε ιδέα ταπεινή να λείψει απ’ την ψυχή μας.

Η αδελφωσύνη ας γενή, πατρίδα προσευχή μας.»

7 Μαΐου 1920   n

Γεννήθηκε το 1873 στην 
Υπάτη. Σπόυδασε στη 
Νομική Σχολή του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών. Το 1896 
πρωτοστάτησε μαζί με άλλους 
φοιτητές στον αγώνα της επανα-
στατημένης Κρήτης. Υπήρξε γνή-
σιος λαϊκός εθνικός ποιητής και 
εθνικός ευεργέτης, με έντονη πα-
τριωτική δράση και πλούσιο κοι-
νωνικό έργο, αφιερώνοντας τη 
ζωή του στην πατρίδα. Μετά τον 
ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο 
του 1897 εγκατέλειψε τα πάντα 
περιοδεύοντας σε στρατόπεδα, 

σχολεία, πλατείες χωριών και πόλεων 
απαγγέλοντας τα ποιήματά του και τρα-
γουδώντας τα τραγούδια που συνέθετε 
ο ίδιος, ξεσηκώνοντας τη νεολαία, τους 
στρατευμένους και το λαό υπέρ Εθνι-
κών Ιδεωδών και Αγώνων. Πήρε μέρος 
στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-
13 εμψυχώνοντας και ενθουσιάζοντας 
τους φαντάρους με τα πατριωτικά του 
ποιήματα. Πραγματοποίησε εράνους στην 
Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Αμερική, 
με τα χρήματα των οποίων ενίσχυσε το 
Ελληνικό κράτος αγοράζοντας το αντι-

Σπυρ. Ματσούκας 
Ο Βάρδος της Λευτεριάς

(Υπάτη 1873 - Αθήνα 1929)

Επιμέλεια: Χ. Ιατρίδης
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Ο πρίγκιπας και κρατ. αδ. Ανδρέας γεννήθη-
κε στην Αθήνα, τέταρτος γιός του βασιλέα 
Γεωργίου Α’ και της βασίλισσας Όλγας. Το 

1901 αποφοίτησε από την Σχολή Ευελπίδων, αφού 
συμπλήρωσε την εκπαίδευσή του από καθηγητές Πα-
νεπιστημίου. Εξέμαθε πέντε γλώσσες και υπηρέτησε 
ως ανθυπίλαρχος στην τότε παραμεθόριο Λάρισα. 
Την 07.10.1903 ενυμφεύθη την πρισγκίπισσα Αλίκη, 
απέκτησε πέντε τέκνα μεταξύ των οποίων και τον Φί-
λιππο, δούκα του Εδιμβούργου και σύζυγο της βασί-
λισσας Ελισσάβετ Β’ της Αγγλίας.

Πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέμους και στην 
Μικρά Ασία στην πρώτη γραμμή, πήρε το Χρυσό Αρι-
στείο της Ανδρείας. Οι ταραγμένες συνθήκες της 
εποχής οδήγησαν στην έκπτωσή του από τον βαθμό 
του αντιστράτηγου, μετά το 1922. Κατά την δίκη του 
κατέθεσε ο ενδ. αδ. Νικόλαος Καρβούνης ανταποκρι-
τής της εφημερίδας “Πολιτεία” στην Μέση Ανατολή 
και μετέπειτα στελέχους του ΕΑΜ, της ΠΕΕΑ και του 
ΚΚΕ: “... Ο πρίγκιπας Ανδρέας ήταν πειθαρχικότατος 
και υπόδειγμα στρατιώτη. Ουδέποτε έκανε κάτι πε-
ρισσότερο για τον εαυτό του. Τον είδα πολλές φορές 
να κοιμάται χάμω χωρίς σκηνή ...”.

Ο πρίγκιψ Ανδρέας υπήρξε μέλος της Στ. “Ησίο-
δος” και των εργαστηρίων “Αλήθεια” και “Σοφία”, 
ενώ ίδρυσε με τον αδελφό του πρίγκιπα και κραταιό 
Χριστόφορο, μέλους της Στ. “Ησίοδος” το Ύπατο Συμ-
βούλιο της Σερβίας.   n

Πρίγκιψ Ανδρέας 
των Ελλήνων 
(02.02.1882 - 03.12.1944)

Επιμέλεια: Χ. Ιατρίδης

Ο Μεγ. Διδ. Αλεξ. Τζαζόπουλος μιλώντας στην Γενική Συνέ-
λευση το 1965 για τις νέες Στ. παρατήρησε ότι το Συμβ. της 
Μεγ. Στ. απεδέχθη την αίτηση αδ., αιτουμένων την ίδρυσιν 

νέου εργαστηρίου, καίτοι είναι λίαν φειδωλόν εις την παροχήν τοιού-
των εγκρίσεων. Η αίτησις υπεβλήθη υπό ομάδος αδ. προσφυγόντων εξ 
Αιγύπτου, οι οποίοι εν μέσω των εκ της μεταναστεύσεως ταύτης δη-
μιουργηθεισών δι’ αυτούς δυσχερειών, ησθάνθησαν την ψυχικήν ανά-
γκην να μην διακόψουν το τεκτονικόν έργον, το οποίον ήσκουν κατά την 
εν Αιγύπτω διαμονήν των. 

Το Συμβ. της Μεγ. Στ. εκτίμησαν τον ζήλον 
των αδ. τούτων και την επιθυμίαν των, 
όπως συγκεντρωθούν εν τω αυτώ 
εργαστηρίω αδ. της αυτής 
προελεύσεως, τελούντες 
υπό τας αυτάς όλως 
ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά ς 
συνθήκας, 
π α ρ έ σ χ ε 
την έγκρισίν 
της ιδρύσεως 
νέας Στ. και εγκα-
τέστησε ταύτην υπό το 
όνομα “Όσιρις”.

Ιστορικό 
της ιδρύσεως 

της Στ. Όσιρις 
υπ’ αρ. 117

(26.11.1964)
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Η συνάντηση του αδ. Στα-
μάτη Βαζακόπουλου με τον 
τέως Σεβ. Νικόλαο Μαργι-
ωρή στις αρχές Σεπτ. 1962, 
η αναπόληση της ζωής στην 
Αίγυπτο, όπου ο Τεκτονισμός 
άκμαζε μαζί με το Ελληνικό 
στοιχείο και την πλούσια κοι-
νωνική δραστηριότητά του, 
τους ώθησε να συγκεντρώ-
σουν τους Αιγυπτιώτες Έλ-
ληνες που προέρχονταν από 
στοές της Αλεξάνδρειας, του 
Καΐρου, της Ισμαηλίας και 
του Πορτσάιντ. Η βολιδοσκό-
πηση 100 περίπου τεκτόνων 
στον Σύνδεσμο Αιγυπτιω-
τών στην πλατεία Κάνιγγος, 
η μεσολάβηση του τ. Μεγ. 
Διδ. Μιλτ. Πουρή στην Αλεξ. 
Τζαζόπουλο, οι δυσκολίες 
της νέας ζωής εμπόδισαν 

την συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών και τελικά συμ-
μετέσχον μόνο 7 αδ. Την 12 Νοε. 1964 εγκρίθηκε η αίτη-

ση και η εγκατάσταση έγινε την 
26 Νοε. 1964 από τον Μεγ. Διδ. 
Αλεξ. Τζαζόπουλο και τους ενδ. 
αδ. Γεώργιο Κατσαφάδο και Αντ. 
Μαράτο. 

Το πρώτο Συμβ. Αξιωμ. απαρ-
τίστηκε από τους αδ. Νικ. Μαργι-
ωρή Σεβ. Κατσάτο Θεοδ. Α’ επ., 
Σταμ. Βαζακόπουλο Β’ επ., Δημ. 
Φασουλάκη Ρητ., Απόστ. Στρα-
τή Γραμμ., Ιωαν. Κεραμιδά Ταμ., 
Κύρο Μαρίνη Δοκ.

Η Στ. Όσιρις ίδρυσε την Στ. 

1966. Πρώτη εκδήλωση για την απονομή των μεταλλίων στα ιδρυτικά 
μέλη. 

Αριστερά: Φωτίου Ιωάννης του Μιχαήλ, Στρατής Αποστόλου του Ιερώ-
νυμου Γραμμ., Κεραμιδάς Ιωάννης του Νικολάου Ταμ., Πατρίκιος Κων/νος 
του Αθανασίου Α’ Δοκ., Ταρμπάς Ιωάννης του Αλεξάνδρου Τελ., Βάρης Ιω-
άννης του Βασιλείου, Θεοδοσίου Μιχαήλ του Σπυρίδωνα Προσθ. Γραμμ., 
Φωτίου Φώτης του Μιχαήλ, Σκούταρης Νικόαλος του Κων/νου, Κατσάτος 
Θεόδωρος του Νικολάου Α’ Επιθ.

Δεξιά: Μαργιώρης Νικόλαος του Ανδρέα Σεβ., Σεργόπουλος Γεώργιος του 
Ιωάννου Ρήτωρ, Φασουλάκης Δημήτριος του Σταματίου Αρχιτρ., Μαρίνης 
Κύρος του Σπυρίδωνος Ελεον., Μακρής Δημήτριος του Νικολάου, Γεωρ-
γαντάς Ιωάννης του Γεωργίου, Μενδώνης Ιωάννης του Παναγιώτου Στεγ., 
Στυλιαράς Γεώργιος του Νικολάου, Κακαβογιάννης Γεώργιος του Ελευ-
θερίου, Βαζακόπουλος Σταμάτιος του Αναστασίου Β’ Επ.

“Διονύσιος Ρώμας” υπ’ αρ. 124 
(12.12.1975) με δώδεκα μέλη 
της, δύο αδ. της Στ. διετέλεσαν 
Σεβ. της Στ. Δημήτηρ (ιδρύθηκε 
την 15.12.1975) δέκα αδ. είναι 
ιδρυτικά μέλη της γαλλόφωνης 
Στ. “La Tradition Francaise” 
υπ’ αρ. 125 (ιδρύθηκε την 
22.08.1975) πέντε μέλη της 
Στ. είναι ιδρυτικά της Στ. Βελ-
λεροφόντης (10.07.1979) της 
οποίας δύο Σεβ. είναι μέλη της 
Στ. Όσιρις, τέσσερα μέλη είναι 
ιδρυτικά της Στ. “G. Garibaldi” 
(12.11.1980) με δύο Σεβ., τρία 
μέλη είναι ιδρυτικά της Στ. 
“Άγιος Ιωάννης” Καλύμνου 
(12.11.1980) με τρεις Σεβ. μέλη 
της Στ. Όσιρις.

Στην τεκτονική κλίμακα 
ανεδείχθησαν οι Μεγ. Διδ. Γε-
ώργιος Σεργόπουλος και Διον. 
Παπαδάτος, ο ενδ. αδ. Αντώνι-
ος Παπαδάτος και ο κρατ. αδ. Ν. 
Κιλάκος.

Πλούσια η κοινωνική και 
φιλανθρωπική δραστηριό-
τητα της Στ. Ενδεικτικά ση-
μειώνουμε την εκδήλωση 
Λυκιδέων (11.12.1984), προ-
σφορά 700.000 δρχ. για έργα 
φιλανθρωπίας της Μεγ. Στ. 
(02.03.1999). 

Η προσωπική διαδρομή και 
γενικότερη συνεισφορά του αδ. 
Στ. Βαζακόπουλου υπογραμμί-
ζεται στο έργο για τα 60 χρόνια 

1978-1979. Το Συμβούλιο Αξιωματικών με τον Μεγ. Διδάσκαλο Όρ-
θιοι από αριστερά: Κων/νος Κάρλος Β’ Δοκιμαστής, Αντώνιος Ψαρέλ-
λης Ελεονόμος, Ιωάννης Ζης Αρχειοφ. Βιβλιοθ., Νικόλαος Βαρκούτας 
Πρόσθετος Ελεονόμος, Κων/νος Γαρουφαλιάς Α’ Δοκιμαστής, Θεμι-
στοκλής Κατσίκας Πρόσθετος Τελετάρχης, Παντελής Κατσίκας Στεγα-
στής, Πέτρος Καμπουρόπουλος Τελετάρχης. Καθήμενοι από αριστερά: 
Αναστάσιος Φιλιππάτος Γραμματεύς, Φώτιος Φωτίου Α’ Επόπτης, 
Σταμάτιος Βαζακόπουλος Σεβάσμιος, Γεώργιος Σεργόπουλος Μεγ. 
Διδ. και πρ. Σεβ., Αλέξανδρος Δημητρίου Β’ Επόπτης, Δημήτριοςς Καλ-
λίρης Ρήτωρ.

Στ. «Όσιρις» υπ’αριθ. 117, Αν. Αθηνών, την ημέρα τιμής του ιδρυτι-
κού μέλους και Πρ. Σεβ. αδ. Σταμάτη Βαζακόπουλου επί τη συμπλη-
ρώσει εξήκοντα ετών ευδοκίμου Τεκτ. έργου.

Ο αδ. Σταμάτη Βαζακόπουλος πλαισιωμένος από τον πρώην Ενδοξ. 
Μεγ. Διδ. Διον. Παπαδάτο, από ένδοξα μέλη της Μεγ. Στ. της Ελλά-
δος, μέλη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου βαθμού 
διά την Ελλάδα, τον Σεβ. της Στ. «Όσιρις» και άλλους αδ. την ημέρα 
τιμής επί τη συμπληρώσει εξήκοντα ετών ευδοκίμου Τεκτ. έργου. 

Μετάλλιο πρ. Σεβ .1950-1954 
της Στ. «Όσιρις» υπ’αριθμ. 427, 
Αν. Port Said, Αιγύπτου, το οποίο 
παρέδωσε στον αδ. Σεβ. Σταμάτη 
Βαζακόπουλο, ο αείμνηστος Μέγ. 
Διδ. Γεώργιος Σεργόπουλος, εις 
ανάμνηση της μυήσεώς του τον 
Απρίλιο 1950. Έκτοτε το φέρουν 
όλοι οι πρ. Σεβ. της Στ. 

Το ιδρυτικό μετάλλιο της Στ. 
«Όσιρις» υπ’αριθμ. 117, Αν. Αθη-
νών, του αδ. Σταματίου Βαζακό-
πουλου. 
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τεκτονικής πορείας του (64.310 ευρώ σε αγαθοεργούς σκοπούς).

Η δραστηριότητα της Στ. Παρθενών αρ. 376 Αλεξανδρείας σημειώ-
νεται με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό. Παραθέτουμε το υλικό από το 
αρχείο του Στ. Βαζακόπουλου. 

Την 14η Μαΐου 2010 η 
Στ. Όσιρις οργανώνει εκ-
δήλωση για τα 60χρονα 
της τεκτονικής πορείας 
του Σταμάτη Βαζακόπου-
λου (1950-2010) με την 
παρουσία πολλών αδ. 
από άλλες Στ., των με-
λών του Συμβ. της Μεγ. 
Στ. Β. Κούτση, Κ. Πολίτη, 
Ν. Μακρή, Α. Τζιφάκη, Γ. 
Ματσόπουλου, Γ. Ίβου, 
Μ. Ματτέ, Δ. Βασιλάκου, 
Π. Λούρη, του τ. Μεγ. Διδ. 
αδ. Δ. Παπαδάτου και του 

Μεγ. Διδ. αδ. Ν. Βουργίδη.

Για τον τιμώμενο μίλησε ο κοσμήτωρ Παντ. 
Κατσικάς, που αναφέρθηκε στην επαγγελματι-
κή και τεκτονική πορεία του στην Αίγυπτο, όπου 
ο Στ. Βαζακόπουλος ανεδείχθη αξιωμ. και Σεβ. 
της Στ. «Παρθενών» υπ’ αρ. 376 Αλεξανδρείας, 
ο κρατ. αδ. Ν. Κιλάκος για την προσπάθεια του 
αδ. να συστήσει Στ. με αιγυπτιώτες  Έλληνες, 
ο Σεβ. Παν. Κανατούλας για την θητεία του ως 
Σεβ., Επιθ. και Κοσμήτορας της Μεγ. Στ. καθώς 
και στην συμβολή του στα συστήματα της Υόρ-
κης και του Σκωτικού τύπου (32ΕΜΕ).

Τέλος ο πρώην Μεγ. Διδ. αδ. Δ. Παπαδάτος 
μίλησε κολακευτικά τονίζοντας ότι τιμήθηκε: 

«όχι μόνο για την αγνή ομόθυμη πολυσχιδή προσφορά του, αλλά για τις 
πράξεις, το ήθος και την αγάπη στα τεκτονικά ιδεώδη...» για την κοινω-
νική, φιλανθρωπική και γενικότερη συνεισφορά του.    n

Στις 20 Μαΐου 2011 έγιναν κοινές εργασίες μεταξύ των Στ. Αι-
σχύλος αρ. 141 και Στ. Κίμων αρ. 1 Αν. Λάρνακος. Στις εργασί-
ες συμμετείχε σύσσωμη και η Στ. Βελλεροφόντης αρ. 129 Αν. 

Ελευσίνος. Στις εν λόγω εργασίες μία μικρή εισαγωγή έγινε από τον 
Κοσμ. αδ. Κοντούλη για την Ελευσίνα και την Ιερά οδό. Ο Σεβ. της Στ. 
Αισχύλος αδ. Νίκος Καραγεωργίου ανέπτυξε το θέμα “Αρχιτεκτονική 
των Ναών”. Στον πρόλογό του αναφέρθηκε στους αδ. της Στ. Κίμων που 
ήθελαν να επισκεφθούν το Μέγαρο Ελευσίνος, ανέφερε ότι παλαιότερα 
οι εργασίες γίνονταν σε ένα διόροφο κτίριο στην κεντρική πλατεία της 
πόλεως, μέχρι την 24 Ιουνίου 2000 που έγιναν τα εγκαίνια από τον τότε 
Μεγ. Διδ. αδ. Σάββα Βαφειάδη. 

Στην ομιλία του έγινε λόγος για την ιστο-
ρία των ναών ανά τους αιώνες και έγινε 
σαφής διαχωρισμός των θρησκευτικών 
από τους τεκτονικούς ναούς και 
ιδίως το κυβικό οικοδόμημα 
με 4 κίονες και στέγα-
στρο, σε σχήμα θόλου ή 
πυραμίδας, που συμβόλι-
ζε την γη ενώ ο θόλος τον 
ουρανό. Πάνω από την κρύπτη 
υπήρχε μία μεγάλη πέτρα σκούρου 

Κοινή συνεδρία 
Στ. Αισχύλος αρ. 

141 Αν. Ελευσίνος 
και Στ. Κίμων αρ. 1 

Αν. Λάρνακος
20 Μαΐου 2011 Τεκτ. Μέγ. Ελευσίνος
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χρώματος όπου απαγορευόταν να 
πατήσει ο οποιοσδήποτε. Στο βυ-
ζάντιο οι πρώτοι οικοδόμοι έβαζαν 
τον επτάκτινο αστέρα, όπου στην 
εαρινή ισημερία καθόριζε το σχή-
μα του ναού. Αργότερα τοποθετού-
σαν τον δικέφαλο αετό. Στις μέρες 
μας είναι ο χώρος μεταξύ των τρι-
ών μικρών φώτων.

Μετά ο Σεβ. της Στ. Κίμων αδ. 
Αριστοτέλης Κωμοδρόμος, εξέ-
φρασε την συγκίνησή του, για τις 
κοινές εργασίες που πρώτη φορά 
γίνονται με Στ. της Μεγ. Στ. της Ελ-
λάδος στην Ελευσίνα. Έκανε μία 
μικρή αναδρομή για αυτές τις κοι-
νές εργασίες και για τον πρωτερ-
γάτη τον πρώην Σεβ. της Στ. Κίμων 
αδ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, εξέ-
φρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
του στον αδ. Γεώργιο Κλαδάκη 
που έγινε επίτιμο μέλος της Στ. Κί-
μων. Στην ομιλία του αναφέρθηκε 
στο “Ιερόν Πύρ” και ότι το φως του 
Ελληνικού Κυπριακού Τεκτονι-
σμού πρωτοάναψε στη Στ. Ζήνων 
αρ. 18 Αν. Λεμεσσού, τον Νοέμ-
βριο του 1893. 

Η Στ. Κίμων πήρε το όνομά της 
από τον αθηναίο στρατηγό Κίμωνα. 
Από το 1918 αρχίζει η πορεία της 
Στ. Κίμων αρ. 53 στην Κύπρο. Μετά 
την ίδρυση της Μεγ. Στοάς Κύπρου 
το 2006 η Στ. Κίμων αλλάζει με 
αριθμό πλέον 1. Ακολούθησε πο-
τήριο αγάπης και ανταλλαγή δώ-
ρων και απόψεων με τους αδ. και 
των τριών Στ.   n

Η Στ. Σωκράτης υπ’ αριθμ. 142 εν Αν. Κηφισιάς, αφιέρωσε όλες  
τις εργασίας του μηνός Μαϊου 2011 εις το ιδρυτικό μέλος της  
Μεγ. Γραμ. ενδ. αδ. Αετό Τζιφάκι. Κατά τις εργασίες της 5ης, της 

12ης και της 26ης Μαΐου, εις βαθ. Μαθ., Ετ. και Διδ. αντιστοίχως, προηγή-
θηκε λεπτομερής αναφορά στην  έννοια και τα στοιχεία του κεραμισμού 
στη κάθε βαθμού, βασισμένη σε κείμενα, τα οποία εξεπόνησε ο ενδ. αδ. 
Αετός Τζιφάκις και υπό μορφήν διαλόγου μεταξύ Σεβ., Α’ και Β’ Επ. και 
Ρητ., ώστε να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 
αδελφών.

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε  πλήρης κεραμισμός στον αντίστοι-
χο βαθμό. Αδελφός της Στοάς σε ρόλο επισκέπτου έκρουσε την θήρα, 
ζητώντας να του επιτραπεί η είσοδος. Εκεραμώθη κανονικώς υπό του 
αδ. Δοκ. και κατόπιν έγινε δεκτός από τον Σεβ. στις εργασίες της Στοάς. 
Η Ημερησία Διάταξη κάθε συνεδρίας περιελάμβανε  ομιλία του ενδ. αδ. 
Αετού Τζιφάκι, με θέμα από  τον αντίστοιχο βαθμό.

Στ. Σωκράτης 
υπ’ αριθμ. 142 

εν Αν. Κηφισιάς
Προς τιμήν του 

Μεγ. Γεν. Γραμ. Ενδ. αδ. Αετού Τζιφάκι
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Ειδικότερα, κατά την συνεδρία της 5ης Μαϊου 2011 σε βαθ. Μαθ., η Στ. Σω-
κράτης είχε την τιμή και την χαρά να υποδεχθεί τον Μεγ. Διδ. αδ. Νικόλαο 
Βουργίδη, τους ενδ. αδ. Γεώργιο Ίβο, Γεώργιο Ματσόπουλο, Μιχαήλ Ματτέ και 
Παναγιώτη Λούρη, καθώς και μεγάλο αριθμό Επιθεωρητών, κοσμητόρων και 
Σεβ. Μετά το πέρας της ομιλίας του ενδ. αδ. Αετού Τζιφάκι, ο Σεβ. αδ. Γεώρ-
γιος Κοεμτζόπουλος του προσέφερε εκ μέρους της Στοάς μικρό γλυπτό, που 
παριστά κλάδο φέροντα καρπούς, που φιλοτέχνησε ο γλύπτης και χαράκτης 

αδ. Κων/νος Παναγιωτοπούλος, μέλος 
της Στ. Σωκράτης, σε σχεδίο του ζω-
γράφου Γ. Σταθόπουλου, και το οποίο 
έφερε την εξής επιγραφή:

Και όπως διευκρίνισε ο Σεβ.: 
«Επειδή ο τεκτονισμός εκφράζεται 
με αλληγορίες και σύμβολα, ο κλά-
δος συμβολίζει την Στοά μας, τον 
σπόρο της οποίας εσείς φυτέψατε, 

οι δε καρποί είναι το τεκτονικό έργο, το οποίον αυτή παράγει εις Δόξαν 
του Μ.Α.Τ.Σ.». Ο ενδ. αδ. ευχαρίστησε την Στοά.

Ο Μεγ. Διδ. αδ. Νικόλαος Βουργίδης, έλαβε τον λόγο και εξεθείασε το 
έργο του αδ. Αετού Τζιφάκι, συνεχάρη την Στοά Σωκράτης για την υπο-
δειγματική ανάλυση της έννοιας αλλά και την  εκτέλεση της κεράμωσης, 
επικροτώντας την ως αναγκαία πρακτική, ώστε «να μαθαίνουν οι νέοι 
αδελφοί και να θυμούνται οι παλαιότεροι».

Μετά το πέρας των εργασιών, η Στοά προσέφερε στους αδελφούς 
δείπνο Αγάπης στον χώρο εστίασης του Μεγάρου των Βορείων Προ-
αστίων. n

Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Μ.Σ.Τ.Ε.

Η  Σ. Στ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142 ΕΝ ΑΝ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΔΕΚΑΕΤΗ, ΜΕΤ’ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔ. ΑΓΑΠΗΣ, 

ΑΚΑΜΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΝ ΤΗΣ,

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΤΗΣ Μ.Σ.Τ.Ε. ΕΝΔ. ΑΔ. ΑΕΤΟΝ ΤΖΙΦΑ-

ΚΙΝ

ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΝ ΚΛΑΔΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΝ

ΕΝ ΑΝ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5 ΜΑΪΟΥ 2011
Εγκαθιδρύθηκε, στις 18.02.2012, στο τεκτο-

νικό μέγαρο Πατρών, η νέα Στ. Οδυσσεύς, 
υπ’ αριθ. 164 Εν. Αν. Κεφαλληνίας.

Την εγκαθίδρυση της Στοάς και την εγκατάσταση 
των πρώτων αρχών της,  πραγματοποίησε σύσσωμο 
το συμβούλιο της Μεγ. Στοάς, με επικεφαλήν τον ενδοξ.. 
Μεγ. Διδ. αδ. Νικ. Βουργίδη, ο οποίος διηύθυνε, τις εργα-
σίες.

Στην τελετή παρέστησαν, εκπρόσωποι του Υπ. Συμβουλίου και της 
Βασιλικής Αψίδος και αντιπροσωπείες των Στοών: Ποσειδωνία  υπ’ 
αριθ. 2, Ισότις υπ’ αριθ. 10, Π.Π.Γερμανός υπ’ αριθ. 22, Σκενδέρμπεης υπ’ 
αριθ. 31, Μιαούλης υπ’ αριθ. 42, Φοίνιξ υπ’ αριθ. 48, Ορφεύς υπ’ αριθ. 
69, Πίστις υπ’ αριθ. 71, Αναγέννησις υπ’ αριθ. 75, Απόλλων υπ’ αριθ. 98, 
Όσιρις υπ’ αριθ. 117, Τριπτόλεμος υπ’ αριθ. 122, Δημήτηρ υπ’ αριθ. 123, 
La Tradition Francaise υπ’ αριθ. 125, Βελλεροφόντης υπ’ αριθ. 129, Σα-
λαμίς υπ’ αριθ. 137, Φάρος υπ’ αριθ. 138, Σωκράτης  υπ’ αριθ. 142, Αρχ. 
Ολυμπία υπ’ αριθ. 145, Πανελλήνιον υπ’ αριθ. 156, Αχαϊκός Αστήρ υπ’ 
αριθ. 161, Ευρώπη υπ’ αριθ. 162, Ελπίς υπ’ αριθ. 163.

Το ιδρυτικό Συμβ. αξιωμ. απαρτίζεται από τους εξής: Λυκούδης Σπυ-
ρίδων Σεβ., Φραγκισκάτος  Κων/νος Α’  Επ., Βουτσινάς  Σταύρος Β’ Επ., 
Θεοδωράτος  Γερασιμος Ρήτ., Γρηγορόπουλος  Κων/νος Γραμμ., Μαρ-
καντωνάτος Πέτρος Θησαυρ., Φρατζισκάκης  Κων/νος Ελεον., Λαζανάς  
Νικόλαος Τελετ., Μπαρμπέτας  Αντώνιος Δοκιμ., Γαλιατσάτος  Κων/νος 
Στεγ., Τριβιζάς  Διονύσιος Ιδρυτικό Μέλος.

Ο Σεβ. της νέας Στοάς, αδ. Λυκούδης Σπυρίδων, είπε: «Η Στ. Οδυσ-
σεύς αρχίζει την οδύσσειά της και θα πορευθεί προς την αναζήτηση, των 

Οδυσσεύς 
υπ’ αρ. 164 

Αν. Κεφαλληνίας
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ιστορικών, των φιλοσοφικών, αλλά κυρίως των τεκτονικών της πεπρω-
μένων. Η διαβεβαίωση που δώσαμε ενώπιόν σας, θα είναι οδηγός, για 
την συνείδησή μας και ταυτοχρόνως δέσμευση τιμής, ότι θα πραγματώ-
σουμε, όλα όσα είχαμε κατά νούν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ιδρύσε-
ως της Στ. και όσα έχουμε μάθει, θητεύοντας στις Στοές, παραμένοντας 
μαθητές και μόνον μαθητές, ακολουθώντας την ρήση του Σωκράτη “Γη-
ράσκω αεί διδασκόμενος”.

Εμείς οι Κεφαλλήνες τέκτονες, έχουμε το προνόμιο, να αντλούμε 
διδάγματα και προς μίμηση και πρός αποφυγή, από τόν συνώνυμο της 
Στοάς μας Κεφαλλήνα Οδυσσέα και τον στενό συγγενή του Όμηρο, που 
συγκλονίζουν με την οδύσσεια την οικουμένη, εδώ και 35 αιώνες, ο 
πρώτος με τα κατορθώματά του και ο δεύτερος με τα γραφόμενά του.

Ακολουθώντας την πορεία του ξακουστού στην οικουμένη, διογε-
νούς, πολυμήχανου Οδυσσέα, που κατέβηκε στον Άδη, έκανε δηλαδή 
την κάθοδο στο βάθος του εαυτού του, όπως αναφέρει το τυπικό του 
πρώτου βαθμού, προκειμένου να αναζητήσουμε το φως, θα μελετούμε 
την φύση, θα παρατηρούμε τα φαινόμενα, θα κατερχόμεθα στο βάθος 
της συνειδήσεώς μας και θα εναρμονίζουμε τους εαυτούς μας με τον 
παγκόσμιο ρυθμό.

Ευχαριστούμε όλους εσάς, διότι με  την παρουσίας σήμερα, επιβεβαι-
ώνετε το  μεγαλείο του Τεκτονισμού.

Μιλώντας ο Μεγ. Ρητ. αδ. Κ. Πολίτης επεσήμανε μεταξύ άλλων:

“Το διακριτικό όνομα "Οδυσσεύς" παραπέμπει σε χρόνους πιο μακρι-
νούς και από την ιστορία. Τον ελληνικό μυθoπλαστικό κύκλο, που άρχισε 
με το ζευγάρωμα του Ουρανού και της Γης, κλείνει ο τελευταίος ήρωάς 
του ο Οδυσσέας. Μετά, αρχίζει η ζωή χωρίς ήρωες όπου οι ιστορίες πλέ-
ον δεν συμβαίνουν υποδειγματικά. Όσα συμβαίνoυν έκτοτε είναι καθα-
ρή ιστορία. Όπως ο Οδυσσέας είναι ένας υποδειγματικός ήρωας, η Στ. 
"Οδυσσεύς" διά των τελετών της θα είναι το υπόδειγμα που πρέπει να 
ακολουθεί ο ζητών να γίνει τέκτων.

Ο Οδυσσέας είναι ο μoναδικός ανάμεσα στους Αχαιούς αρχηγούς που 
κρατάει τα μάτια xαμrιλά, όχι από φόβο, αλλά συγκεντρώνει το νου του, τον 
απομονώνει ενώ και σχηματίζει μια νοητική πλοκή, δίνει μορφή σε μια μηχα-
νή του νου. Πρoσθέτει δηλαδή νέες μηχανές, όχι απ' αυτές που δίνει η φύση 
αλλά επεξεργασμένες από τον ίδιο. Η κατά μέτωπο σύγκρουση δεν τον ελκύει. 
Ο lθακήσιος βασιλιάς κάνει ένα βήμα πίσω για να πάρει την απαραίτητη ώθη-

Ο Οδυσσέας, “είναι ξεφτέρι ο 

νους του», είναι αυτός που ξέρει 

να βγαίνει από το αναμμένο 

καμίνι, δηλ. να επιστρέφει σώος. 

Κανείς δεν ξέρει να επιστρέφει 

σαν αυτόν. Όπως ο Οδυσσέας 

είναι αυτός που επιστρέφει 

και αναγνωρίζεται, έτσι και 

ο μυημένoς επιστρέφει στην 

κοινωνία και αναγνωρίζεται ως 

αγαθό τέκνον του φωτός. 

ση και να ριχτεί πέρα από τον ήρωα. Όταν οι ήρωες και οι συμπλωτήρες του θα 
είναι νεκροί, αυτός μόνος θα αγναντεύει το πέλαγος. Ο Ομηρικός ήρωας oδή-
γησε για πρώτη φορά το έμμεσο στο θρίαμβο επί του αμέσου. Όπως ο Οδυσ-
σέας κατέκτησε την μύηση της Τροίας με έμμεσο τρόπο, έτσι και ο μυούμε-
νος εμμέσως, διά της ερμηνείας των Συμβόλων, βαδίζει προς την μύησή του. 
Όπως ο τερατοκτόνος Οδυσσέας πολεμάει να απαλλαγεί από τα τέρατα-πάθη 
του έτσι και o αδ. προσπα-
θεί να τα χαλιναγωγήσει. 
Ταξιδευτής θαλασσοπόρος 
ο ένας, οδοιπόρος, εργάτης 
ο άλλος. Κατακτητές του 
κάλλους και οι δύο. 

Οι εξωτερικές αντι-
ξoότητες που συναντάει ο 
πρώτος και τα εμπόδια στις 
περιοδείες, που βρίσκει ο 
δεύτερος, εκμυθεύουν τις 
εσωτερικές δυσχέρειες 
της ψυχής. Ψυχικό ήταν το 
ταξίδι του Οδυσσέα. Ψυχι-
κό και του μυουμένου. 

Ο Οδυσσέας δεν έχει 
τον γοργό διασκελισμό 
του Αχιλλέα, δεν έχει την 
ευφράδεια του Διομήδη, 
ή την γλαφυρότητα του 
Νέστορα, αλλά επειδή 
“είναι ξεφτέρι ο νους του", είναι αυτός που ξέρει να βγαίνει από το αναμ-
μένο καμίνι, δηλαδή να επιστρέφει σώος. Κανείς δεν ξέρει να επιστρέφει 
σαν αυτόν. Όπως ο Οδυσσέας είναι αυτός που επιστρέφει και αναγνωρί-
ζεται, έτσι και ο μυημένoς επιστρέφει στην κοινωνία και αναγνωρίζεται 
ως αγαθό τέκνον του φωτός. 

Η ζωή του Οδυσσέα υπήρξε ένα διαρκές ψυθίρισμα ανάμεσα στο νου 
του και την Αθηνά. Της λέει στις δύσκολες στιγμές: "την αγάπη σου πιότερο 
τώρα δείξε μου" και εκείνη του τη δε(χνει με περισσότερες δοκιμασίες, Η 
Αθηνά είναι η δύναμη που βοηθά το βλέμμα να δει. Είναι η διαυγής σοφία 
που υπερβαίνει την ασαφή αντίληψη του μισoξυπvημένoυ ανθρώπου. 
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Αυτή τη Σοφία που συμβολικά θα ανάβει στη νέα Στ., χρειάζεται ο μυούμε-
νος ώστε ν' αποκτήσει την σωστή Ισχύ, για να μην υποκύψει στις έλξεις και τα 
κάλλη που του προσφέρουν οι πoλυθέλγητρες Σειρήνες, η Κίρκη, η Καλυψώ, 
η Ναυσικά. Σκοπός του θάναι μόνο το Κάλλος που συμβολίζει η Πηνελόπη. 

Ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνων έρχονται στη μνήμη μας, σαν συντρίμ-
μια φθαρμένα από την καταστροφή. Ο Οδυσσέας παραμένει οικείος, σαν 
ένας αόρατος σύντροφος που στέκει δίπλα μας σαν αδελφός.

Τα μέλη της Στ. "Οδυσσεύς" στο τελετουργικό και μυητικό ταξίδι τους, 
μπορούν να βρουν πολλούς συνειρμούς, ομοιότητες, αvoλoγiες με το τα-
ξίδι του ήρωα, να διευκολυνθούν στις ερμηνείες των συμβόλων και να 
πλουτίσουν την κατανόησή τους. Ο Οδυσσέας θα είναι πάντα παρών στην 
αλυσίδα τους να τους βοηθά στα μελλοντικά βήματά τους. Όπως είπαν άλ-
λωστε, "ο Οδυσσέας είναι μια ακατανίκητη ανάμνηση του μέλλοντος! ..." 

Τέλος ο Μεγ. Διδ. αδ. Ν. Βουργίδης τόνισε ότι:

“Ως Κεφαλλήνιοι, δικαίως επιλέξατε και δώσατε στην Στοά σας το 
όνομα του μυθικού Οδυσσέα, υιού και διάδοχου του βασιλέως της Ιθά-
κης, Λαέρτιου, συζύγου της Πηνελόπης και πατρός του Τηλεμάχου. 

Πόθος κάθε ανθρώπου είναι κάποτε να φθάσει στην Ιθάκη του. Εύχο-
μαι για εσάς, η Στοά "Οδυσσεύς" να καταστεί η Ιθάκη σας, ο χώρος όπου 
θα βρείτε την ηρεμία της ψυχής σας, όπου εργαζόμενοι με πραγματική 
αδελφική κατανόηση και αγάπη, θα δυνηθείτε να γίνετε Άνθρωποι. 

Η ενασxόληση μέσα στη Στοά διατηρεί τον τέκτονα σε διαρκή εγρήγορ-
ση, πνευματική και ψυχική, που ισχυροποιεί την έμφυτη έφεση του αν-
θρώπου για βελτίωση. Ενισχύει τις ατομικές διεργασίες του χωρίς να τις 
περιορίζει μέσα σε προκαθορισμένα δογματικά πλαίσια. Επομένως, δεν 
μπορεί ο Τεκτονισμός να προσφέρει κανενός είδους "λύτρωση", όπως οι 
θρησκείες, και μάλιστα με το "λογικό". Με τον ορθό λόγο, ο τέκτων μπορεί 
να κατανοήσει τον εαυτό του, στη συνέχεια τον συνάνθρωπο και τελικά 
το συμπαντικό περιβάλλον του. Πρόκειται για μία στροφή του πνεύματος 
προς τα εντός υπό μορφή αυτογνωσίας και, κυρίως προς τα εκτός του ατό-
μου συμβαίνοντα, ώστε αυτό να προσαρμόσει αρμονικά την επήγεια ζωή 
του προς τα συμβατικά και τα αισθητά. Ο Τεκτονισμός αποτελεί ανθρώπινη 
προσπάθεια, που στηρίζεται στη βούληση του ατόμου να αυτοβελτιωθεί, 
επιθυμία η οποία είναι προϊόν της διάνοιάς του και όχι της πίστης. Η βαθμι-
αία και διαχρονική αυτοβελτίωση και τελειοποίηση του τέκτονα περιλαμ-
βάνει την προϊούσα αύξηση του πνευματικού του φωτός. Η αύξηση αυτή 

αφορά το ίδιο το άτομο, εξαρτώμενη από τις ατομικές δυνατότητές του και 
όχι από τη θρησκευτική κατήχηση, ούτε από τη μυστηριακή απόκτηση της 
Θείας Χάριτος, που αποτελεί πράγματ ψυχική λύτρωση παντός πιστού θρη-
σκευομένου.

Παραφράζoντας κατ' ολίγον μία παράγραφο από την πρυτανική ομιλία του 
καθηγητού και Με-
γάλου Διδασκάλου 
Θρασυβούλου Βλη-
σίδη, δικαιούμαι να 
αναφέρω ότι τέκτονες 
ετάχθηκαν πάντοτε “εις 
την πνευματοκρατικήν 
κατεύθυνσιν”, αναγνω-
ρίζοντες ανέκαθεν τη 
δύναμη και τη σημασία 
της ανθρώπινης νόησης 
στην προσπάθειά τους 
προς κατάληψη της 
αλήθειας. Διαβλέποντες 
την αρμονία τόσο του 
σύμπαντος όσο και των οργανισμών, ως και την αρμονία των ψυχικών ιδιοτή-
των του ανθρώπου, αισθάνονται το πνεύμα της δημιουργίας και την επιθυμία, 
όπως η αρμονία αυτή επικρατήσει και στην ανθρώπινη κοινωνία, μεταξύ των 
ατόμων και των λαών, στρεφόμενοι όλοι προς τον Θεό και τη διδασκαλία της 
Αγάπης του Θεανθρώπου Χριστού, ώστε έτσι να καταστεί η ανθρωπότητα μία 
ποίμνη και ένας ποιμήν. Τότε, ο άνθρωπος, ως άτομο, και η κοινωνία ως σύνολο 
ανθρώπων θα δύναται να καυχηθεί ότι είναι άξια του ονόματος Άνθρωπος. 

Αυτή, ας είναι και η προσπάθεια των αδελφών της νεοιδρυθείσας 
Στοάς “Οδυσσεύς”. Μίας Στοάς, η οποία ευελπιστώ ότι με τα επίλεκτα 
ιδρυτικά μέλη που διαθέτει, θα λαμπρύνει τον Τεκτονισμό και θα βοηθή-
σει στην πραγματική και ηθική πρόοδο της ανθρωπότητος. 

Εύχομαι και πιστεύω ότι θα επιτύχουν το σκοπό που οραματίζονται. 
Συγχαίρω όθεν τον Σεβ. Σπυρίδωνα Λυκούδη και τα λοιπά ιδρυτικά μέλη 
του νέου Εργαστηρίου για την πρωτοβουλία τους, και ευελπιστώ σύντο-
μα να μεταφέρουν την δράση τους και το εργαστήριό τους, στην νήσο της 
καταγωγής τους”.  n
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Την 12η Απριλίου 2011 η Στ. Μι-
αούλης τίμησε τον Μεγ. Διδ. και 
μέλος της Νικ. Βουργίδη με την 

παρουσία πληθώρας στελεχών και μελών 
του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.

Ο Σεβ. Θεοφ. Στάικος αναφέρθηκε στην 
εγκαθίδρυση της Στ. την 28η Μαρτίου 1908, 
υπογράμμισε τον ρόλο του εργαστηρίου 
στην δημιουργία άλλων στοών (Φοίνιξ, Πί-
στις, Ορφεύς, Ισότης, Σαλαμίς, Ποσειδωνία) 
και στα ένδοξα μέλη που αναδείχθησαν 
από τους κόλπους της (Γεώργιος Στρα-
τήγης, Χρίστος Πέπας, Αθαν. Παλλάντιος, 
Βασ. Κούτσης, Νικ. Βουργίδης).

Ο τιμώμενος εισήλθε στην Στοά στις 30.04.1968, έγινε Ετ. στις 
03.06.1969 και Διδ. στις 02.06.1970 με ανάδοχο τον Κώστα Τσιμπούκη. 
Διετέλεσε Σεβ. δύο διετίες (1985-1989) αντιμετωπίζοντας επιτυχώς την 
διάσπαση της Στοάς Μιαούλης. Διορίσθη Μεγ. Επιθεωρητής και Κοσμή-
τωρ της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Το 1995 εξελέγη μέλος της Μεγ. Στ. της Ελλάδος υπηρέτησε στα αξι-
ώματα του Μεγ. Ρήτορος (1995-1999), του Προσθ. Μεγ. Διδ. (1999-2001), 
του Μεγ. Στεγ. (2001-2004), του Προσθ. Μεγ. Διδ. (2004-2007) και από το 
έτος 2007 κατέχει την έδρα του Μεγ. Διδασκάλου.

Στους Περιστυλιακούς βαθμούς της Βασιλικής Αψίδος έλαβε τα αξι-

Πανηγυρική Συνεδρία 
της Στ. Μιαούλης 
προς τιμήν του 
Μεγ. Διδ. Ν. Βουργίδη

ώματα του Προκαθημένου του Παν. Μεγ. Άνακτος και του Εξοχ. Μεγ. 
Προκαθ. Στους Κρυπτικούς βαθμούς του Αναπληρωτή Μεγ. Διδασκάλου 
ενώ στην τάξη των Ιππ. του Ναού κατέχει το αξίωμα του Μεγ. Διδ. του 
Μεγ. Στρατοπέδου της Ελλάδος και της Κύπρου. Τέλος ανηγορεύθη ως 
Ύπατος Καθηγούμενος της Τάξεως των πρώην Κρατ. Διοικητών.

Στον Σκωτικό τύπο έλαβε τα 
αξιώματα του Τρις Ισχ. στην Στ. Τε-
λειοποιήσεως Εχεμύθεια και του 
Σοφ. στο Υπ. Περιστ. Σείριος και 
προσφάτως του απενεμήθη ο 33ος 
ως ομότιμος Κραταιός του Αρχαί-
ου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού 
Τύπο.

Χαρακτηριστικό κείμενο οι 
εντυπώσεις του ως μαθ. από την 
είσοδό του στον Τεκτονισμό την 
30η Απριλίου 1968:

«Τριακοστή Απριλίου ήταν μία 
αvοιξιάτικη ηλιόλουστη ημέρα ως 
αυταί που βυθίζουv εις έκστασιν 
και συνεπαίρνουν τηv φαvτασίαv. 

Η ημέρα αυτή επέπρωτο vα γί-
νει σταθμός της ζωής μου, κατ' αυτήν εγένοντο συγκλονιστικαί αλλαγαί 
εις το “είναι” μου, επραγματοποιήθη η αvαδημιουργία μου διά της εισό-
δου μου εις τα άδυτα τωv αδύτωv τωv Τεκτονικών μυστηρίωv. 

Ω! Πόσοv φως εχύθη έκτοτε εις τηv καρδίαv μου! Τα μάτια της ψυχής 
μου αvέβλεψαv το φως το υπέρλαμπροv, το πvεύμα μου ανεβαπτίσθη εις 
τηv κολυμβήθραv της Τεκτοvικής φιλοσοφίας και έκτοτε ήρχισε μ' έvα 
σιγαvό μα σταθερό φτερούγισμα vα οδεύη διά μέσου της στεvωπής ατρα-
πού προς τηv μακαριότητα της στερήσεως του εγώ, προς τηv Νιρβάνα. 

Οποία αισθήματα με κατέλαβov ευθύς ως έφεροv τov πόδα μου εις 
τηv είσοδοv της Σεπτής μας Στοας, μου είναι αδύνατον vα περιγράψω. 
Eίxov ακούσει πολλά περί του Τεκτοvισμού, είxov γvωρίσει Τέκτοvας 
οίτιvες εν μέσω τωv άλλωv αvθρώπωv έλαμποv ως οι αδάμαvτες και 
αvυπομοvούσα vα γvωρίσω τov Τεκτοvισμόv εις όλοv αυτού το μεγαλείοv. 

Αvαμιμvησκόμεvος της τελετής της μυήσεως μου και ταξιvομώv τας 

Η ημέρα αυτή επέπρωτο 

vα γίνει σταθμός της 

ζωής μου, κατ’ αυτήν 

εγένοντο συγκλονιστικαί 

αλλαγαί εις το “είναι” 

μου, επραγματοποιήθη η 

αvαδημιουργία μου διά της 

εισόδου μου εις τα άδυτα 

τωv αδύτωv τωv Τεκτονικών 

μυστηρίωv.
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εvτυπώσεις και τα σvvαισθήματα άτινα με κατέλαβov ευθύς ως ευρέθηv 
εν μέσω του μέχρι τότε ασυνήθoυς τούτου περιβάλλοvτος αv και αδυvα-
τώ vα δώσω πρωτεύουσαv θέσιv εις εv εξ αυτώv, εv τούτοις δε θα περιο-
ρισθώ ούτε εις τα αισθήματα της αδελφικής αγάπης, της ηγεμοvίδος τωv 
Τεκτονικών αρετών, που συvδέουv τους Τέκτοvας και τα οποία επεκτεί-
νονται εις τηv απανταχού αvθρωπότητα, μεμυημέvους ή αμυήτους, λευ-
κούς ή μαύρους, πλoυσίoυς ή πέvητας, βασιλείς ή στρατιώτας, ούτε εις 
τα τόσα αλληγορικά σύμβολα άτιvα ευρίσκοvται παvτού χαραγμέvα εις τα 
Tεκτονικά εργαστήρια, ούτε εις το πικρόν ποτήριον που μου έδωσαv, ίvα  
γευθώ τηv πικρίαv τωv τύψεωv του συvειδότος, ας ήθελov δοκιμάσει, αv 
ποτε επιoρκία μολύvη τα χείλη μου. Ούτε εις την προηγηθείσαv αφαίρε-
σιv τωv μεταλλίvωv αvτικειμέvωv άτιvα έφεροv, παvτός δηλαδή βάρους 
συvδεδεμέvου με τον προ του πολιτισμοά άvθρωποv, που δεv θα μου 
επέτρεπε vα απαλλαγώ εκ τωv προλήψεωv της μισαλλοδοξίας και της 
εγωπαθείας του παρελθόvτος και vα βαδίσω προς τα νέα πεδία άτιvα θα 
μου προσεφέροvτο. Ούτε εις τα προσκόμματα άτιvα συvήvτησα κατά τηv 
περιοδείαv μου από Δυσμάς προς Αvατολάς και τα οποία εμφαίvουv τας 
δυσκολίας, ας ο άvθρωπος δοκιμάζει εις τηv ζωήv του. 

Oιovεί αvτιπαρέρχομαι πάvτα ταύτα, όχι διότι μοι εvεποίησαv 
μικροτέραv εvτύπωσιv, αλλά διότι επιθυμώ vα ξεχωρίσω αυτό που μου 
ήτο παvτελώς αδύνατov vα διαvοηθώ. Eίvαι τούτο το σκότος εις το οποίοv 
ευρισκόμηv. Το σκότος που κυριαρχεί επί τωv αμυήτωv. 

Καθήμεvος εις τον σκοτειvόv και αvήλιοv θάλαμοv και παρατηρώv 
μετά προσοχής το κάθε τι, ίvα εύρω το νήμα της Αριάδvης που θα με 
εβοήθει vα ερμηvεύσω τας συμβολικάς παραστάσεις που με περιέβα-
λοv, και ενώ ευρισκόμηv εις στιγμάς περισυλλογής τωv πνευματικώv 
μου δυvάμεωv, με επλησίασε ο κεκαλυμμέvος διά μελαίvης τηβένvου, 
καλύπτρας και προσωπίδος Αδελφός Δοκιμαστης και μου περικάλυψε 
τους οφθαλμούς τόσοv, ώστε vα μηv δύvαμαι vα βλέπω ουδέv. Ev τοι-
αύτη καταστάσει ευρισκόμεvος ωδηγήθηv εις τον ναόv του πνεύματος 
εν μέσω τωv αδελφώv, όπου θα ελάμβανε χώραv η τελετή της μυήσεως. 

Αλλά τις η έννοια και ο συμβολισμός αυτού του σκότους; Δια ποίοv 
λόγοv με τόσηv προσοχήv με εστέρησαv της οράσεως; Αμύητος ωv αδί-
κως εβασαvιζόμηv καθ' όσον ολίγοv διέθετα χρόvοv ίvα δώσω εξήγησιv 
εις τα Τεκτονικά μυσταγωγικά τεκταιvόμεvα. Αργότεροv εδιδάχθηv ότι το 
σκότος εν ό ευρισκόμηv απεικόvιζε τον εν τη αγvoία τωv πάvτωv διατε-
λούντα, τον άvθρωποv εν τη αμυήτω κοιvωvία. 

Αλήθεια ! Πόσοv σκότος υπάρχει εις τας καρδίας τωv αvθρώπωv, 
πόση κακία και αθλιότης. Διατί όμως; Διατί αφού επλάσθημεv από 
τον Δημιουργόv του σύμπαvτος Κόσμου τον Μέγα Αρχιτέκτovα του 
Σύμπαvτος κατ' εικόvα και καθ' ομοίωσιv, vα αφήσωμεv το πνεύμα το 
ποvηρόv vα κυριεύση τας καρδίας μας και vα μας βυθίση εις το σκότος; 
Διατί εφ' όσον επροικίσθημεν με ελευθέραν σκέψιν να μη ποιούμεθα κα-
λήν χρήσιν ταύτης; Δι-
ατί να μη γίνωμεν τα 
αγλαόκαρπα δένδρα 
που θα προσφέρωμε 
γυρωθέν μας τους 
δροσερούς καρπούς 
της χαράς και της κα-
λωσύνης; Διατί να 
μη γίνωμεν οι φωτο-
βόλοι φάροι που θα 
φωτίζωμεν τους δυ-
στυχείς ναυαγούς της 
ζωης όπως επανεύ-
ρουν το φως των; Διατί 
να μη λαξεύσωμεν τον 
ακατέργαστον λίθον 
εις καλλιμάρμαρον 
ναόν εν τω οποίω θα 
προστρέχουν οι άν-
θρωποι του σκότους 
ίvα φωτίζωvται με την 
θείαν γνώσιν; Διατί τό-
σον σκότος εν μέσω του πολιτισμου του 20ου αιώνος. 

Διότι ο σημερινός πολιτισμός, απώλεσε το ηθικόν και μεταφυσικόν 
αυτού βάθος, μετoυσίωσε το πνευματικόν περιεχόμενον της ζωής, εις 
τεχvoκρατικήν oυσίαν και αξίαν και ανήγαγε την τεχνικήν εις βάσιν και 
ακραίov ιδανικόν της ζωής. Έστρεψε αποκλειστικά την προσοχήν του αν-
θρώπου προς τα έξω, τα υλικά αγαθά, προς την κενήν περιεχομένου βιο-
λογικήν απλώς μορφήν της ζωής, μετέπλασεν, όπως λέγει ο Ρ. VΑLERY, 
τον άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωσιν της μηχανής. 

Πώς όμως θα δυνηθής να ξεπεράσεις όλα αυτά ώ ταλαίπωρε άνθρω-

Ω! Πόσοv φως εχύθη έκτοτε εις 

τηv καρδίαv μου! Τα μάτια της 

ψυχής μου αvέβλεψαv το φως 

το υπέρλαμπροv, το πvεύμα μου 

ανεβαπτίσθη εις τηv κολυμβήθραv 

της Τεκτοvικής φιλοσοφίας και 

έκτοτε ήρχισε μ’ έvα σιγαvό μα 

σταθερό φτερούγισμα vα οδεύη δια 

μέσου της στεvωπής ατραπού προς 

τηv μακαριότητα της στερήσεως 

του εγώ, προς τηv Νιρβάνα.
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πε; Πώς θα ημπορέσης να ξεφύγης από τας φοβεράς αγκάλας του παρελ-
θόντος και να πετάξης εις τους κόσμους της πνευματικής ευδαιμονίας; 
Μόνον διά του Τεκτονισμού όστις προσφέρει την αγάπην, δίδει την γα-
λήνην, παρέχει την γνώσιν και καλλιεργεί το ανθρωπιστικόν ιδεώδες, θα 
δυνηθώμεν να συνδεθώμεν άτομα και λαoί, εις μίαv ενιαίαν πνευματικήν 
κοινωνίαν εις μίαv παγκόσμιον αδελφότητα, εν τη oπoία θα βασιλεύη η 
αγάπη και η ανοχή και θα λάμπη το φως το καταυγάζον τα πάντα. 

Εν κατακλείδι θεωρώ καθηκον μου όπως εκ της επισήμου ταύτης 
θέσεως ευχαριστήσω τον Αδελφόν Σεβάσμιον ως και την Σεπτήν ταύτην 
Στοάν, διότι μου επέτρεψαν την είσοδον εις το ιερόν τούτο της φύσεως 
και της νοήσεως, επίσης δε και τον φίλτατόν μοι αδελφόν Β' Επόπτην 
Κων/νον Τσιμπούκην όστις μου έδωσε την δυνατότητα διά της εισόδου 
μου εις τον Τεκτονισμόν να ίδω το υπερκόσμιον ανθρώπινον μεγαλείον 
και να εξέλθω του σκότους. 

Στον τιμώμενο αναφέρθηκε ο Α’ Μεγ. Επ. Βασ. Κούτσης ο οποίος με-
ταξύ άλλων είπε:

Όταν πρόκειται να αναφερθούμε στην ζωή και το έργο ενός φίλoυ, οι 
στοχασμoί που ξεπηδούν από τα συναισθήματά μας κινούνται με μεγάλη 
ταχύτητα και δημιουργούν εκατοντάδες εικόνες αναμνήσεων που τρο-
φοδοτούν τον προφορικό λόγο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Αντίθετα είναι 
αρκετά δύσκολο να διατύπώσεις εγγράφως τις σκέψεις σου για έναν αδ., 
παραμένοντας στα πλαίσια του ορθού λόγου ο οποίος είναι κύριο χαρα-
κτηριστικό των τεκτονικών εργασιών. Η αναφορά στo πρόσωπο του Mεγ. 
Διδ. ο οποίος είναι, για τον ομιλούντα, αδ. και φίλος, έκανε το σημερινό 
εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο. ~ 

Ποιες προσδοκίες έχουμε από τον Μεγ. Διδ. παιδαγωγό, τον ασκού-
ντα το ύψιστο τεκτονικό λειτούργημα; Εύλογο είναι οι προσδοκίες που 
έχουμε να γίνονται έπειτα κριτήρια επιδοκιμασίας - αποδοκιμασίας του 
ήθους των ανθρώπων .. 

Συνολικά και συνοπτικά μπορούμε να σημειώσουμε ως κριτήρια: 

- την ειλικρίνεια σχέσεων 

- την συνέπεια λόγων 

- την νομιμότητα ενεργειών 

- την ακρίβεια στην επιτέλεση του τεκτονικού έργου εντός των πλαισί-
ων του Καταστατικού Χάρτη και του Γενικού Κανονισμού. 

Πολυαγαπημένε φίλε μου Νίκο το ΗΘΟΣ αποτελεί την αδαμάντινη 
βάση των ανθρωπίνων σχέσεων. Αισθάνομαι ότι κομίζω "γλαύκας εις 
Αθήνας" ομολογώντας ότι κατά την μέχρι σήμερα μακρά πορεία σου 
στην κοινωνία και τον τεκτονισμό έχεις επιδείξει Ήθος αδαμαντινης δι-
αύγειας σε όλες τις ανθρώπινες σχέ-
σεις σου (είτε αυτές είναι φιλικές, είτε 
κοινωνικές, είτε επαγγελματικές και 
κυρίως το αδαμάντινο ΗΘΟΣ λάμπει 
μέσω της υπέρτατης σχέσης σου με τον 
τεκτονισμό). Γνωρίζω προσωπικά και 
ομολογώ ότι η διατήρηση του ήθους 
αυτού έγινε από την πλευρά σου με 
θυσίες, ειλικρίνεια κι ευγένεια. Κάθε 
εντολή που έλαβες από τους αδ. για 
την εκτέλεση τεκτονικών καθηκόντων 
την τίμησες με ήθος και ευγένεια. Έχει 
μεγάλη σημασία να τονισθεί ότι ο τρό-
πος που αντιμετώπισες πάντα αυτόν 
που καθόταν απέναντί σου είχε τα συ-
στατικά της ειλικρίνειας και της ανθρώ-
πινης αγάπης. 

Πανφίλτατε αδ. Νίκο Βουργίδη συ-
νέχισε να κρατάς στα χέρια σου την 
ειλικρίνεια και την ευγένεια που εδρά-
ζονται στο ΗΘΟΣ σου, έτσι ώστε να βο-
ηθείς όλους εμάς να συνεχίσουμε την 
δύσκολη τεκτονική ατραπό προς το φως και την αλήθεια. 

Αδ. όλα όσα αναφέρθηκαν, με απόλυτο σεβασμό προς τον ορθόν λόγο 
με μοναδικό σκοπό να μας διδάξει ότι σήμερα και πάντοτε: το ηθος του 
καθενός μας ειναι αυτόφωτο και προβάλλει με την απαστράπτoυσα έντα-
ση που εμείς του δίνουμε με τις πράξεις μας αδιαφορώντας για τις προ-
σπάθειες κακών και συκοφαντικών στoιxείων, αφού η φλόγα της ψυχής 
μας δεν θα προδώσει κανέναν και κυρίως δεν θα προδώσει εμάς τους 
ίδιους.

Εύχομαι ο Μ.Α.Τ.Σ. να έχει τoν αδ. Νίκο Βουργίδη καλά και την φλόγα 
της ψυχής του άσβεσrη επι μακρά σειρά ετών.   n
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Το Δ. Συμβούλιο του Συνδέσμου ματαίω-
σε τον εορτασμό των 80 χρόνων της λει-
τουργίας του λόγω της κρίσεως και αντ’ 

αυτού κυκλοφόρησε χρονολόγιο, στο οποίο παρου-
σιάζεται συνοπτικά η δραστηριότητά του. Από αυτό 

παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα στοιχεία.

1931 
Ίδρυση του “Συνδέσμου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως” 

σωματείoυ μη κερδοσκοπικού εγγεγραμμένου στο 
Πρωτοδικείο Πατρών και ελεγχόμενου από την Διεύ-
θυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αχαΐ-
ας. Ιδρυτικά μέλη ήταν οι: Χαρ. Κακούρης, Τριάντης, 
Στήβενς, Κρεμμύδης, Κραψίτης και Ραυτόπουλος.

Σκοπός του Συνδέσμου: “η παροχή ηθικής και υλι-
κής ενισχύσεως προς πάσαν προσπάθειαν αποσκο-
πούσαν εις την εξυπηρέτησιν της Κοινωνικής Προνοί-
ας και Αντιλήψεως”. 

1932 
Διεξαγωγή Λαχειοφόρου Αγοράς με κέρδη 125.000 

δρχ., που διανεμήθηκαν για την ενίσχυση των φιλαν-
θρωπικών Ιδρυμάτων των Πατρών. 

Χρονολόγιο 
80 ετών (1931 - 2011)
του Συνδέσμου Κοινωνικής Προνοίας και 
Αντιλήψεως Πατρών

Φώτιος Σαμούτ-Μπατίστας

Χαρ. Κακούρης 1ος Πρόεδρος Σ.Κ.Π.Α.

1933
Διοργάνωση λαχειοφόρου αγοράς με τα ακόλουθα έσοδα.

1934
Διοργάνωση λαχειοφόρου αγοράς κατά την οποία εισεπράχθησαν 

485.633 δρχ., δαπανήθηκαν 233.214,60 και προέκυψε καθαρό προϊ-
όν προς διανομή 252.418,40 
δρχ. Αναφέρει η εφημερίδα 
“Νεολόγος” Πατρών (Τρίτη 
09.01.1934):

«Μετά την διεξαγωγήν της 
κληρώσεως ο Νομάρχης Αχα-
ΐας κ. Καλαμαράς συγχαίρων 
τον Πρόεδρον του Συνδέσμου 
Κοινωνικής Προνοίας και 
Αντιλήψεως είπεν τα εξής: 

"Διά της ωραίας εορτής 
την οποίαν οργανώσατε δεν 
εξασφαλίσατε μόνoν την 
βελτίωσιν της καταστάσε-
ως των δυστυχούντων αλλά 
εγίνατε αφορμή διπλού να 
συντελεσθή αγαθού: η ανα-
κούφισις εις τους λαμβάνο-
ντες και η ανακούφισις εις 
τους δίδοντας. 

Διότι πράγματι όχι μό-
νον όσοι θα λάβουν εκ των 
εισπράξεων θα ανακουφι-
σθούν αλλά και εκείνοι οί-
τινες συνεισέφερον και μικρόν έστω ποσόν και αυτοί ησθάνθη-
σαν αγαλλίασιν διότι προσέφεραν υπέρ των άλλων. 

Αλλ' ακόμη εντός του θεάτρου,εις το οποίον συνέρρευσεν ολό-
κληρος η κοινωνία συνεχωνεύθησαν διά της επαφής πάσαι αι 
τάξεις της κοινωνίας και η λεγομένη πάλη των τάξεων έχασεν 
την αξίαν της και η οξύτης, ήτις εκ της διαστάσεως πενομένων 
και εχόντων ήτο φυσική, ηβλύνθη και αυτή και επήλθε μέγα αγα-
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θόν διά της συνεργασίας των διισταμένων εν τη αμίλλη υπέρ της 
πασχούσης κοινωνίας. 

Σας συγχαίρω και πάλιν και εύχομαι να συνεχίσητε το έργον 
σας επ' αγαθώ της κοινωνίας". 

1935 
Διοργάνωση Λαχειοφόροu 

Αγοράς. Διενεμήθησαν σε φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα της πόλεως 
των Πατρών 337.000 δρχ. Γρά-
φει ο “Νεολόγος” (19.01.1935).

“Η προσφώνησις του 
Δημαρχούντος κου Στεφα-
νοπούλου εις την επίσημον 
τελετήν εγκαινίων της Λα-
χειοφόρου Αγοράς του Συν-
δέσμου Κοινωνικής Προνοίας 
και Αντιλήψεως έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε 

Η αγαθοεργός και η κοι-
νωνική δράσις του υπό την 
υμετέραν προεδρίαν Συνδέ-
σμου Κοινωνικής Προνοίας 
και Αντιλήψεως, αφ' ής το 
πρώτον συνέστη, μέχρι σήμε-
ρον διαρκώς εντεινομένη δεν 
είναι δυνατόν να αφήσει ασυ-
γκίνητον και την ψυχήν της 
Δημοτικής Aρxής, την οποίαν 
έχω την τιμήν να εκπροσωπώ 
σήμερον απουσιάζοντος του 
Δημάρχου. Αι αλτρουϊστικαί 
ιδέαι των μελών του συλλό-

γου σας, η πίστις σας προς το πνεύμα της αλληλεγγύης, η βα-
θεία συναίσθησις των καθηκόντων σας ως ατόμων και πολιτών, 
η άοκνος εργατικό της διά την ανακούφισιν του πόνου και τέλος 
αι προσπάθειαί σας διά την ακτινοβολίαν της καλοσύνης, της 

στοργής, της ευσπλαχνίας, της ευποιίας και της φιλανθρωπίας 
κατέκτησαν τας συμπαθείας της κοινωνίας μας, η οποία μετ' 
εξαιρετικής εκτιμήσεως εμπιστοσύνης και αγάπης περιβάλλει το 
έργον. Των αισθημάτων τούτων γενόμενος φορεύς λογίζομαι ευ-
τυχής διαβιβάζων προς σας ατομικώς, τους αξιοτίμους συνεργά-
τας σας και προς πάντας 
τους συντελεστάς της επι-
τυχίας του πεφωτισμένου 
σκοπού σας τα θερμά συγ-
χαρητήρια της Δημοτικής 
Αρχής”.

1936 
Διοργάνωση Μεγάλης 

Λαχειοφόρου Αγοράς. Διε-
τέθησαν σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα και έργα ευποιίας 
337.807 δρχ. 

1937 
Διοργάνωση Μεγάλης 

Λαχειοφόρου Αγοράς. Διε-
τέθησαν σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα και έργα ευποιίας 
386.006,60 δρχ. 

1938 
Καταργούνται με νόμο οι 

λαχειοφόροι αγορές, διότι το 
ίδιο το κράτος ανέλαβε την δι-
εξαγωγή του έργου της Κοι-
νωνικής Πρόνοιας. Το γεγο-
νός αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την αδυναμία του Συνδέσμου 
να ενισχύει με μεγάλα ποσά 
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα της 
πόλεως των Πατρών. 

1940 
Με τον Νόμο 2189/40 δημιουργείται ο θεσμός των Φιλανθρωπικών 
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Σωματείων. Οι προϋποθέσεις που έθετε ο Νόμος 2189/40 δεν έγιναν δε-
κτές από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως. 
Στην σχετική πρόταση της Νομαρχίας υπήρξε αρνητική απάντηση από 
πλευράς Συνδέσμου με το επιχείρημα ότι "ουδέποτε έφερε τον τίτλον του 
Φιλανθρωπικού Σωματείου και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περίπτωσις 
όπως ζητήση ήδη να τον αποκτήση". 

Τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου με την προσθήκη 
ότι: "αποσκοπεί και εις την ίδρυσιν και λειτουργίαν βιβλιοθηκών προς 
πνευματικήν καλλιέργειαν του κοινού" . 

Μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου λαμβάνεται η απόφα-
ση αναστολής των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προνοί-
ας και αποστέλλεται προς την Νομαρχία, Αχαΐας η ακόλουθη επιστολή:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ 

“Αξιότιμε κ. Νομάρχα 

Κρίνοντες ότι υπό τας παρούσας στιγμάς υπέρτατον καθήκον 
είναι η βοήθεια προς την πατρίδα, διαθέτομεν ολόκληρον το κε-
φάλαιον του ημετέρου Συνδέσμου υπέρ του αγώνος ταύτης. Προς 
τούτο εσωκλείωμεν επιταγήν υπ' αρ. 081042 επί της Εθνικής Τρα-
πέζης εις διαταγήν Υμών εκ δραχμών 75.490. 

Πάτραι 12 Δεκεμβρίου 1940 

Επί τούτοις 

διατελούμεν μετ' εξαιρέτου υπολήψεως 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματεύς”

1965 
Επανενεργoπoίηση του Συνδέσμου Κοινωνικής Προνοίας και Αντι-

λήψεως. Την 30ην Ιουνίου κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, παρίστα-
νται δεκατέσσαρα μέλη και εκλέγεται το πρώτο μεταπολεμικό Δ.Σ. με την 
ακόλουθη σύνθεση. 

Πρόεδρος: Παν. Λέμης 
Αντιπρόεδρος: Κων. Παπαγγελούτσος 
Γραμματεύς: Χρ. Ριζόπουλος 
Ταμίας: Νικ. Βιττόριος 

Α' μέλος: Γεωρ. Κατσάμπας 
Β' μέλος: Ιωαν. Καλαμπόκας 
Γ' μέλος: Αθαν. Κοντοσάκης 

Ο Σύνδεσμος μισθώνει για την στέγασή του, 
κτήριον στην οδό Αλεξ. Υψηλάντου 253.

1971-75 
Διατίθενται προς πάσxoντες συνανθρώπους, 

προς άπορους φοιτητές και προς Φιλανθρωπι-
κά Ιδρύματα της πόλεως των Πατρών ποσά που 
υπερβαίνουν τις 200.000 δρχ.

Προσφέρεται από τον Πρόεδρο Γεώργιο Κα-
τσάμπα το επί της οδού Ρήγα Φερραίου αρ. 176 
οικόπεδο για την ανέγερση κτιρίου και κατόπιν 
προτάσεώς του ιδρύεται η Οικοδομική Ε.Π.Ε. με 
μετόχους μέλη του Συνδέσμου.

1976
Aπoπερατούται το τετραόροφο κτίριο της 

οδού Ρήγα Φερραίου 176 ιδιοκτησίας της Οικο-
δομικής Ε.Π.Ε.

Ακολουθεί η μίσθωση του κτιρίου στον Σύν-
δεσμο Κοινωνικής Προνοίας και εγκαινιάζετια 
την 12η Δεκεμβρίου 1976. 

1986 
Ο Γεώργιος Κατσάμπας δωρίζει 342 μερίδια 

επί συνόλου 792 της Οικοδομικής Ε.Π.Ε. στον 
Σύνδεσμον Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψε-
ως, που αποδέχεται την δωρεά, η οποία δημοσι-
εύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο δωρητής σε επίσημη τελετή αναγoρεύεται 
Μέγας Ευεργέτης. 

1994 
Κατόπιν ενεργειών του Προέδρου Αντ. Λέμη 

υπογράφεται το υπ' αρ. 46359 Συμβόλαιο με το 
οποίο ο Σύνδεσμος αποκτά το 100% της πλήρους κυριότητος των Α' και 
Β' ορόφων του κτηρίου Ρήγα Φερραίου αρ. 176. 

Γεώργιος Κατσάμπας, Μέγας Ευεργέτης

Κτίριον Ρήγα Φερραίου 176, Πάτρα
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Το συνολικό ποσό ανήλθε σε 13.263.469 δρχ. Η αξία των 342 μεριδίων 
της δωρεάς Γ. Κατσάμπα ήταν 11.235.845 δρχ., ενώ το υπόλοιπο ποσό 
2.072.624 δρχ. κατεβλήθη σε μετρητά στον κ. Δημήτριο Πούντζα, πρόε-
δρο της Οικοδομικής Ε.Π.Ε.

2007-11
Η Γενική Συνέ-

λευση του Συν-δέ-
σμου εγκρίνει την 
ανακαίνιση και ανα-
βάθμιση των εσωτε-
ρικών και εξωτερι-
κών χώρων των Α' 
και Β' ορόφων και 
αναθέτει στο Δ.Σ. την 
υλοποίηση του έρ-
γου. Ανακαινίζεται 
εκ βάθρων η αίθου-
σα διαλέξεων του Β' 
ορόφου και αναβα-
θμίζεται η αίθουσα 
εντευκτηρίου του Α' 

ορόφου. Ακολούθως αναβαθμίζεται η είσοδος και το κλιμακοστάσιο του 
κτιρίου. Το έργο ολοκληρώνεται με την συντήρησι η και τον χρωματισμό 
όλων των εξωτερικών επιφανειών. Το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 
35.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από δωρεές σε είδος και σε 
μετρητά μελών και φίλων του Συνδέσμου. Την προσπάθεια συντονίζει ο 
Πρόεδρος Φώτιος Σαμούτ-Μπατίστας. 

Για την προβολή του έργου του Συνδέσμου διοργανώνονται επίσημα 
δείπνα,  με πολυάριθμους και εκλεκτούς προσκεκλημένους, ενώ διατί-
θενται σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα των Πατρών ποσά που υπερβαίνουν 
τις 10.000 ευρώ.   n

Αίθουσα Γεωργίου Κατσάμπα.

Στ. Ηράκλειτος  
υπ’ αρ. 158 

Εννέα τέκτονες, μεταξύ των οποίων και τρεις 
πρώην Σεβ., αποφάσισαν να υποβάλλουν αίτη-
ση προς την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος για την 

δημιουργία νέου τεκτονικού εργαστηρίου στην Αθήνα, με 
το διακριτικό όνομα "Ηράκλειτος". 

Το όνομα του Ηρακλείτου επελέγη γιατί ο σκοτεινός φι-
λόσοφος σηματοδοτεί την καθοριστική καμπή της πορείας της 
προσωκρατικής σκέψεως και ο στοχασμός του σημαίνει την απαρχή της 
φιλοσοφίας. Ο Ηράκλειτος είναι ο στοχαστής που διερευνά το είναι και το 
γίγνεσθαι ως αδιαίρετη ενότητα, είναι ο κήρυκας της αφανούς ενότητος 
όλων των αντιθέτων [έν το πάν]. 

Την σχετική αίτηση, τον Νοέμβριο του 2009 υπέγραψαν οι αδ. Μάρκος 
Βουτσίνος, Ιωάννης Σκόπας, Κωνσταντίνος Κάζος, Ιωάννης Δημητρί-
ου, ΚΔΚ, Αντώνιος Λιόνας, Δημήτριος 
Αντωνίου, Στυλιανός Ρούσσος, Γεώργι-
ος Παναγάκος. 

Την 20η Μαρτίου 2010, στο Τεκτονικό 
Μέγαρο Αθηνών (Ελευσίς), έλαβε χώρα 
η εγκαθίδρυση τη στoάς "Ηράκλειτος" 
υπ’ αριθμόν 158 από το Συμβούλιο της 
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος με την 
αρωγή από τις στοές Σωκράτης, Pέα 
Kυβέλη και Τριπτόλεμος και ακολού-
θως η εγκατάσταση του πρώτου Συμβ. 
αξ. αποτελούμενου από τους Κωνστα-
ντίνο Καρ. ως Σεβ., Μάρκο Βουτσίνο ως 
A'επ., Ιωάννη Σκόπα ως Β’ επ., Κων-
σταντίνο Κάζο ως Ρήτ., Δημήτριο Αντω-
νίου ως Γραμ. και Γεώργιο Παναγάκο 
ως Τελ.
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Κατά την εγκαθίδρυση της Στοάς ο Μεγ. Ρητ. αδ. Κωνσταντίνος Πολί-
της ανέφερε τα εξής: Λέγεται, ότι όταν ο Ευριπίδης έδωσε στον Σωκράτη 
το σύγγραμμα του Ηράκλειτου, αυτός αφού το διάβασε είπε: « Ό,σα κα-
τενόησα είναι γενναία νοήματα, νομίζω δε, ότι γενναία είναι και όσα δεν 
κατενόησα, αλλ’ όμως έχει ανάγκη προς κατανόησιν το βιβλίο Δηλίου 
Κολυμβητού».

Πολλοί  αξιόλογοι αναζητητές επεχείρησαν να  εξηγήσουν  το σύγ-
γραμμα  αυτό  και  τον  απεκάλεσαν:  ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ  ο  σκοτεινός.

Γι’ αυτούς που δεν το κατενόησαν, θεωρήθηκε σκοτεινός επειδή ήταν 
δυσκολοκατανόητος, Όμως, όσοι λίγο τον κατενόησαν πίστεψαν ότι ο 
Ηράκλειτος αρεσκόταν να ερευνά σκοτεινούς χώρους.

Ο Ηράκλειτος δεν ήταν μαθητής κανενός, Ό,τι ήθελε ρωτούσε τον 
εαυτό του. Διδάσκαλος για τα πάντα ήταν ο Σκοτεινός Θάλαμος του εαυ-
τού του, το βάθος της συνειδήσεως, ό,που συνήθιζε συστηματικά να 
κατέρχεται αναζητώντας το Φως. Κολυμπούσε διά της αυτογνωσίας στο 
πέλαγος της αλήθειας προσπαθώντας μεσ’ το σκοτάδι της συνειδήσεως 
να την αποκαλύψει. Επειδή δε, η ΔΗΛΟΣ συμβολίζει τον τόπο της αποκά-
λυψης, δηλαδή είναι η Φανερωμένη, γι’ αυτό ίσως ο Σωκράτης ενέταξε 
τον Ηράκλειτο στους Δηλίους Κολυμβητάς.

Συνήθιζε να λέγει ο Ηράκλειτος ότι: «Η πολυμάθεια δεν διδάσκει τον 
νου». Φυσικά εννοούσε την πολυμάθεια των αμύητων δηλαδή τις μα-
θήσεις που συσσωρεύονται από διδασκαλίες των άλλων. Αντίθετα ήταν 
υπέρ της μάθησης που αποκτάται ύστερα από προσωπική, εσωτερική 
έρευνα. Έλεγε μάλιστα ότι: «κάθε φιλόσοφος είναι και πολυμαθής, αλλά 
ο κάθε πολυμαθής δεν είναι και φιλόσοφος.»

Όλα τα ανωτέρω περιέγραψα για να δείξω πόσο πολύ συμπίπτουν με την 
Τεκτ. μεθοδολογία μας η οποία στηρίζεται στην έρευνα, την επεξεργασία και 
την αυτογνωσία ενός εκάστου αδ. Γι’ αυτό κατά την γνώμη μου ο Ηράκλειτος 
δείχνει να είναι ο συγγενέστερος προς το σύστημα μας Αρχαίος Τεκ. Θεωρώ 
δε ό,τι η επιλογή του ονόματος του ως διακριτικόν όνομα της νέας Στ. είναι 
λίαν εύστοχος. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ είναι ο της HPΑΣ ΚΛΕΙΤΟΣ είναι ο ένδοξος, ο 
ξακουστός της Ήρας, αυτής που συμβολίζει την μεγίστη κατανόηση.

Σεις Ενδοξ. αδ. Μεγ. Διδ. προ ολίγου, διά των εξουσιών δι ών είσθε περι-
βεβλημένος κατά την διάρκειαν της τελετουργίας, εγκαθιδρύσατε εν Ανατο-
λή Αθηνών την Στ. «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» υπ’ αριθμόν 158. Τις εκχωρήσατε δηλα-
δή εξουσίες, με την ισχύν των οποίων θα τελεί εργασίες στο διηνεκές.

Βρισκόμαστε ήδη στην Τελετή Εγκαταστάσεως των Αρχών της εγκαθιδρυ-
θείσης Στ. Μετά την Επίσημον Διαβεβαίωσιν, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΤΕ, ΚΑΘΙΕΡΩΣΑ-
ΤΕ και ΠΡΟΣΑΥΓΟΡΕΥΣΑΤΕ τον Σεβ. και τους Αξ. της Στ. και εντός ολίγου θα 
τους εγκαταστήσετε περιβάλλοντας τον Σεβ. με την απαραίτητη δύναμη ώστε 
να κατευθύνει τους αδ. σε Ορθές Εργασίες. Μ’ αυτές, η Στ. «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» θα 
εργάζεται στον αιώνα τον άπαντα, για να υποδεικνύει την Ιεράν Οδόν της Αρε-
τής η οποία οδηγεί στην αλήθεια που αιωνίως αναζητείται. Όπως δίδασκαν, οι 
φιλόσοφοι διαφωτιστές διδάσκαλοι της Ευρώπης, «Ο κόσμος έχει ανάγκην της 
Αληθείας και διά τούτο έχει ανάγκην εσαεί της διδασκαλίας του Ηρακλείτου».

Στην εορταστική αυτή πρώτη συνεδρίαση της Στοάς παρέστησαν πο-
λυπληθείς αντιπροσωπείες Στοών. Συνεκτιμώντας τις διαμορφούμενες 
συνθήκες τα μέλη της νέας στοάς αποφάσισαν όπως, αντί δεξίωσης, να 
διαθέσουν το αντίστοιχο ποσό προς την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος υπέρ 
των έργων ευπoιείας.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτoυργίας της, η στοά εργάσθηκε σε βαθμό μαθ. 
με 30 συνεδρίες, ετ. με 9 συνεδρίες και διδ. με 6 συνεδρίες. Στην περίοδο αυτή, 
το πνευματικό έργο της στοάς επικεντρώθηκε στην μελέτη των προσωκρατι-
κών φιλοσόφων και πραγματοποίηθηκαν δέκα οκτώ σχετικές ομιλίες.

Την 20η lουνίου 2010, ο εορτασμός του θερινού ηλιοστάσιου συν-
δυάστηκε με επίσκεψη και ξενάγηση, από αρχαιολόγο-ξεναγό, στο νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακροπόλεως, με αφορμή την συμπλήρωση 
ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του. Επακολούθησε δείπνο σε 
παρακείμενο εστιατόριο με θέα προς τον Ναό του Παρθενώνος. 

Την 24η Οκτωβρίου 2010 τα μέλη της Στοάς επισκέφθηκαν, στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Αθηνών την έκθεση "Μύρτις, Πρόσωπο με Πρόσωπο 
με το Παρελθόν" στην οποία ξεναγήθηκαν από τον οργανωτή της καθη-
γητή Μανώλη Παπαγρηγοράκη. 

Την 2α Απριλίου 2011, συμπληρώνο-
ντας ένα έτος λειτουργίας, με δύναμη ήδη 
24 αδελφών, η Στοά εόρτασε με επίσκεψη 
και ξενάγηση στην μόνιμη έκθεση έργων 
του Σπύρου Παπαλουκά στο Ίδρυμα Β. & 
Μ. Θεοχαράκη. Παρουσίαση του έργου και 
της σημασίας του Παπαλουκά έγινε από 
τον επιμελητή της έκθεσης και ακολούθη-
σε δείπνο στο εστιατόριο του Ιδρύματος.   n
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Το 2011 υπό την προεδρία του Ιω. Μάτσα, εόρτασε το περιστύ-
λιο “Σείριος” τα εκατό χρόνια της λειτουργίας του με λαμπρή 
εκδήλωση και έκδοση λευκώματος με πολλά ιστορικά στοι-

χεία για την πορεία του και τον Πειραϊκό τεκτονισμό 
γενικότερα, με την ίδρυση Στοών όπως: Ποσειδών, 
Ποσειδωνία υπ’ αρ. 7, Ισότης υπ’ αρ. 10, Σαλαμίς υπ’ 
αρ. 34, Μιαούλης υπ’ αρ. 42, Φοίνιξ υπ’ αρ. 48.

Στα 1910 ο Πειραϊκός Τεκτονισμός αριθμούσε 
πέντε Στοές με πολλά εξέχοντα μέλη της πόλεως, τα 

οποία παρακολουθούσαν τα εργαστήρια του Σκωτι-
κού Τύπου στην Αθήνα. Το Ύπατο Συμβούλιο μετά 
από εισήγηση του προέδρου του Εμμανουήλ Γαλάνη 
ίδρυσε το περιστύλιο “Σείριος” υπ’ αρ. 5, που άρχισε 

να λειτουργεί το Νοέμβριο του 1911 με 
την μύηση των μελών της Στ. Μι-

αούλης, Άγγελου Κοσμή, 
Δημ. Ιωαννίδη και Ιω. 
Ρετιτάγκου ώστε να συ-

μπληρωθεί ο απαιτούμενος 
αριθμός για την λειτουργία, 

τον αναμορφωτή του ΟΛΠ Δημ. 
Καλιμασιώτη, τον Διονύσιο Διάκο, 

τον Νικόλαο Φίλων τους διευθυντές 
τελωνείων Φραγκίσκο Χαμάρτο και 

100 χρόνια του 
περιστυλίου 
Σείριος υπ’ αρ. 5
Αν. Πειραιώς (1911 - 2011)

Πότη Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο του ΟΛΠ Νικό-
λαο Γεννηματά, τον Αν. Τζαβάρα, τον Δημ. Μητάκη, 
τον αξιωματικό του Λιμενικού που σφαγιάστηκε από 
τους Γερμανούς το 1944, τον ήρωα της αντιστάσεως 
Κωνσταντίνο Δαρδάνο κλπ.

Ιδρυτικά μέλη ήταν τα ακόλουθα: Σπυρίδων 
Αραβαντικός, Γεώργιος Αττάρ, Γεώργιος Ιωάννης, 
Αθανάσιος Καλύβας, Αδάμ Μολοχίδης, Χρήστος 
Περιστέρης, Μιλτιάδης Πουρής, Όθων Ρέντζος, Μι-
χαήλ Ρινόπουλος, Σέργιος Σουσόπουλος, Ιωάννης 
Σωμάκης.

Στα 1917 εγκαθίσταται και ο Άρειος Πάγος “Ναός 
του Σολομώντα” υπ’ αρ. 2 Κοιλ. Κηφισού Αν. Πειραι-
ώς με πρόεδρο τον Κων. Ζαλοκώστα, το 1924 ιδρύε-
ται η Στ. Τελ. “Εχεμύθεια” υπ’ αρ. 4.

Το περιστύλιο επανέλαβε τις εργασίες του μετά 
την κατοχή την 16η Απριλίου 1947 με πρόεδρο τον 
Δημ. Μητάκη και τον Πότη Αποστολόπουλο, στις 8 
Δεκεμβ΄ριου 2001 εόρτασε με λευκή εκδήλωση τα 
90 χρόνια του. 

Η παραχωρηθείσα από τον Μιλτ. Πουρή τριώ-
ροφη οικία στην ακτή Τρύφωνος Μουτσοπούλου 
αποτέλεσε την πρώτη έδρα του περιστυλίου. Το 
1916 στεγάστηκε στην οικία Θιακάκη (Νοταρά 117), 
στην οικία Οριγώση (Αγ. Κωνσταντίνου κοντά στο 
Δημοτικό Θέατρο), ενώ το 1926 ιδρύεται ο Συνεται-
ρισμός των Πειραιωτών Τεκτόνων, όταν πρόεδρος 
του περιστυλίου ήταν ο Νικ. Βότσης. Οι Πειραιώτες 
τέκτονες αγοράζουν οικόπεδο στην οδό Υψηλάντου 
173Α’ χάρις στην άριστη διαχείριση του αδ. Δασκα-
λάκη, χτίζουν οίκημα, που εγκαινιάζεται από τον 
Μεγ. Διδ. Μιλτιάδη Πουρή την 13 Δεκεμβρίου 1930. 
Ο καταστροφικός σεισμός του 1981 ανάγκασε τους 
τέκτονες να κατεδαφίσουν το παλαιό κτίριο και να 
ανεγείρουν νέο πρωτοστατούντων την προσπάθεια 
των μελών Χρυσάνθου Τουχτίδη, Χρήστου Μαριά-
κη, Ιωάννη Λυδάκη, Κων. Πάγκου, Ιω. Κοσσυφάκη, 

Ιωάννης Ρετιτάγκος

Μιχαήλ Ρινόπουλος

Κωνσταντίνος Δαρδανός

Τίτος Πέππας

Χρήστος Περιστέρης
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Β. Κούτση και Νικ. Βουργίδη.

Οι Πρόεδροι του περιστυλίου διετέλεσαν οι: 

1911-1913 Ρέντζος Όθων, 1914-1916 Πουρής 
Μιλτιάδης, 1916-1920 Αραβαντινός Σπυρίδων, 1920-
1925 Ζαλοκώστας Κωνσταντίνος, 1926-1927 Βότσης 
Νικόλαος, 1930-1931 Βότσης Νικόλαος,  1932-1933 
Γεννηματάς Νικόλαος, 1934-1936 Πετρίτης Πανα-
γιώτης, 1936-1940 Μαϋτάς Γεώργιος, 1941-1947 
Μητάκης Δημήτριος, 1947-1948 Αποστολόπουλος 
Πότης, 1959-1954 Τζαβάρας Αναστάσιος, 1955-1958 
Πέππας Τίτος, 1959, 1962 Μπακούρης Μιχαήλ, 1963-
1966 Παλλάντιος Αθανάσιος, 1967-1970 Μιχαλόπου-
λος Γεώργιος, 1971-1974 Λεκκός Ηλίας, 1975-1976 
Βούλτσος Κωνσταντίνος, 1977-1978 Γεωργιάδης 
Ανδρέας, 1979-1980 Μαραγκουδάκης Γεώργιος, 
1981-1984 Παπαχριστοφίλου Γεώργιος, 1985-1988 
Παπαλεονάρδος Νικόλαος, 1989-1990 Αποστολό-
πουλος Αλέξανδρος, 1991-1994 Πάγκος Κωνστα-
ντίνος, 1/1/1995-15/2/1995 Βουργίδης Νικόλαος, 
15/2/1995-1996 Τσιγκουνάκης Μιχαήλ, 1997-1998 
Κοσσυφάκης Ιωάννης, 1/1/1999-21/4/1999 Πολί-
της Κωνσταντίνος, 21/4/1999-2000 Κυρόπουλος 
Νικόλαος, 2001-2002 Σκληβανιώτης Ανάργυρος, 
2003-2004 Οικόπουλος Μάριος, 2005-2006 Κων-
σταντάκος Μιχαήλ, 2007-2008 Γιαννίρης Γεώργιος, 
2009-2010 Παρασκευόπουλος Νικόλαος, 2011-2012 
Μάτσας Ιωάννης.

Μέλη του Υπάτου Συμβουλίου και του περιστυλί-
ου Σείριος ανεδείχθησαν οι:

Αγαπητiδης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Αλέξαν-
δρος, Αποστολόπουλος Γεώργιος, Αποστολόπουλος 
Πότης, Αραβαντινός Σπυρίδωv, Βουργiδης Νικό-
λαος, Δράκος Διονύσιος, Δρέξλερ Η., Ζαλοκώστας 
Κων/νος, Κοκοσούλης Δημήτριος, Koντoγιάννης 
Ηλiας, Κοσσυφάκης Ιωάννης, Λεκκός Ηλiας, Μι-
χαλόπουλος Γεώργιος, Μπακούρης Μιχαήλ, Νιν-
νής Νικόλαος, Πάγκος Κωvσταvτivος, Παλλάντιος Ηλίας Λεκκός

Δημήτριος Μητάκης

Σπυρίδων Αραβαντινός

Μιλτιάδης Πουρής

Διονύσιος Διάκος

Αθανάσιος, Παπαχαρίσης Δημήτριος, Πέππας Τiτος, Πουρής Μιλτιάδης, 
Σκιαδάς Ελευθέριος, Σπαρiδης Ευθύμιος, Τζαβάρας Av., Χαμάρτος Φρα-
γκίσκος.

Στα μέλη του περιστυλίου συγκαταλέχθηκαν οι Χρήστος Περιστέρης 
(Δ/ντης του Τζαννείου, Ενδόξου Β’ και Α’ Μεγ. Επ.), ο Μιλτιάδης Πουρής 
(βιομήχανος με πλούσια πνευματική, κοινωνική και φιλανθρωπική δρά-
ση αφού πρωτοστάτησε στην ανοικοδόμηση του ναού της Αγίας Τριάδος, 
προήδρευσε στον “Πειραϊκό Σύνδεσμο” δύο φορές 1920-24, 1955-57 και 
τιμήθηκες από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο, τον Πατριάρχη 
Ιεροσολύμων Δαμιανό και την Ελληνική πολιτεία για την αντιστασιακή 
του δράση, διαδέχθηκε τη 27 Ιανουαρίου 1926 τον Κων. Αγγελόπουλο 
στην θέση του Μεγ. Διδ., αναπτύσσοντας πλούσια δράση στην περίθαλψη 
των προσφύγων, την αναγνώριση του Τεκτονικού Ιδρύματος, την ένταξη 
ατάκτων Στοών, την διεθνή προβολή της αδελφότητας και τέλος ανέλαβε 
το αξίωμα του Υπ. Μεγ. Ταξιάρχη), ο Σπυρίδων Αραβαντινός (πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς), ο Μιχαήλ Ρινόπουλος (δήμαρχος 
Πειραιώς, βουλευτής, πρώτος πρόεδρος του ΟΛΠ, πρόεδρος των νυ-
κτερινών σχολών “Ήφαιστος” και της Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών 
Σπουδών, μέλος της Μεγ. Στ.), ο Νικόλαος Γεννηματάς (πρόεδρος του 
ΟΛΠ, βουλευτής), ο Νικ. Βότσης (ο οποίος βύθισε το τουρκικό θωρηκτό 
“Φετίχ Μπουλέντ” στην Θεσσαλονίκη), ο Μιχ. Ευλάμπιος (ανώτατο στέλε-
χος της Εθνικής Τράπεζας), ο Άγγελος Κοσμής (δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας), ο Διονύσιος Διάκος (Γεν. Δ/ντής Τελωνείων, μέλος της Μεγ. 
ανατ. και Ύπατος Μεγ. Ταξιάρχης), ο Δημήτριος Καλλιμασιώτης (πρόε-
δρος Επιτροπείας του ΟΛΠ και βουλευτής), ο Κωνσταντίνος Ζαλοκώστας 
(εφοπλιστής και βιομήχανος), ο Γεώργιος Σημίτης (καθηγητής της ΑΣΟ-
ΕΕ, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και εκπρόσωπος 
στην ΠΕΕΑ), ο Αθανάσιος Παλλάντιος, ο Μιχαήλ Πατλάκας (αντιδήμαρχος 
και βουλευτής), ο Μιχαήλ Μπακούρης (πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας 
Πειραιώς, του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, ποιητής και συγγραφέας), ο 
Μιχαήλ Βλιάμος (συγγραφέας με πλούσια κοινωνική δράση), ο Λάμπρος 
Πορφύρας (ποιητής του κύκλου του Παλαμά), ο Γεώργιος Στρατήγης 
(ποιητής και θεατρικός συγγραφέας).   n
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Η Στ. Πλειάς την 5η Μαρτίου 2010 κατά το 
τεκτονικό συμπόσιο τίμησε την μνήμη του 
Κωνσταντίνου Γκονόπουλου παρουσία 

του ενδ. αδ. Γ. Ματσόπουλου με ομιλητή τον Ανδρέα 
Κωτσιόπουλο.

Ο Κων. Γκονόπουλος γεννήθηκε στην Μεσσηνία το 
1882, σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

μετεκπαιδεύτηκε στην Γαλλία, όπου συνεδέθη με τον φιλό-
σοφο Papus. Κατά τους Βαλκανικούς 
πολέμους η βασίλισσα Όλγα προσέ-
φερε ένα νοσοκομείο εκστρατείας 
και κάλεσε τον Κων. Γκονόπουλο να 
το διευθύνει καθ’ όλη την διάρκεια 
των πολέμων μέχρι το 1922. Παρά την 
ένταξή του στην Οργάνωση Εθνικής 
Αναγεννήσεως πάντοτε ήταν κήρυκας 
των δικαιωμάτων του πολίτη και της 
ελευθερίας του λόγου.

Στα 1940, παρά την ηλικία του, 
βρέθηκε ως εθελοντής στ μέτωπο σε 
όλη την διάρκεια του πολέμου. Από το 
1952-1967 διηύθυνε την Υγειονομική 
Υπηρεσία του ΙΚΑ.  Απεβίωσε στις 2 
Φεβρουαρίου 1981. 

Στον Τεκτονισμό εισήλθε την 22 

Τιμητική εκδήλωση 
στην μνήμη 
Κων. Γκονόπουλου

Απριλίου 1924 στην Στ. “Ησίοδος” (16.12.1924 ετ., 26.5.1925 διδ.). Στον 
Σκωτικό Τύπο εισέρχεται το 1926 ή το 1927, (18ος 10.6.1934), γίνεται επί 
τριετία Σεβ. της Στ. “Ησίοδος” (1928-1931). Πρωτοστάτησε στην ίδρυση 
της Στ. “Πλειάς” που ως τίτλος παραπέμπει στν έννοια τη; αναγεννήσεως. 
Η Μεγ. Στ. τον τοποθέτησε ως επιθεωρητή.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘30 ως μέλος της Μεγ. Στ., με Μεγ. Διδ. 
τον αδ. Φιλώτα Παπαγεωργίου, συνεργάζεται με τους αδ. Ανδρέα και Γε-
ώργιο Σώκο και ιδρύουν την Στ. Θεοδ. Κολοκοτρώνης, της οποίας παρα-
μένει Μεγ. Επιθ. μέχρι το 1940, συμμετέχοντας σε όλες τις συνεδρίες και 
εκδηλώσεις.

Κατά την άποψή του, το πλαίσιο των τεκτονικών αρχών ορίζεται από 
τα τρία Α (ανοχή, αλληλεγγύη, αγαθοεργία), το τρίπτυχο (ελευθερία, ισό-
τητα, αδελφοσύνη) και το αξιωματικό δίπολο (Θεός-ψυχή).

Η συμπεριφορά του συμβάδιζε με τις αρχές του, αφού το 1912 αδια-
φόρησε για την λαμπρή σταδιοδρομία στο Παρίσι και ήρθε να προσφέ-
ρει στην πατρίδα, το 1940 πήγε στο μέτωπο και το 1946 όταν ο αδ. Νικ. 
Καρβούνης, που είχε προσχωρήσει από το 1930 στον πολιτικό αντίποδα 
του Κων. Γκονόπουλου, αρρώστησε βαριά και ζήτησε να γυρίσει στην 
Ελλάδα. Ο Κων. Γκονόπουλος με τον εκδότη Ιω. Πασσά μεσολάβησαν 
για την επιστροφή και νοσηλεία στην Αθήνα (μαρτυρία Δημητρίου Γ. Κω-
τσιόπουλου).   n
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Την 23η Μαρτίου 1929 εικοσιπέντε τέκτονες, προερχόμενοι 
κυρίως από την Στ. “Σκενδέρμπεης” επανιδρύουν την γερμα-
νόφωνη Στοά “Ακρόπολις” υπ. αρ. 15, η οποία λειτούργησε 

για μικρό χρονικό διάστημα με 
αρ. 84. Τα ιδρυτικά μέλη ήσαν 
οι: Γεωργ. Βιτσαξής, Θεοδ. Αν-
δρεάδης, Α. Παπανδρικόπουλος, 
Ι. Μπαχάουερ, Επ. Αργυριάδης, 
Κων. Αλφιέρης, Ιωαν. Καλλιμά-
νης, Αχ. Τζώρης, Φωτ. Κριτσέλης, 
Κ. Τζωρτζόπουλος, Ι. Βιτσαξής, Κ. 
Μωραΐτης, Μιχ. Τυπάλδος, Κων. 
Πάμπανος, Ε. Δαγλαρίδης, Αθ. 
Ζαφείρης, Ιωαν. Ριζόπουλος, Σ. 
Σουλιώτης, Α. Ξανθάκης, Κ. Πα-
παϊωάννου, Δημ. Κιουσόπουλος, 
Νικ. Παπαχατζής, Ν. Μαλαματια-
νός, Εμ. Παπαδάκης (Πυθαγόρας 
Μάιος 1929).

Οι διατελέσαντες Σεβ. ήσαν οι 
εξής: Γεώργιος Βιτσαξής 1929 
- 1933, Κωνσταντίνος Αλφιέρης 
1933 - 1935, Παύλος Μίχος 1935 
- 1937, Πολύβιος Στεφανόπουλος 

1937 - 1940, 1947-1949, 1954-1955, Ιωάννης Βοΐλας 1949 - 1950, Ευ-
στράτιος Βογιατζής 1951 - 1952, Ευάγγελος Σταμάτης 1952 - 1954 και 

Εορτασμός των 80 
ετών της 
Στ. Ακρόπολις
(1929-2009)

1957-1958, Μιχαήλ Ζαφειρόπουλος 1955 - 1957, Εμμανουήλ Σωτηρίου 
1958 - 1960, Απόστολος Φωτόπουλος 1960 - 1962 και 1969-1971, Νικό-
λαος Θανόπουλος 1962 - 1964, Ιωάννης Χερουβείμ 1964 - 1967, Θρασύ-
βουλος Ξυναριανός 1967 - 1969 και 1971-1973, Αλέξιος Τρύφων 1973 
- 1975, Πέτρος Φράγκος 1975 - 1979, Δημήτριος Καυκάς 1979 - 1981 και 
1985-1986, Εμμανουήλ Κοντογιάννης 1981 
- 1983, Χρήστος Τσιμπίδας 1983 - 1985, Ιω-
άννης Αναγνώστου 1986 - 1987, Δημοσθέ-
νης Ηλιάδης 1987 - 1989, Βασίλειος Χριστο-
δούλου 1989 - 1991, Γεώργιος Μπουσιάκος 
1991 - 1993, Αντώνιος Κάκνας 1993 - 1995, 
Χρίστος Χιώτης 1995 - 1997, Γεράσ. Θεόδ. 
Μαγκανιώτης 1997 - 2001, Αντώνιος Ευαγ-
γελίου 2001 - 2003, Ασημάκης Πλιάνος 2003 
- 2005, Ευστράτιος Παπαγεωργίου 2005 - 
2007, Νικόλαος Γιαννόπουλος 2007 - 2009, 
Αλέξανδρος Λεβαντής 2009 - 2011.

Από τα μέλη της αναδείχθησαν ενδ. αδ. 
ο Πολύβιος Στεφανόπουλος, ο Ιωάννης Βο-
ϊλάς, ο Παύλος Μίχας, ο Ευαγγ. Σταμάτης και κραταιοί οι δύο τελευταίοι 
και ο Ανδρέας Κωνσταντακόπουλος, ο Απόστολος Φωτόπουλος και ο 
Δημοσθένης Ηλιάδης, ενώ στον τύπο της Υόρκης ο Δημ. Ηλιάδης και ο 
Χρ. Χιώτης.

Στην Στοά έγιναν δεκτοί 408 αδ. μεταξύ των οποίων 
ο Δημ. Κιουσόπουλος δικαστικός και πρωθυπουργός, ο 
Μιχ. Τυπάρδος υποναύαρχος Π.Ν., ο Κων. Παπαϊωάννου 
πρόεδρος Εφετών, ο Όθων Κυριακός σύμβουλος επικρα-
τείας, ο Δημ. Χροναίος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο 
Μιχ. Ζαφειρόπουλος αρεοπαγίτης, ο Ευαγ. Σαββόπουλος 
βιομήχανος, υπουργός, βουλευτής Πειραιώς, ο Στέφανος 
Στεφανόπουλος καθηγητής της Παντείου και βουλευτής 
Ηλείας, ο Πολύβιος Στεφανόπουλος μέλος της Μεγ. Στ., ο 
δημοσιογράφος Ανδρέας Γαλατσιάτος, ο ανώτατος αξιω-
ματικός Μαρδοχαίος Φριζής, ο ακαδημαϊκός Άγγελος Τερζάκης, ο καθη-
γητής του ΕΜΠ Ιωάννης Γαζόπουλος, ο βουλευτής Λέσβου Ευστράτιος 
Παπαευστρατίου, ο διαπρεπής μαθηματικός Ευάγγελος Σταμάτης, ο πρό-
εδρος του Αρείου Πάγου Κων/νος Καυμάς κά.

Ευάγγελος Σταμάτης
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Αναφέρει ο Δημ. Ηλιάδης: “Μέχρι της Γερμαvοϊταλικής κατοχής της 
χώρας, εμυήθησαv εις τηv Σ. Στ. "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" εκατόv τεσσαράκovτα 
(140) αδελφοί και συvεπώς το σύvολοv τωv μελώv της αvήλθεv εις 165 
αδελφούς. Δυστυχώς, δεv έφθασαv μέχρις ημώv λεπτομερείς πληροφο-
ρίαι περί της δράσεως της Στ. "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" γεvικώς, ή τωv μελώv αυτής 

μεμοvωμέvως, κατά τηv διάρκειαv της εχθρικής 
κατοχής. Eίναι όμως βέβαιοv ότι η δράσις της 
Στοάς, ουδέποτε εγκατελείφθη. Περί τούτου μας 
διαβεβαιούv τόσοv ο αριθμός τωv μελώv της, 
όσοv και η προσωπικότης αυτώv. 

Πάvτως είναι απολύτως γvωστόv ότι κατά τηv 
περίοδοv εκείvηv τα αρχεία της Στοάς κατεσχέθη-
σαv υπό τωv Αρχώv Κατοχής και κατεστράφησαν. 
Διεσώθη μόvοv υπό του τότε Σεβασμίου της Στο-
άς Πονυβίου Στεφαvοπούνου το βιβλίον μυήσεωv 
αδελφώv. Μέγας επιθεωρητής της Στοάς κατά τηv 
εν λόγω περίοδον, ήτο ο Ναύαρχος του Πολ. Ναυ-
τικού Χορς, Βαυαρικής καταγωγής, όστις υπήρξεv 
λίαν αξιόλογοv άτομοv και αληθής τέκvωv. 

Μετά τηv απελευθέρωσιv της Ελλάδος και τηv 
αvασύvταξίv του Μητρώου της Στοάς, ετακτοποι-
ήθησαv επαvεγγραφέvτες εις αυτό 34 αδελφοί. 

Ο υπογράφωv το παρόν, εγvώρισεv και εθή-
τευσεv πλησίοv τωv κάτωθι εξ αυτώv: Παύλου Μίχου, Πολυβίου Στε-
φαvοπούλου, Ευαγγέλου Σταμάτη, Μιχαήλ Ζαφειροπούλου, Εμμαvουήλ 
Σωτηρίου, Αποστόλου Φωτοπούλου, Ιωάννου Χερουβείμ, Θρασυβούλου 
Ξεvαργιαvού, Αvδρέα Κωvσταvτοπούλου, Δημητρίου Xροναίου, Δήμου 
Αvαστασοπούλου και Δημητρίου Πάστρα”.

Στην εκδήλωση για τα 80χρονα που διοργάνωσε το Συμβ. Αξιωμ. υπό 
την προεδρία του Σεβ. Αλεξάνδρου Λεβαντή την 25 Φεβρουαρίου 2010 
κατά την οποία παρουσίασε Λεύκωμα με πλούσιο ιστορικό και φωτογρα-
φικό υλικό, στο οποίο γίνεται αναδρομή και στα προηγούμενα ιωβηλαία.

Η πνευματική συνεισφορά της Στ. είναι αξιοπρόσεκτη με πολλές εκ-
δόσεις ιδίως των κειμένων, που ανακοινώθηκαν στην Στ.

Στο δεύτερο τεύχος των ομιλιών, με την επιμέλεια του αδ. Αθαν. Λε-
βαντή περιλαμβάνονται: προσλαλιές του Στρ. Παπαγεωργίου και κείμε-

να του Ιω. Περιμένη “Τα εις την Στοάν τρίγωνα”, “Επί των εννοιών του 
Β’ βαθμού”, του Γ. Τσαρούχη “Η συμβολική των αριθμών”, “Καθαρμοί 
και κάθαρση”, του Ιω. Αναγνώστου “Ολαρχία του σύμπαντος”, του Βασ. 
Χριστοδούλου “Αρχαία δραματουργία”, “Η μεγάλη κληρονομιά”, του Παν. 
Μανιάτη “Φως. Παρατηρούντες τα φαινόμενα, μελετώντες την φύση”, 
“Εξέλιξις των βιολογικών φαινομένων και νοητικός σχεδιασμός”, του Γ. 
Στεφανή “Πριν και μετά το φψς”, “Ο 
αδ. Κατσιμήτρος”, του Μάριου Έσλιν 
“Homo quanticum”, του Σπ. Παρα-
σκευά “Ο Θεός αεί γεωμετρεί”.

Στην επετειακή εκδήλωση πα-
ρίστανται πολλές αντιπροσωπεί-
ες Στ. οι Ενδ. αδ. Παν. Λούρης και 
Μιχ. Ματτές και ο Μεγ. Διδ. αδ. Νικ. 
Βουργίδης, στον οποίο ο Σεβ. Αθ. 
Λεβαντής επέδωσε το μετάλλιο του 
εορτασμού των 80 ετών και πλακέτα 
και τίμησε τον ομιλητή της εσπέρας 
αδ. Δημ. Ηλιάδη. Ο Μεγ. Διδ. ευχαρίστησε, επήνεσε τους διοργανωτές 
της εκδηλώσεως και το υψηλό τεκτ. έργο της Στ. τονίζοντας ότι “... είναι 
έμπλεως ικανοποιήσεως, διότι η Ακρόπολις έχει να επιδείξει λαμπρό 
παρελθόν, το οποίο προοιωνίζει ακόμη λαμπρότερο μέλλον.” Ο Σεβ. ανα-
κοίνωσε την επιτυχή συνεστίαση και ξενάγηση στο μουσείο της Ακρο-
πόλεως, την Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη επιτροπής (Α. Λεβαντής, Γ. 
Παπαλέξης, Ν. Καπετανάκης) στο Ορφανοτροφείο 
- Ίδρυμα Προνοίας και Εκπαιδεύσεως κω-
φών και βαρυκόων παιδιών Ελλάδος 
στην Δροσιά, όπου προσέφεραν 
δώρα και χρήματα, ενέργεια 
για την οποία το Δ.Σ. του 
ιδρύματος εκφράζει 
“... την βαθυτάτη 
ευγνωμοσύνη 
του για την επί-
σκεψη και την 
γενναία στήριξη”.   n
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Την 16η Ιουνίου 2012 πραγματοποίηθηκε για το Θερινό Ηλιο-
στάσιο κοινή εκδήλωση τριών Στοών, που συνεδριάζουν στην 
Ελευσίνα. Οι Στ. Βελλεροφόντης, Πλωτίνος και Αθηνά-Σοφία 

υπό την καθοδήγηση των Σεβ. 
Γεωργίου Μπούχλη, Ανδρέα 
Ακράτα, Νικολάου Κόκκινου και 
την συμμετοχή των μελών, των 
οικογενειών και φίλων, συγκε-
ντρώθησαν στην μεγάλη αίθου-
σα, με την τιμητική παρουσία του 
Προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γεωργίου 
Βασιλογεώργη και των Ενδ. αδ. 
Κωνσταντίνου Πολίτη, Γεωργίου 
Ματσόπουλου, Γεωργίου Ίβου, 

Παναγιώτη Λούρη, και Μιχάλη Ματτέ και του κρ. Ευάγγελου Μπινιάρη, 
παρακολούθησαν σύντομη ομιλία του κοσμ. Δημητρίου Μπεργούνη για 

Κοινό Ηλιοστάσιο 
στην Ελευσίνα
Στ. Βελλεροφόντης, Πλωτίνος, Αθηνά-Σοφία

16 Ιουνίου 2012

το νόημα, την ιστορία και την βα-
θύτερη ερμηνεία της εορτής του 
Θερινού Ηλιοστασίου.

Στην εκδήλωση παρέστη ο 
γνωστός μουσικοσυνθέτης αδ. 
Μίμης Πλέσσας, ο οποίος συ-
νέθεσε τον Ελληνικό Τεκτονικό 
ύμνο, τέκτων με πολύχρονη πα-
ρουσία στον χώρο για τον οποίο 
τιμήθηκε από τις τρεις Στοές, 
διάκριση για την οποία συγκινη-
μένος ευχαρίστησε όλους τους 
παρευρισκόμενους, τονίζοντας 
την αγάπη του για τον τεκτονισμό 
και τους τέκτονες, που τον βρά-
βευσαν με αναμνηστική πλακέτα. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με μουσική εκδήλωση την οποία 
πλαισίωσε η ορχήστρα του Μίμη 
Πλέσσα με την τραγουδίστρια 
Fide Koksal από την Τουρκία και 
συνεστίαση στην ταράτσα του με-
γάρου.  n
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Τεκτονικές εργασίες 
στον βαθμό του 
Διακεκριμένου 
Διδασκάλου Τέκτονα 
(Mark Master Mason) 
στα Βιβλικά λατομεία 
της Ιερουσαλήμ 
Έντυ Σ. Καλογερόπουλος

Κάτω από το βόρειο τείχος της Παλαιάς Πό-
λης της Ιερουσαλήμ, ανατολικά της Πύ-
λης της Δαμασκού και σε βάθος αρκετών 

μέτρων βρίσκεται το Σπήλαιο του Σεδεκία (Me΄arat 
Tzedkiyahu) γνωστό και ως Λατομεία του Βασιλέα Σο-
λομώντα. Κατά την παράδοση, οι σήραγγες του σπηλαίου 

φτάνουν έως τις πεδιάδες της Ιεριχούς και όταν το καλο-
καίρι του 587 π.Χ. η Ιερουσαλήμ έπεσε στα χέρια του βα-

σιλιά της Βαβυλώνας 
Ναβουχοδονόσορα, 
ο Σεδεκίας, ο τελευ-
ταίος βασιλιάς του 
βασιλείου του Ιούδα 
και της Ιερουσαλήμ, 
τράπηκε σε φυγή 
μέσω αυτής της οδού. 
Επίσης, πιστεύεται ότι 
όταν οι ρωμαϊκές λε-
γεώνες υπό τις διατα-
γές του μελλοντικού 
Ρωμαίου αυτοκράτο-Η είσοδος των Λατομείων στα τείχη της Ιερουσαλήμ.

ρα Τίτου πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ., οι ιερείς του Ναού 
έκρυψαν τα ιερά τελετουργικά σκεύη βαθιά μέσα στο σπήλαιο, γεγονός 
που η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα. 

Οι αρχαιολόγοι και ιστορικοί πιστεύουν ότι το σπήλαιο πράγματι 
υπήρξε το σημαντικότερο λατομείο της Ιερουσαλήμ κατά την Βιβλι-
κή εποχή, ενώ πιστεύεται ότι τροφοδότησε 
με λίθους εξαιρετικής ποιότητας, όπως οι 
”Melekeh” [Βασιλικοί], τους λιθοξόους και οι-
κοδόμους του Ναού του Σολομώντα, αλλά και 
του δευτέρου Ναού του Ζοροβάβελ. Τέτοιας 
ποιότητας λίθους συναντάμε στο εναπομείναν 
μέρος του εξωτερικού τείχους του Ναού, του 
«Τείχους των Δακρύων». Εκ του γεγονότος 
τούτου ο σπουδαίος ιστορικός του 1ου αιώνα 
μ.Χ. εβραίος Ιώσηπος Φλάβιος (37 μ.Χ. - περ. 
100 μ.Χ.) αναφερόμενος στο σπήλαιο, στο βι-
βλίο του «Ιουδαϊκός Πόλεμος», το προσδιορίζει ως «Βασιλικό». 

Λόγω δε της γειτνίασης του λατομείου με το όρος Μοριά όπου ανεγέρ-
θηκαν οι Ναοί και γνωρίζοντας ότι το πάχος μεταξύ της οροφής και της 
εξωτερικής επιφάνειας του βράχου που βρίσκονται τα θεμέλια της Πα-
λαιάς Πόλης είναι περί τα δέκα μέτρα, αντιλαμβανόμαστε γιατί η Παλαιά 
Διαθήκη στο βιβλίο Α΄ Βασιλειών, κεφάλαιο 6 – παράγραφος 7 – ανα-
φέρει ότι: «Όταν ο ναός χτιζόταν, το χτίσιμο γινόταν με πέτρες ετοιμασμένες 
ήδη στο λατομείο. έτσι κατά τη διάρκεια της οικοδομής δεν ακουγόταν στο ναό 
ούτε σφυρί ούτε σκαρπέλο ούτε κανένα άλλο σιδερένιο εργαλείο».

Σήμερα το σπήλαιο εκτείνεται κάτω από την μουσουλμανική συνοι-
κία της Παλαιάς Πόλης σε μία έκταση 9.000 τ.μ., ενώ το μέγιστο μήκος 
του φθάνει τα 230 περίπου μέτρα και το πλάτος του σε κάποια σημεία 
υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Ο χώρος είναι καθημερινά ανοικτός για το 
κοινό, με την καταβολή ενός μικρού αντιτίμου, και είναι ευδιάκριτα στον 
περιηγητή τα σημεία από όπου εξορύχθησαν ογκώδεις λίθοι παραλ-
ληλόγραμμου σχήματος, αλλά και ημιτελείς λαξευμένοι λίθοι που δεν 
αποκολλήθηκαν όμως από τον κύριο όγκο του βράχου.

Σε αυτόν τον ιστορικό και επιβλητικό χώρο, λίγα χρόνια αφότου ο δι-
ακεκριμένος Αμερικανός Βιβλικός μελετητής Dr. James Turner Barcley 
(1807-1874) ανακάλυψε την είσοδο του σπηλαίου το έτος 1854, η οποία 
στο πέρασμα των αιώνων είχε χαθεί από τις διάφορες καταστροφές της 

Λίθοι ”Melekeh” του Τείχους των Δακρύων
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πόλης, τελέστηκαν για πρώτη φορά τεκτονικές εργασίες. Την 13η Μαΐ-
ου 1868 διάφοροι τέκτονες που διέμεναν στην τουρκοκρατούμενη τότε 
Παλαιστίνη, προσκληθέντες από τον Πρώην Μεγάλο Διδάσκαλο της 
Μεγάλης Στοάς του Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
Ενδξτ. Αδ. Robert Morris, τέλεσαν εργασίες στον βαθμό του Μυστικού 
Μηνύτορος (Secret Monitor) στο μεγάλο ενιαίο χώρο που βρίσκεται στο 
βάθος του λατομείου, ο οποίος από τότε φέρει την ονομασία «Αίθουσα 
των Ελευθεροτεκτόνων» (”Freemasons Hall”). 

Τα επόμενα χρόνια το σπήλαιο συνέχισε να χρησιμοποιείται περιστα-
σιακά από ντόπιους τέκτονες κυρίως για την τέλεση του βαθμού του 
Διακεκριμένου Διδασκάλου Τέκτονα (Mark Master Mason) ή Διδασκά-
λου του Σήματος μιας που ο περιβάλλων χώρος ταιριάζει απόλυτα στα 
δρώμενα του Τυπικού. Η παράδοση όμως αυτή διεκόπη την περίοδο 
1948-1967 όταν η Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ καταλήφθηκε από τα 
ιορδανικά στρατεύματα. 

Την 28η Απριλίου 1969 επ’ ευκαιρία της εγκαθιδρύσεως του Υπέρ-
τατου Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας του Κράτους του Ισ-
ραήλ μία πανηγυρική τελετή μυήσεως στον βαθμό του Διακεκριμένου 
Διδασκάλου Τέκτονα έλαβε χώρα ξανά εντός του σπηλαίου του Σεδε-
κία. Έκτοτε μία φορά τον χρόνο η ισραηλινή Δικαιοδοσία των Τεκτόνων 

Χάρτης του επισκέψιμου μέρους του λατομείου.

της Βασιλικής Αψίδας διοργανώνει παρόμοιες τελετές, στις οποίες Δι-
δάσκαλοι Τέκτονες από διάφορες χώρες και Δικαιοδοσίες προάγονται 
στον βαθμό του Διακεκριμένου Διδασκάλου Τέκτονα. Η μύηση τελείται 
στην αγγλική γλώσσα από τα μέλη του Περιστυλίου Holy Land (Ha’aretz 
Hakdosha – Άγιοι Τόποι) υπ’ αρ. 8, του πρώτου Περιστυλίου που ίδρυσε, 
το 1970, το Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο του Ισραήλ και το οποίο χα-
ρακτηρίζεται ως το «Πετράδι του Στέμματος» μεταξύ των υπολοίπων. 
Σκοπός της ίδρυσής του ήταν και είναι η ένταξη στους κόλπους του Τε-
κτόνων της Βασιλικής Αψίδας άλλων Δικαιοδοσιών, οι οποίοι επιθυ-
μούν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με το λίκνο του Τεκτονισμού. 

Ο γράφων, που τυγχάνει μέλος του συγκεκριμένου Περιστυλίου από 
το έτος 2008, είχε την τύχη να είναι μεταξύ των 100 περίπου εκείνων 
Εταίρων από την Αγγλία, την Ελβετία, την Γερμανία, την Ουγγαρία, την 
Ιρλανδία, την Νότιο Αφρική, την Φιλανδία, την Σκωτία, την Ελλάδα και το 
Ισραήλ που συμμετείχαν στις μυητικές εργασίες σε βαθμό Διακεκριμένου 
Διδασκάλου που έλαβαν χώρα την 23η Μαΐου 2011 στα Λατομεία του Βα-
σιλέα Σολομώντα.

Μεταξύ των υψηλόβαθμων τεκτόνων που λάμπρυναν με την παρου-
σία τους τις εργασίες υπήρξαν ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης 
Στοάς του Ισραήλ Ενδξτ. Αδ. Nadim Mansour, οι Μεγάλοι Προκαθήμε-

Οι σήραγγες τoυ λατομείoυ .
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νοι των Υπέρτατων Μεγάλων Περιστυλίων της Σκωτίας και του Ισραήλ 
Εξχτ. Ετ. John Alexander Fraser και Chaim Henry Gehl αντιστοίχως, ο 
Πρώην Βοηθός Μεγάλος Τελετάρχης του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυ-
λίου της Αγγλίας γνωστός ιστορικός του Τεκτονισμού Έξχ. Ετ. Yasha 
Beresiner, ο οποίος ήταν και ο ομιλητής της εσπέρας και πολλοί άλλοι. 

Σε μία επιβλητική αλλά και υψηλού επιπέδου τελετή μύησης οκτώ 
Διδάσκαλοι Τέκτονες μέλη αγγλικών, ουγγρικών και ισραηλινών Στο-
ών προήχθησαν στον βαθμό του Διακεκριμένου Διδασκάλου Τέκτονα 
στον ίδιο χώρο που τριάντα αιώνες πριν πρακτικοί λιθοξόοι εργάζονταν 
για την ανοικοδόμηση του Ναού της Ιερουσαλήμ. Η δυνατότητα να παρα-
στεί κάποιος σε ένα τέτοιο γεγονός και στο κατάλληλο αυτό περιβάλλον 
αποτελεί πραγματικά προνόμιο και μία αξέχαστη μοναδική εμπειρία. 

Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή για το Σπήλαιο του Σεδεκία, το οποίο 
έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς τους Ελευθεροτέκτονες εν γένει, και 
για τους Διακεκριμένους Διδασκάλους Τέκτονες και τους Τέκτονες της 
Βασιλικής Αψίδας ειδικότερα, δεν θα ήταν άσκοπο να αναφέρουμε για 
ιστορικούς λόγους μερικές πληροφορίες σχετικές με την εμφάνιση των 
δύο αυτών επιγενόμενων βαθμών στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στη 
γεωγραφική περιοχή της μείζονος Συρίας (Συρία, Λίβανος, Παλαιστίνη 
και Ιορδανία). 

Η Βασιλική Αψίδα εμφανίστηκε στη συγκεκριμένη περιοχή της Μέ-
σης Ανατολής μισό περίπου αιώνα μετά την ίδρυση στην Ιερουσαλήμ, 
το 1873, της πρώτης Συμβολικής Στοάς Royal Solomon Mother Lodge 
(Μητρική Στοά Βασιλικός Σολομών) υπ’ αρ. 293 από την Μεγάλη Στοά του 
Καναδά της Επαρχίας του Οντάριο. Παρότι διάφορες τεκτονικές Δικαι-
οδοσίες ίδρυσαν Στοές στην τότε Παλαιστίνη, η εισαγωγή και οργάνω-
ση των Περιστυλιακών βαθμών έγινε αποκλειστικά και μόνον με την 
ενεργό συνδρομή της Μεγάλης Στοάς της Σκωτίας και στη συνέχεια του 
Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδας της Σκωτίας.

Καθώς η Μεγάλη Στοά της Σκωτίας παρείχε την δυνατότητα στις 
Συμβολικές της Στοές να αποδίδουν τον βαθμό του Διακεκριμένου Δι-
δασκάλου Τέκτονα, πρακτική που εφαρμόζει έως και σήμερα, ήταν φυ-
σικό οι περισσότεροι αδελφοί που ήσαν μέλη των σκωτσέζικων Στοών, 
που ιδρύθηκαν στις χώρες αυτές τις δεκαετίες του 1920, 1930 & 1940, 
να επωφεληθούν του προνομίου αυτού.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το προοίμιο της ιδρύσεως Περιστυλίων 
της Βασιλικής Αψίδας με πρώτα σε κάθε χώρα το Es Salaam (Της Ειρή-

νης) υπ’ αρ. 506 στη Βηρυτό του Λιβάνου το 1921, το Jordan (Ιορδανία) 
υπ’ αρ. 663 που εγκαταστάθηκε στη Γιάφο της τότε Παλαιστίνης το 1931 
αλλά μεταγκαταστάθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας το 1948, το Phoenicia 
(Φοινίκη) υπ’ αρ. 688 στη Χάιφα της Παλαιστίνης το 1937 και το An-Noor 
(Το Φως) υπ’ αρ. 786 στη Δαμασκό της Συρίας το 1956, όλα υπό την αι-
γίδα του Υπέρτατου Μεγάλου Περιστυλίου της Σκωτίας.

Συνολικά το Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο της Σκωτίας ίδρυσε κατά 
τον 20ο αιώνα πέντε Περιστύλια στο Λίβανο, ένα στην Ιορδανία, επτά στη 
Παλαιστίνη και ένα στη Συρία. Τα Περιστύλια αυτά ακολουθούσαν τον 
Τύπο της Υόρκης όπως αυτός εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα στη Σκω-
τία, αλλά και στις Δικαιοδοσίες της Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας, Νότιου 
Αφρικής, Καναδά κ.α. τελώντας εργασίες στους βαθμούς του Διακεκρι-
μένου Διδασκάλου (Mark Master), του Εξόχου Διδασκάλου [της τελετής 
της Διαβάσεως των Πέπλων] (Excellent Master) και της Βασιλικής Αψί-
δας (Royal Arch). 

Εκ των ανωτέρω Περιστυλίων σήμερα λειτουργούν μόνον αυτά του 
Λιβάνου και της Ιορδανίας που συνεχίζουν να υπάγονται στο Υπέρτατο 
Μεγάλο Περιστύλιο της Σκωτίας, ενώ στο Ισραήλ το Υπέρτατο Μεγάλο 

Εργασίες Διακεκριμένων Διδασκάλων εντός του λατομείου.
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Περιστύλιο της χώρας, πού όπως προαναφέρθηκε ιδρύθηκε το 1969 ως 
θυγατρικό της σκωτσέζικης Δικαιοδοσίας, έχει υπό την αιγίδα του έντε-
κα Περιστύλια εργαζόμενα στην εβραϊκή, αγγλική και ισπανική γλώσσα 
και εγγεγραμμένα στο Μητρώο του 900 περίπου ενεργά μέλη. 

Επιπλέον και τα δύο αυτά Υπέρτατα Μεγάλα Περιστύλια έχουν ιδρύσει 
στις Δικαιοδοσίες τους ομώνυμες Στοές και Συμβούλια που τελούν εργα-
σίες στους βαθμούς του Ναυτίλου της Βασιλικής Κιβωτού και της Βαβυ-
λωνιακής Διελεύσεως [Ερυθρού Σταυρού], καθώς και στους Κρυπτικούς 
βαθμούς, βάσει του προαναφερόμενου Τύπου της Υόρκης της Σκωτίας. 

Το Υπέρτατο Μεγάλο Περιστύλιο της Βασιλικής Αψίδας του Κράτους 
του Ισραήλ αναγνωρίζει το Μέγα Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασι-
λικής Αψίδας της Ελλάδος του Τύπου της Υόρκης από το έτος 1997 και 
οι σχέσεις των δύο Δικαιοδοσιών είναι άριστες έχοντας διορίσει Μεγά-
λους Αντιπροσώπους. 

Ελπίζουμε η παραπάνω περιγραφή να ωθήσει τους Έλληνες τέκτο-
νες του Περιστυλιακού και Κρυπτικού Τεκτονισμού να επισκεφθούν τα 
Λατομεία του Βασιλέα Σολομώντα και το χώρο του πρώτου Ναού την 
ανάμνηση του οποίου τιμούμε για τον συμβολισμό του όλοι ανεξαιρέ-
τως οι τέκτονες απανταχού της γης.       n

Βιβλιογραφία: 
Ελληνική Βιβλική Εταιρία: Η Παλαιά Διαθήκη, Αθήνα 1997. 
Jerusalem Development Ltd.: The secret cave of acient Jerusalem, Israel.
Supreme Grand Royal Arch Chapter of the State of Israel:

- 10th Anniversary 1969-1979, Jerusalem 1979.
- Silver Jubilee Commemoration Issue 1969-1994, Israel 1995. 
- Booklet Year 1969-2006, Israel 2006.

Σήμα Διακ. Διδ. Περιστυλίου Holy Land υπ’ αρ. 8.

Κόσμημα Διακ. Διδ. 
κατασκευασμένο από λίθο ”Melekeh” .

Η Μεγ. Στοά της Κύπρου εξέδωσε το δεύτερο 
τεύχος του πληροφοριακού δελτίου “Πίναξ 
Χαράξεως”.

Σε αυτό αναφέρεται η αναγνώριση της Μεγ. Στ. 
της Κύπρου από την Ην. Μεγ. Στ. της Αγγλίας στις 9 
Ιουνίου 2010 με επιστολή του Alan Englefield προς 
τον Μεγ. Γραμμ. Κων. Αγρότη, παρατίθεται κατάλογος 
96 Μεγ. Στοών από όλες τις ηπείρους που αναγνωρίζουν 
την Μεγ. Στοά της Κύπρου και η διακήρυξη του Παγκόσμιου Συ-
νεδρίου των Μεγ. Στοών που συνήλθαν στην πρωτεύουσα της Γκαμπόν, 
Λιμπρεβίλ, (Νοέμβριος 2009) και στην Καρθαγένη της Κολομβίας (Μάι-
ος 2010). Η διακήρυξη διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Νοέμβριος 2009):

«Ο Eλευθερoτεκτονισμός είναι μια παγκόσμια οργάνωση 
Αδελφότητος, από τις πλέον πολυπληθείς και αρχαίες, η οποία 
στηρίζεrαι στις αρχές της Πατρότητας του Θεού και της Αδελ-
φοσύνης του Ανθρώπου και η οποία είναι ταγμένη στο oικoυμενι-
κό απόφθεγμα ''Aδελφική Αγάπη, Αρωγή και Αλήθεια". Ωστόσο, 
πολύ λίγα περί του Eλευθερoτεκτονισμού γνωρίζει ο έξω κόσμσς 
και απ' αυτά τα πλείσrα είναι αποτέλεσμα παραπληροφόρησης 
και παρερμηνείας. Επσμένως, εμείς οι Τέκτονες του Κόσμσυ, 
έχοντας μελετήσει προσεκτικά το θέμα στο Ένατο Παγκόσμιο 
Συνέδριο των Μεγάλων Στοών, που έλαβε χώρα εις την Ουάσι-
γκτον τον Μάιο 2008 και σ' αυτό το Δέκατσ Παγκόσμιο Συνέδριο 
που διεξάγεται εις την Λιμπρεβίλ της Γκαμπόν, μεταξύ 4 και 6 
Νοεμβρίου, 2009, έχουμε ομόφωνα αποφασίσει όπως διακηρύξου-
με τα ακόλουθα: 

Μεγάλη Στοά της 
Κύπρου
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Eμείς οι Eλευθερoτέκτονες επιβεβαιώνουμε ότι: 

 Ο Τεκτονιομός διδάσκει ένα ενιαίο σύνολο κοινών αξιών, 
οι οποίες μπορούν να σχηματίσουν την βάοη μια παγκόσμιας 
ηθικής, με την υιοθέτηοη τους από άτομα ως τρόπου ζωής, δί-
δοντας τους έτσι την δυνατότητα να γίνουν καλύτερα μέλη της 
κοινωνίας και παράλληλα να βελτιώσουν τον κόσμο, στο πεδίο 
της ζωής.

Το οικουμενικό τεκτονικό απόφθεγμα: «Αδελφική Aγάπη, 
Αρωγή και Αλήθεια» και η Τεκτονική Αρχή της «πατρότητας του 
Θεού και της αδελφοσύνης του ανθρώπου», μπορούν κάλλιστα να 
υιοθετηθούν από κάθε άνδρα, ασχέτως της κοινότητας, της φυ-
λής, τον έθνους και της θρησκείας, στις οποίες μπορεί να ανήκει. 

Διακηρύσσουμε ότι πιοτεύουμε στον χρυσό κανόνα του «πράτ-
τε εις τoυς άλλους, παν ότι καλόν επιθυμείς και ούτοι να πράτ-
τουν εις σε». 

Ως Τέκτονες δεσμευόμαστε σε: ένα τρόπο ζωής όπου η βία 
αποφεύγεται, όπου υπάρχει σεβασμός, δικαιοσύνη και ειρήνη 
και ότι ποτέ δεν θα καταπιέσουμε, τραυματίσουμε, βασανίσουμε 
ή φονεύσουμε άλλο άνθρωπο ή εν γνώοει μας θα επιτρέψουμε σε 
άλλους να πράξουν τοιουτοτρόπως, νοουμένου ότι μπορούμε να 
αποτρέψουμε τέτοιες πράξεις και ενσυνείδητα αποκηρύσσουμε 
την βία ως τρόπο επίλυσης διαφορών. 

Μια δίκαιη κοινωνική και οικονομική τάξη πραγμάτων, όπου 
ο καθένας, ατομικά, έχει ίσες πιθανότητες, να αvαπτύξει το σύ-
νολο των δυνατοτήτων του, ως άνθρωπος. 

Μια οικουμενική ηθική αλληλοκατανόησης και την υιοθέτηση 
του Τεκτονισμού ως ενός κοιvωνικά ενεργετικού, ειρηνικού, ώρι-
μου και φιλικού τρόπου ζωής». 

Eμείς οι Τέκτονες συλλογικά διακηρύττουμε ότι: 

«Η σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα έχει ανάγκη ενός 
οράματος, όπου όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν μεταξύ 
τους εν ειρήνη, αγάπη και αρμονία. 

Ως παγκόσμια ηθική δεν εννοούμε μια παγκόομια τάξη πραγ-
μάτων, επιβαλλόμεvη από ένα και μόνο σύνολο αλλά επαναβε-
βαίωση ότι οι θεμελιώδεις αρχές του Τεκτονιοσμού καλύπτουν 

τον κόσμο ολόκληρο, υπερπηδώντας όχι μόνο τους γεωγραφικούς 
φραγμούς αλλά και τους τεχνητούς φραγμούς της φυλής, της κά-
στας, του χρώματος δέρματος, της πίστης και της θρησκείας. 

Μια παγκόσμια ηθική είναι το άμεσο επακόλουθο των δε-
σμευτικών αξιών, αμετάκλητων αρχών και προσωπικών συμπε-
ριφορών, που παρατίθενται στις οικουμενικές και θεμελιώδεις 
αρχές τον Τεκτονισμού. 

Οιοσδήποτε εγωισμός, είτε υπό την μορφή κοινωνικής τάξεως, 
πίστεως, θρησκείας, ρατσιομού ή στενού τοπικιστικού πνεύμα-
τος είναι απορριπτέος και ότι όλοι οι άνθρώποι πρέπει να ενω-
θούν με δυνατούς δεσμούς συντροφικότητας και οικουμενικής 
αδελφότητας. 

Eκείνο που χρειάζεται η παγκόσμια κοινωνία είναι μια περι-
εκτική φιλοσοφία παρόμοια με αυτή που υποστηρίζει ο Τεκτονι-
σμός, η οποία υπερπηδά τα τεχνητά εμπόδια που χωρίζουν την 
ανθρωπότητα και την εμποδίζουν να εξελιχθεί σε μια παvαvθρώ-
πιvη οικογένεια”. 

Στο ίδιο τεύχος γίνεται αναφορά μνήμης στους εκλιπόντες αδ. Ιάκω-
βο Βορκά και στον Άρτο Αρακελιάν. 

Ο Ιάκωβος (Ιβίκος) Βορκάς (11.04.1930-
29.07.2011) εργάστηκε επί 42 έτη ως τρα-
πεζικό στέλεχος από τα οποία 21 ως περι-
φερειακός Διευθυντής. Ανέπτυξε πλούσια 
δραστηριότητα στην κοινωνία (στέλεχος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου Ανόρθωσης Αμμοχώστου, 
Γεν Γραμμ. του Γυμναστικού Συλλόγου Ευα-
γύρας Αμμοχώστου, Πρόεδρος της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, των διαιτητών, 
αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, 
Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας, Πρόεδρος 
αγωνιστών ΕΟΚΑ Αμμοχώστου, υποψήφιος 
βουλευτής). Στον Τεκτονισμό εισήλθε το 1965 
στην Στ. Ευαγόρας Αμμοχώστου, το 2006 έγινε 
πρώτος Μεγ. Διδ. της νεοσύστατης Μεγ. Στ. της Κύπρου, ενώ μέχρι το 
θάνατό του κατείχε το αξίωμα του Υπάτου Μεγ. Ταξιάρχου του ΑΑΣΤ της 
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Κύπρου.

Ο Χαρουτιάν (Άρτο) Αρακελιάν γεννήθηκε 
στην Αμμόχωστο στις 29.09.1948, φοίτησε 
στην Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας και 
σταδιοδρόμησε στην Λαϊκή Τράπεζα. Εισήλθε 
στον Τεκτονισμό την 28.04.1976 στην Στ. “Ζή-
νων” Λεμεσού απ’ όπου, μετά τα γεγονότα του 
1974 κατέφυγε στη Λάρνακα και εντάχθηκε 
στην Στ. “Κίμων”, της οποίας έγινε Σεβ. (1999-
2001), Μεγ. Επιθ. της Στ. “Ευαγόρας” Αμμο-
χώστου, Μεγ. Γεν. Γραμμ. της Μεγ. Στ. της 
Κύπρου, Πρόεδρος του Τεκτονικού Ιδρύματος 
Λάρνακος “Κίμων” (2007), Μεγ. Στεγ. της Μεγ. 
Στ. της Κύπρου (Φεβρ. 2009). Στον Σκωτικό 

Τύπο Σοφ. του Περιστυλίου “Εστία”, Μεγ. Διδ. του Αρείου Πάγου “Κί-
τιον”, 33ος του Υπάτου Συμβ. Κύπρου. Απεβίωσε την 21.10.2010.

Από τα νέα των Στοών σταχυολογούμε τις ομιλίες του Ενδ. αδ. Μιχ. 
Ματτέ, του πρώην Μεγ. Διδ. αδ. 
Διον. Παπαδάτου και τις κοινω-
νικές εκδηλώσεις της Στ. Κίμων 
(δείπνο από την οργάνωση συ-
ζύγων τεκτόνων, χοροεσπερίδα, 
παρουσία στα 200 χρόνια της 
Μεγ. Στ. της Ελλάδος, κοινές ερ-
γασίες με την Στ. Αισχύλος στην 
Ελευσίνα), την κοινή λευκή συ-
νεδρία των Στ. Λευκωσίας με τις 
Στ. “Άδωνις”, “Κοινών Κυπρίων”, 
“Giuseppe Garibaldi”, “Χιράμ 

Αμπίφ” για την 25η Μαρτίου 1821 και την 1η Απριλίου 1955 με ομιλήτρια 
την καθηγήτρια του Παν. Κύπρου Ιλία Χατζηπαναγιώτη - Snagmeister 
και άρθρα του Ενδ. αδ. Αθαν. Παπαδόπουλου “Ο τάπης”, Ανδρέα Οικονό-
μου “Περί ανθρώπινης φύσης”, Αντώνη Χ’Αθανασίου “Η αγάπη”. n

Την 14η Μαΐου 2011 η Στ. 
Μέλης υπ' αριθμ. 76 Αν. 
Αθηνών, τέλεσε στην 

Σμύρνη κοινή συνεδρία με την Στ. 
IZMIR υπ' αριθμ. 4 Αν. Σμύρνης, 
την παλαιότερη Στ. στην Σμύρνη, 
που ιδρύθηκε μετά τα γεγονότα του 
'22.

Ήταν η πρώτη φορά κατά την 
οποία η Στ. Μέλης (που ιδρύθηκε 
στην Σμύρνη το 1867), εργάσθηκε 
στην πόλη αυτή μετά την καταστρο-

Στ Μέλης 
υπ’ αρ. 76 

στη Σμύρνη 
(13 - 16 Μαΐου 2011)

Ο Ποταμός ΜΕΛΗΣ με το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο.
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φή και τον διωγμό του 1922, οπότε 
όσα μέλη της σώθηκαν, περιεθάλ-
πησαν από αδ. Πειραϊκών Στοών. 
Προσήλθαν 17 αδελφοί εκ των 
οποίων οι 4 φιλοξενούμενοι άλ-
λων Στ.

Τις κοινές εργασίες που τε-
λέσθηκαν σε μυσταγωγική ατμό-
σφαιρα, παρακολούθησαν συνολι-
κά άνω των 120 αδ. της Στ. IZMIR 
και από άλλες Στοές της ευρύτερης 
περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι 
της Μεγ. Στ. της Τουρκίας. 

Οι αδ. της Στ. ΜΕΛΗΣ ευχαρί-
στησαν τη Στ. IZMIR, για την άρι-
στη διοργάνωση και την εξαίρετη 
φιλοξενία με τις ξεναγήσεις και τα 
επίσημα δείπνα, αναφέροντας ότι 
όχι μόνο οι παρόντες αλλά το σύ-
νολο των αδελφών της Στ. Μέλης 
περιμένουν να ανταποδώσουν την 
φιλοξενία. n

Το Τεκτονικό Μέγαρο Σμύρνης

Είσοδος του Σεβ της Στ. ΜΕΛΗΣ.

Ο Σεβάσμιος της Στ. IZMIR λαμβάνων από τον Σεβά-
σμιο της Στ. ΜΕΛΗΣ πλαίσιο μετά επαργύρου κλά-
δου ελαίας φέροντος εγγεγραμμένη αφιέρωσιν περί 
της κοινής Συνεδρίας.

Ο Σεβάσμιος της Στ. ΜΕΛΗΣ λαμβάνων από τον Σεβά-
σμιο της Στ. IZMIR αντίγραφο πρωτοχρονιάτικης κάρ-
τας της Στ. ΜΕΛΗΣ από την εν Σμύρνη περίοδό της.

Το διήμερο 5-6 Νοεμβρίου 2011, στα πλαίσια των εορτασμών 
για τα πέντε έτη από την ίδρυση της Μεγ. Στοάς της Κύπρου, 
πραγματοποιήθηκαν στην 

Λευκωσία, κοινές εργασίες μεταξύ 
των Στοών “Σόλων” Λευκωσίας και 
“Μιαούλης” Πειραιώς με ομιλητή τον 
Μεγ. Διδ. αδ. Νικ. Βουργίδη.

Το πρωί του Σαββάτου 5 Νοεμ-
βρίου, έγινε επίσκεψη στον Τύμβο - 
Στρατιωτικό Κοιμητήριο στην Λευκω-
σία και στα Φυλακισμένα Μνήματα, 
όπου κατατέθηκαν 
στέφανοι για τους 
ήρωες του ΕΟΚΑ, 
εκ μέρους των Στ. 
Σόλων και Μιαού-
λης.

Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε 
ξενάγηση στην 
εντός των τειχών 
Λευκωσία με επί-
σκεψη στο Βυζαντικό μουσείο, στο ιστορικό μουσείο του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου και περιήγηση στην πράσινη γραμμή.

Κοινές εργασίες 
των Στ. 

Σόλων υπ’ αρ. 2 και 
Μιαούλης υπ’ αρ. 42 

στην Λευκωσία



194 εξωτερικές τεκτονικές ειδήσεις 195εξωτερικές  τεκτονικές ειδήσεις

Το απόγευμα του Σαββάτου στο τεκτονικό μέγαρο Λευκωσίας έγι-
νε η κοινή συνεδρία των Στ.. Από κυπριακής πλευράς παρέστησαν όλα 
σχεδόν τα μέλη του Συμβ. της Μεγ. Στοάς υπό τον Μεγ. Διδ. αδ. Πανα-
γιώτη Μ. Ιωάννου και από ελληνικής πλευράς παρέστησαν ο Μεγ. Διδ. 
αδ. Νικόλαος Βουργίδης και ο προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γεώργιος Βασιλογι-

ώργης. Επίσης παρέ-
στησαν μέλη ξένων 
Μεγ. Στ. όπως ο Μεγ. 
Γραμμ. Διεθνών Σχέ-
σεων της Μεγ. Στοάς 
της Αυστρίας αδ. Γι-
όχαν Χάουφ, ο προ-
σθ. Μεγ. Θησαυρ. της 
ΚΜΣΤ του Βελγίου 
αδ. Γεώργιος Κρη-
τικός, οι τέως Μεγ. 
Διδ. της Μινεσότα και 
της Πενσυλβάνια των 
ΗΠΑ αδ. Τόμας Σι. 
Τζάκσον και Τόμας 

Τζάκσον, ο Μεγ. Διδ. της Περιφερειακής Μεγ. Στ. Κύπρου της Ηνωμένης 
Μεγ. Στοάς της Αγγλίας αδ. Τοτός Θεοδοσίου, αντιπροσωπείες από τις 
Στ. Πυθαγόρας αρ. 33 Αμβέρσας, Πίστις αρ. 71 Πειραιώς, Αθηνά-Σοφία 
Ελευσίνος, Αττικού Αστέρος Κηφισιάς, Κίμων Λάρνακος. Τέλος παρέ-
στησαν οι Μεγ. Επιθ. των Στοών: Σόλων και Μιαούλης, αδ. Κωνσταντί-
νος Τζιαρρής και Παύλος Σαρώφ, πρώην μέλη των Μεγ. Στοών Κύπρου 
και Ελλάδος, εν ενεργεία και πρώην Σεβ. των Στοών της Κύπρου και της 
Ελλάδος Μεγ. Επιθ. και πολλοί αδ.

Μετά το άνοιγμα των εργασιών από τον σεβ. της Στοάς Σόλων αδ. 

Γεώργιο Ροδίτη, ο Μεγ. Διδ. της Κύπρου αδ. Παναγιώτης Μ. Ιωάννου, 
απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας την σημασία των κοινών εργασιών 
προς επίτευξη και πραγματοποίηση του τεκτονικού ιδεώδους.

Ακολούθησε σύντομη ομιλία - προσφώνηση από τον Σεβ. της Στ. 
Σόλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέτειο των 90 χρόνων από ιδρύ-
σεως της Στοάς, 
85 χρόνια υπό την 
υπαγωγή στην αι-
γίδα της Μεγ. Στ. 
της Ελλάδος και 5 
χρόνια στην αιγί-
δα της Μεγ. Στ. της 
Κύπρου. Εκφρά-
ζοντας την μεγά-
λη ευγνωμοσύνη 
και τις ευχαριστί-
ες προς εκείνους 
τους πρώτους αδε-
λφούς και ιδρυτές 
της στοάς Σόλων και ως ελάχιστο τεκμήριο αποτίσεως φόρου τιμής, 
τηρήθηκε μονόλεπτος σιγή. Στην συνέχεια ο Σεβ. αδ. Γεώργιος Ροδί-
της εκ μέρους των μελών του Σόλωνος απένειμε τιμητική πλακέτα με 
το αργυρούν έμβλημα της Στοάς στον Μεγ. Διδ. και επίτιμο μέλος της 
Στοάς Σόλων αδ. Νικόλαο Βουργίδη, ως ελάχιστο δείγμα της εκτιμήσε-
ως και αγάπης των μελών της Στοάς που επισφραγίστηκε με τις κοινές 
εργασίες, στους πρ. Σεβ. της Στ. Σόλων Μεγ. Διδ. Παναγιώτη Ιωάννου, 
στον Υπ. Μεγ. Ταξ. της Κύπρου αδ. Πέτρο Ζαχαριάδη σε αναγνώριση της 
μεγάλης προσφοράς του, στον Σεβ. της Στ. Μιαούλης αδ. Ιωάννη Ζαφει-
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ρόπουλο ως ελάχιστο δείγμα της αγάπης και σε ανάμνηση της κοινής 
συνεδρίας καθώς και αναμνηστικό δώρο με το προσκλητήριο των κοι-
νών εργασιών και με ενσωματωμένο το ειδικό μετάλλιο της Στ. Σόλων. 
Στον τέως Σεβ. της Στ. Μιαούλης αδ. Θεοφάνη Στάικο και στον πρ. Σεβ. 
της Στ. Σόλων και επίτιμο μέλος της Στ. Μιαούλης αδ. Ανδρέα Σοφοκλέ-
ους, ο Σεβ. Γεώργιος Ροδίτης απένειμε το ειδικό μετάλλιο ως ένδειξη 
των ευχαριστιών των μελών της Στ. Σόλων για την πρωτοβουλία τους 
να εισηγηθούν κοινή συνεδρία.

Κύριος ομιλητής ήταν ο Μεγ. Διδ. αδ. Νικόλαος Βουργίδης, ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα “Η αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ως προπαιδεία της 
Θεολογίας και του Τεκτονισμού”.

Στη συνέχεια την έδρα ανέλαβε ο Σεβ. της Στ. Μιαούλης αδ. Ιωάννης 
Ζαφειρόπουλος ο οποίος αφού εξέφρασε την χαρά και συγκίνησή του 
του για την κοινή συνεδράι έκλεισε τις εργασίες.

Με τά την συνεδρία παρετέθη δείπνο σε τοπικό κέντρο όπου ο Σεβ. 
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος απένειμε αργυρό αντίγραφο αρχαίας ελληνι-
κής τριήρους στον σεβ. της Στ. Σόλων και ευχαρίστησε για την φιλοξε-
νία. Ο Σεβ. Γεώργιος Ροδίτης ευχαρίστησε αναφέροντας ότι ήταν μεγάλη 
τιμή και ευχαρίστηση για τα μέλη της Στ. Σόλων να φιλοξενήσουν όλους 
τους αδ. από την Ελλάδα και ευχήθηκε ο ΜΑΤΣ να χαρίζει σε όλους και 
στις οικογένειές των υγεία, χαρά και πρόοδο.

Την επομένη (6 Νοεμβρίου) έγινε εκδρομή στο Μοναστήρι του Μα-
χαιρά και στο κρησφύγετο του ήρωα της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου, 
όπου κατατέθηκε στεφάνι εκ μέρους των Στ. Το απόγευμα της Κυρια-
κής οι αδ. παρέστησαν στην συνεδρία της Μεγ. Στοάς της Κύπρου για 
τον εορτασμό της 5ης επετείου από την ίδρυσή της, ενώ το βράδυ έλαβε 
χώρα το επίσημο συμπόσιο της Μεγ. Στ. της Κύπρου σε ξενοδοχείο της 
Λευκωσίας με πολλά μέλη και εκλεκτούς προσκεκλημένους. n

Σαρανταπέντε αδελφοί της Στοάς «Ισότης» 
μετέβησαν στο Λονδίνο με σκοπό την πραγ-
ματοποίηση κοινών εργασιών με τηn Στοά 

«Hellenic» υπ’αρ. 7270, Λονδίνου. Στο ταξίδι αυτό 
συμμετείχαν άλλοι 45 αδελφοί από άλλες Στοές με 
επικεφαλής τον Μεγ. Διδ. αδ. Νικ. Βουργίδη και τον 
Πρόσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γεώργιο Βασιλογεώργη.

Η Στοά «Hellenic» υπ’αρ. 7270 με έδρα το Λονδί-
νο, είναι μια εκ των αγγλικών Στοών η οποία έχει ως 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις ελληνικές «ρίζες» των 
μελών της. Ιδρύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1953, 
από Έλληνες & Ελληνοκύπριους επιχειρηματίες του 

Η Στοά 
Ισότης υπ. αρ. 10 

σε κοινές εργασίες 
στο Λονδίνο

(8-12 Ιουνίου 2011)

Οι κύριες είσοδοι του Τεκτονικού Μεγάρου Λονδίνου & ο κεντρικός  τεκτονικός 
ναός με την είσοδο όπου πραγματοποιήθηκαν οι κοινές εργασίες.
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ναυτιλιακού κλάδου του Λονδίνου, σταδιακά δέχθηκε στις τάξεις της 
και τέκτονες άλλων εθνοτήτων, με την πάροδο του χρόνου συμμετείχαν 
Έλληνες και Κύπριοι τέκτονες μόνιμοι κάτοικοι Αγγλίας, δεύτερης, τρί-
της και τέταρτης γενιάς.

Σήμερα αποτελείται κυρίως από Έλληνες και Ελληνοκύπριους αδ. οι 
οποίοι ζουν και εργάζονται στο Λονδίνο. Έχει συμπληρώσει 58 χρόνια 
λειτουργίας. Στο σύμβολο της έχει στο μέσο την θεά Αθηνά, με «μοτό» 
«λύτειρα κακών», προερχόμενο από Ορφικό ύμνο αφιερωμένο στη θεά 
Αθηνά και σημαίνει «καταλύτρα κακών» με ό,τι αυτό αλληγορικά σημαί-
νει με σαφή την ελληνικότητα της Στοάς.

Η Στοά «Hellenic», είναι μέλος Συνδέσμου, του οποίου τα μέλη προ-
έρχονται από διάφορες χώρες, όπως οι Η.Π.Α., η Γαλλία, η Ελβετία, η 
Ελλάδα και η Ιταλία (Anglo Foreign Lodges Association).

Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ανά τέσσερα χρόνια κοινή εκδήλωση, 
στην οποία “προεδρεύει” μια εκ των Στοών – μελών, η οποία προσκαλεί 
στις εργασίες μια Στοά από τη χώρα προελεύσεως των μελών της.

Για το 2011, η Στοά «Hellenic» είχε την προεδρία της εκδήλωσης με 
την παρουσία των υπολοίπων Στοών του Συνδέσμου. Σε αυτή την εκδή-
λωση προσκλήθηκε η Στ. «Ισότης».

Είναι χρήσιμη μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του κτιριακού συ-

Στιγμιότυπα από τις εργασίες
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γκροτήματος Freemasons Hall (κε-
ντρικού ναού του Λονδίνου).

Το 1772 ο τότε Μεγάλος Διδάσκα-
λος Robert Edwart συνέστησε επιτρο-
πή για την επιλογή οικοπέδου για την 
κατασκευή μιας κεντρικής τεκτονικής 
αίθουσας στο Λονδίνο. Αγοράστηκαν 
δύο σπίτια στην οδό Great Queen 61, 
τα οποία κατά το παρελθόν ήταν ιδι-
οκτησία των Ναϊτών Ιπποτών και τα 
οποία αρχικά μετατράπηκαν σε χώ-
ρους  συγκέντρωσης των τεκτόνων. 
Τέσσερα χρόνια αργότερα δημιουργή-
θηκε ένα νέο κτίριο από τον Thomas 
Sandly το οποίο συμπλήρωσε το οι-
κιστικό σύμπλεγμα. Εκεί ήταν και η 
πρώτη κεντρική αίθουσα (τεκτονικός 
ναός). 

Το 1864 ο αρχιτέκτονας Frederick 
Pepys Cockerell, ξεκίνησε την κα-
τασκευή της δεύτερης αίθουσας σε 
ρυθμό νεοκλασικό. Το 1939 θα λά-
βει το σημερινό όνομα που είναι σή-
μερα «Μέγαρο Ελευθεροτεκτόνων» 
(Freemasons Hall).

Το κτίριο αποτελεί μέχρι και σή-
μερα εκτός από τη λειτουργική του 
χρησιμότητα, ένα από τα σημαντικό-
τερα μνημεία του Λονδίνου και είναι 
«ανοικτό» στο κοινό για επισκέψεις. 
Στην πίσω πλευρά του βρίσκεται το 
Μουσείο και η Βιβλιοθήκη. Στο κτί-
ριο εκτός από τις διάφορες αίθουσες 
που διαθέτει καθώς και τον κεντρικό 
τεκτονικό ναό, υπάρχουν επίσης και 
24 μικρότεροι τεκτονικοί ναοί για τις 
εργασίες των Στοών του Μητροπολι-

τικού Λονδίνου. Στη γύρω περιοχή από το τεκτονικό μέγαρο υπάρχουν 
καταστήματα με είδη τεκτονικού περιεχομένου και κέντρα για τις συνα-
ντήσεις. Τα «ποτήρια Αγάπης» μετά το πέρας των εργασιών γίνονται σε 
διπλανό ξενοδοχείο υπό την ιδιοκτησία της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς 
της Αγγλίας. Το 2010 στο Τεκτονικό Μέγαρο Λονδίνου ξεναγήθηκαν 
55.000 άτομα.

Επισημαίνεται πως στο Λονδίνο, λόγω του μεγάλου πληθυσμού του 
έχει δημιουργηθεί για την καλύτερη διοικητική διαχείριση η Μητροπο-
λιτική Μεγάλη Στοά του Λονδίνου, η οποία έχει τη δικαιοδοσία της συ-
γκεκριμένης περιοχής. 

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου, μετά τις προετοιμασίες των αδ. των δύο Στ. οι 
εργασίες ξεκίνησαν στις 16.00. Οι 400 περίπου παριστάμενοι υπεδέχθη-
σαν –ακούγοντας τον Ελληνικό Εθνικό ύμνο- τον Μεγ. Διδ. αδ. Νικόλαο 
Βουργίδη και την αντιπροσωπεία της Μητροπολιτικής Μεγάλης Στοάς 
του Λονδίνου με επικεφαλής τον πρόσθετο Μεγ. Διδ. αδ. Russell Race. 

Κατά τη διάρκεια των κοινών εργασιών η Στοά «Ισότης» πραγματο-
ποίησε μύηση δύο υποψηφίων λυκιδέων –υιών μελών της Στοάς- στο 
βαθμό του μαθητή.

Οι περισσότεροι αδ. που μένουν στην Αγγλία παρακολούθησαν για 
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πρώτη φορά μύηση κατά το ελληνικό τυπικό, ενώ μοιράστηκε η αγγλική 
μετάφρασή του σε όλους τους ξένους. 

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής ο Σεβ. της Στοάς «Ισότης» Γλαύ-
κος Αντωνάτος είπε: «Εκ μέρους όλων των αδελφών της Στοάς «Ισό-
της», ευχαριστούμε όλους τους Έλληνες και Άγγλους αδελφούς οι 
οποίοι «οδοιπόρησαν» για να παρευρεθούν στις σημερινές κοινές ερ-
γασίες, στον περικαλλή αυτό Ναό της Σκέψεως. Ευχόμεθα αυτές, να εν-
δυναμώσουν τον κρίκο της αδελφικής αγάπης μεταξύ των Ελλήνων και 
Άγγλων ελευθεροτεκτόνων». 

Αξίζει να σημειωθεί πως το ελληνικό τεκτονικό στοιχείο συμμετέχει 
σε πολλές Στοές της Μητροπολιτικής Στοάς του Λονδίνου. Με τις κοι-
νές αυτές εργασίες δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς να συναντήσουν για 
πρώτη φορά ελληνική στοά και να αισθανθούν ιδιαίτερα περήφανοι για 
την πραγματοποίηση των εργασιών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι προσήλθαν Έλληνες αδ. από την Σκωτία και το Βέλγιο από την εκεί 
ελληνόφωνη Στοά «PYTHAGORAS» Αν. Αμβέρσας. 

Στην συνέχεια οδήγησαν στο βήμα ως ομιλήτρια – ξεναγό, καθηγή-
τρια Αγγλικού Πανεπιστημίου, η οποία πραγματοποίησε σύντομη ομιλία 
για το ιστορικό του Τεκτονικού Μεγάρου και κυρίως για την αρχιτεκτο-
νική και τους συμβολισμούς του κεντρικού Τεκτονικού Ναού στους αδ. 
και τους προσκεκλημένους η οποία ανέδειξε την αρχαία ελληνική φι-
λοσοφία και επιστήμη μέσα από την διακόσμηση του κεντρικού τεκτο-
νικού ναού. Ο μύθος του Φαέθωνα, ο Πυθαγόρας, ο Ευκλείδης και ο 

Άγιος Γεώργιος –Άγιος προστάτης της Αγγλίας- δέσποζαν στα τρία από 
τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος της οροφής. Η ξενάγηση την επομένης 
θα επιβεβαίωνε την «ελληνική παρουσία» και σε άλλα σημεία του τε-
κτονικού μεγάρου...

Σε κεντρική αίθουσα εκ-
δηλώσεων παρακείμενου 
κτιρίου στο συγκρότημα 
του Τεκτονικού Μεγάρου, 
ακολούθησε δεξίωση και 
δείπνο. Το σύνολο των πα-
ρισταμένων ήταν 500 άτομα 
με τους συνοδούς, από τους 
οποίους οι 137 ήταν μέλη 
της ελληνικής αντιπροσω-
πείας.

Στο τέλος της δεξίωσης 
ο αδ. Γλαύκος Αντωνάτος 
–μετά τις σχετικές προ-
σφωνήσεις- παρέδωσε αναμνηστικά δώρα προς τον Σεβ. της Στοάς 
«Hellenic»  αδ. Πρόδρομο Μιχαηλίδη και στον συντονιστή της εκδήλω-
σης πρώην Σεβ. αδ. Δημήτριο Μπελέγρη.

Ακολούθως, αναμνηστικό δώρο προς τον Πρόσθ. Μεγ. Διδ. της Μη-
τροπολιτικής Μεγ. Στοάς του Λονδίνου αδ. Russell Race, παρέδωσε ο 
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Μεγ. Διδ. αδ. Νικόλαος Βουργίδης. 

Η δεξίωση ολοκληρώθηκε με τους παρισταμένους και τους αδ. από 
την Αγγλία να τραγουδούν τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο.

Ήταν χαρακτηριστικό, πως ακόμη και Άγγλοι αδ., είχαν σε χαρτί 
γραμμένους τους στίχους του Εθνικού ύμνου και τραγουδούσαν με τους 
υπολοίπους.

Η Παρασκευή 10 Ιουνίου ήταν αφιερωμένη σε ξενάγηση στο τεκτο-
νικό μουσείο, στο μνημείο των τεκτόνων πεσόντων κατά τον Α΄ Παγκό-
σμιο πόλεμο, καθώς και στα βιτρώ, συνεχίστηκε η επίσκεψη στο μου-
σείο με της μεγάλης ιστορικής αξίας εκθέματα, ένα από αυτά ήταν και 
η πρώτη σφραγίδα με το ελληνικό λογότυπο της Ηνωμένης Μεγάλης 
Στοάς της Αγγλίας, στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στον ναό των Ιπποτών 
του Ναού (Temple Church), όπου οι τάφοι των Ναϊτών Ιπποτών δεσπό-
ζουν στο εσωτερικό του ναού περιστοιχισμένοι από σύμβολα και αλλη-
γορικές παραστάσεις σε γλυπτά και στα βιτρώ στον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Παύλου. 

Στη κρύπτη του ναού, υπάρχει η ελληνική σημαία. Ήταν χώρος μυ-
ήσεων ενός βασιλικού τάγματος, υπό την αιγίδα του Ελληνικής κατα-
γωγής και αδ. Πρίγκιπος Φιλίππου, συζύγου της σημερινής Βασίλισσας 
Ελισάβετ Β’. Στη κρύπτη αυτή υπάρχει επίσης η σαρκοφάγος του Ναυ-

άρχου Νέλσονος, οι τάφοι του στρατηγού Ουέλιγκτον, του Φλαμανδού 
καλλιτέχνη Βαν Ντάυκ, το μνημείο του Ο. Τσώρτσιλ κ.α.

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο σημείο που ήταν κάποτε το πανδοχείο 
της «Χήνας και της Εσχάρας», όπου το 1717 ιδρύθηκε από την συνένω-
ση τεσσάρων Στοών η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, όπου σήμερα υπάρχει 
αναμνηστική επιγραφή, σε μια 
από τις αρχαιότερες μπυραρί-
ες του Λονδίνου, που λειτουρ-
γεί όπως ακριβώς πριν από 
350 περίπου χρόνια, συνδεδε-
μένη με τις πρώιμες συναντή-
σεις των τεκτονικών στοών 
και τόπος συναντήσεως διά-
σημων τεκτόνων όπως ο Κά-
ρολος Ντίκενς, ο Βολταίρος, ο 
Όσκαρ Ουάιλντ κ.α. 

Το πρόγραμμα περιελάμ-
βανε ξενάγηση στο Βρετανικό Μουσείο από Ελληνίδα ξεναγό και προ-
σφορά από τους αδ. της Στοάς «Hellenic» μιας 4ωρης κρουαζιέρας στον 
ποταμό Τάμεση, με γεύμα και αναμνηστικά δώρα.    n



βιβλιοπαρουσίαση206 βιβλιοπαρουσίαση 207

Η Στ. Φίλιππος συνεχίζοντας την συστηματική έκδοση των κει-
μένων της, παρουσίασε σε τόμο τα πρακτικά του συμποσίου 
της 5-6 Δεκεμβρίου 2009 που έγινε στο τεκτονικό μέγαρο 

Θεσσαλονίκης με συμμετοχή πολλών αδ. από όλη την Ελλάδα.

Η οργανωτική επιτροπή απαρτιζόμενη από τους αδ. Ι. Μάγρα Σεβ., Κ. 
Πολυζωΐδη, Θ. Ξένο, Σπ. Κρήτα με επίτιμους προέδρους τον Μεγ. Διδ. 
Νικ. Βουργίδη και τον τ. Μεγ. Ρητ. και επίτιμο Σεβ. της Στ. Λεων. Παπα-
δόπουλο διοργάνωσε συστηματικά το συμπόσιο αυτό.

Στον τόμο περιλαμβάνονται χαιρετισμοί του Μεγ. Διδ. και του Σεβ. Ι. 
Μάγρα και τα ακόλουθα τεκτ. τεμάχια: «Το όραμα του τεκτονισμού για 
την δημιουργία μιας πανανθρώπινης κοινωνίας» Νικ. Βουργίδης, «Ο 
Τεκτονισμός υπό το πρίσμα των ραγδαίων επιστημονικών, τεχνολο-
γικών και κοινωνικών αλλαγών της τελευταίας δεκαετίας» Ξένος Θ., 
«Ο Τεκτονισμός ως προϊόν των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών» 
Μάγρας Ι., «Φιλοσοφικές σκέψεις του Κ. Jaspers για τον άνθρωπο» 
Κανδύλης Δ., «Ευθανασία. Είναι εφικτή μια τεκτονική προσέγγιση» Πο-
λυζωίδης Κ., «Η θέση του Τεκτονισμού για τη γυναίκα και ο Γυναικείος 
Τεκτονισμός» Δαρδαβέσης Θ., «Αξίες και Τεκτονισμός μέσα στην ελ-
ληνική και παγκόσμια σύγχρονη πραγματικότητα» Μπρούχος Δ., «Τέ-
κτονας ο διαχρονικός Μύστης» Κουλούρης Ηλ., «Παγκοσμιοποίηση και 
Τεκτονισμός» Κρήτας Σπ., «Το Τεκτονικό Μυστικό στην κοινωνία του 
χθες και του σήμερα» Παπακώστας Δ., «Ελεύθερος και Χρηστοήθης» 
Αποστολόπουλος Ι., «Φονταμενταλισμός- Θρησκεία - Τεκτονισμός» 
Πολίτης Ι., «Τεκτονισμός, Δίκαιο και Δικαιοσύνη» Αβδελλάς Ν., «Η 

Είπον ΙΙ
Πρακτικά 
Συμποσίου
Στ. Φίλιππος Θεσσαλονίκης

εργασία απαραίτητο χαρακτηριστικό του Τέκτονος» Φαβρικάνος Δ., 
«Η έννοια της ερμηνευτικής των τεκτονικών κειμένων» Δημητριάδης 
Αθ., «Ένας πολιτισμός κλονίζεται» Βασιλικός Αθ., «Τεκτονισμός. Μυ-
στικότητα ή Κανονικότητα» Ζευγόλης Δ., «Τεκτονισμός και Κοινωνία» 
Στεφανίδης Αλ., «Σύγχρονη Φιλοσοφία και Τεκτονισμός» Γεωργής Γ., 
«Η κλωνοποίηση του ανθρώπου: νέος άνθρωπος, νέα ηθική, νέα πτώ-
ση;» Αντοσίδης Κ., «Ο Τεκτονικός Λόγος ως καταλύτης στη Νεώτερη 
Παιδαγωγική Επιστήμη» Αλεξανδρόπουλος Αθ., «Ο Τεκτονισμός ως 
Εσωτερική Παιδεία» Παπαγιαννίδης Ν., «Το Τεκτονικό Ιδεώδες. Πάντα 
επίκαιρο και διαχρονικό» Μαστραντώνης Χρ., «Μια ταπεινή άποψη για 
το μέλλον του Τεκτονισμού» Σαμαρνιώτης Γ., «Η εντελέχεια και η χρυ-
σή μεσότητα του Αριστοτέλους στον Ελευθεροτεκτονισμό» Ευθυμίου 
Π., «Ο φιλοσοφικός στοχασμός και η προοπτική του Ελευθεροτεκτο-
νισμού» Σιδηρόπουλος Η., «Η προοπτική του Τεκτονισμού. Σκέψεις και 
προβληματισμοί» Καμπούρογλου Ι., «Ο Τεκτονισμός σε σχέση με τις 
εξελίξεις της Παιδείας, της Τεχνολογίας και της Κοινωνίας» Χατζηα-
ναστασίου Θ., «Το Παρόν και το Μέλλον του Τεκτονισμού» Στούπας Δ., 
«Αξίες και Τεκτονισμός μέσα στην Ελληνική και Παγκόσμια σύγχρονη 
πραγματικότητα» Καμπάς Κ., «Η δια της Τεκτονικής Αρετής προσέγγιση 
των προκλήσεων του 21ου αιώνα» Παπαδόπουλος Κ., «Τεκτονισμός και 
Κοινωνία» Χατζηαναστασίου Θ. - Στεφανίδης Η., «Η μουσική και η εικό-
να ως βοηθήματα διδαχών του Τεκτονισμού» Καλεύρας Α., «Προοπτική 
του εν Ελλάδι τεκτονισμού» Παπαδόπουλος Λ., «Ο Ελέυθεροτεκτονι-
σμός στην ανατολή του 21ου αιώνα» Ι. Μάγρας. Παρεμβάσεις των Νικ. 
Παπαγιαννίδη, Α. Τζιφάκη, Κων. Πολίτη, Σπ. Παΐζη, Νικ. Βουργίδη.

Στην εισήγησή του στην στρογγυλή τράπεζα του 
Συμποσίου ο Σεβ. Ιω. Μάγρας είπε τα εξής: 

«Όπως στην αμύητη κοινωνία οφεί-
λει να διατηρείται με ευλάβεια η 
ιστορική μνήμη και τη λαϊκή 
παράδοση, έτσι και στον 
Τεκτονισμό πρέπει να 
διατηρείται η τεκτονι-
κή ιστορική μνήμη και 
παράδοση, οι οποίες γε-
νικά εκφράζονται με τα τυπικά 
και τους συμβολισμούς. Όπως στην 
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αμύητη κοινωνία έχουμε την ιστορία και τη λαογραφία, έτσι και στον 
Τεκτονισμό έχουμε την τεκτονική έρευνα και αν θέλετε την τεκτονική 
λαογραφία, που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ως τεκτονογραφία. 
Εξάλλου, ο Τεκτονισμός αυτός καθ' εαυτός στηρίζεται στην παράδοση. 
Χωρίς αυτήν παύει να έχει δική του οντότητα, υπεραπλουστεύεται και 
δεν διαφέρει από μια ηθικό-φιλοσοφική οργάνωση. 

Πρέπει να τηρούμε με μεγάλη ακρίβεια τα τυπικά και τους συμβο-
λισμούς, χωρίς να τα καθιστούμε αντικείμενα λατρείας και προ'ίόντα 
αποκάλυψης, αφού ούτως ή άλλως δεν είναι. Αλλιώς κινδυνεύουμε να 
δώσουμε στον Τεκτονισμό θρησκευτικό χαρακτήρα, κάτι που κανένας 
συνετός τέκτονας δε θέλει. 

Κάποιοι τέκτονες, που κατά κανόνα ανήκουν σε άτακτες στοές, αντί 
να ασχολούνται με τα εγκόσμια στρέφονται στην παραψυχολογία και 
τη μεταφυσική, δηλαδή σε αποκρυφιστικές μυθοπλασίες και δοξασίες 
αρχαίων ή νέων θρησκειών και θρησκειολογούν. Τα άτομα αυτά πα-
ρουσιάζουν συγκεχυμένη σκέψη, ρέπουν προς την φανταμενταλιστική 
νοοτροπία, θρησκειολογούν και συχνά συγχέουν την πνευματικότητα με 
τον αποκρυφισμό και ενίοτε τον πνευματισμό. Γι' αυτό στις κανονικές 
Συμβολικές Στοές πρέπει να επιδιώκεται η εισδοχή αμυήτων με στιβα-
ρή μορφωτική συγκρότηση, διαυγή σκέψη και ιδίως υγιή συμπεριφορά. 
Η εισδοχή αμυήτων με πνευματικότητα, εντιμότητα, σεμνότητα και κοι-
νωνικότητα θα έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή και την ανάπτυξη 
της τεκτονικής αδελφότητας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Αλλιώς, θα 
κινδυνέυσει να αποτελέσει μια γραφική, παρωχημένη, αντικοινωνική, 
νοσηρή και θνησιγενή αδελφότητα, η οποία θα τύχει χλευασμού και 
προσβολής από την γύρω αμύητη κοινωνία. 

Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να χαράξουμε τη μελλοντική πορεία 
του τεκτονισμού, πάντοτε με βάση τα τυπικά μας προς το φως και όχι 
προς το σκότος. Προς το πραγματικό φως της Σοφίας και της Επιστήμης 
και όχι προς τις αναπόδεικτες επιστημονικά δοξασίες, που κατά καιρούς 
παρήγαγαν αμφισβητούμενες και μη αναγνωρισμένες νοσηρές προσω-
πικότητες, που κινούνταν στη σφαίρα της ψυχιατρικής. 

Όσο για τις παραπομπές σε υποθετικές και μυθολογικές αντιλήψεις 
και εκτροπές, σ' έναν βαθμό θα ήταν ανεκτές μόνο λόγω ιστορικής 
σημασίας, σε επίπεδο ιστορικής έρευνας, αφού παλαιότεροι τέκτονες 
με τις ελλιπείς επιστημονικές γνώσεις του παρελθόντος τις ενστερνί-
ζονταν, με καλή αν και ατυχή πρόθεση. 

Με τα λίγα αυτά λόγια αντιμετωπίζεται εύκολα το ερώτημα αν στον 
Ελευθεροτεκτονισμό του μέλλοντος θα πρέπει να ακολουθήσουμε την 
παράδοση των τυπικών, τους συμβολισμούς, τη Σοφία και την Επιστήμη 
ή τις μυθοπλασίες, τις προλήψεις, τις δεισιδαιμονίες και τις φαντασιώ-
σεις. 

Την απάντηση θα τη δώσει ο κάθε τέκτονας μόνος του, μετά από 
ελεύθερο και εμβριθή στοχασμό, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, όπως θα 
έλεγε αν ζούσε ο Θεόφιλος Καΐρης. Και τούτο, γιατί ούτε ο Τεκτονισμός 
ούτε κανένα άλλο υγιές σύστημα δεν δέχεται την αυθεντία οποιουδή-
ποτε. Ο υγιής εγκέφαλος του κάθε διανοούμενου ανθρώπου, ο οποίος 
έχει ασκηθεί στην πνευματική εργασία, προσωπικά πιστεύω ότι είναι σε 
θέση να δώσει τη ζητούμενη απάντηση. 

Σε κάθε, όμως περίπτωση, οφείλω να καταθέσω τη δική μου ταπεινή 
πρόταση, με ιδιαίτερο σεβασμό, ενώπιον του παρόντος ακροατηρίου. 

Θεωρώ λοιπόν, ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε τον Ελληνικό Τεκτο-
νισμό οφείλουμε, χωρίς κραδασμούς και με την πλήρη διατήρηση και 
σεβασμό των τεκτονικών θέσφατων, όπως είναι η τεκτονική παράδοση, 
τα Τεκτονικά Συντάγματα και Οροθέσια οι συμβολισμοί και οι βαθιές 
τεκτονικές αναζητήσεις, να εφαρμόσουμε δυο βασικούς σχεδιασμούς. 

(α) Ο πρώτος αφορά στην προσαρμογή του τεκτονικού γίγνεσθαι στα 
σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και 

(β) Ο δεύτερος αφορά στη δημιουργία Στοών υψηλού πνευματικού 
και κοινωνικού επιπέδου. 

Ο πρώτος σχεδιασμός αφορά στην όσμωση του Τεκτονισμού με την 
κοινωνία. Όταν αναφερόμαστε στην κοινωνία πρέπει να ξεχάσουμε μιας 
και διά παντός το προσβλητικό επίθετο "βέβηλη", και να το αντικαταστή-
σουμε με το επίθετο "αμύητη", αφού στην κοινωνία ανήκουμε εμείς οι 
ίδιοι, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι συμπολίτες μας και γενικά οι συ-
νάνθρωποί μας όπου γης. Κοινωνικά προβλήματα είναι τα προβλήματα 
όλων μας, τα οποία επιδέχονται λύσεις. 

Ως τέκτονες, δηλαδή ως ανώτεροι άνθρωποι και επίλεκτα μέλη της 
κοινωνίας, που θέλουμε να θεωρούμαστε, είμαστε κατά μείζονα λόγο 
υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε με τα προβλήματα αυτά, να τα εντοπί-
ζουμε, να τα συζητούμε και να παρεμβαίνουμε διορθωτικά μέσα από τον 
τεκτονικό τρόπο σκέπτεσθαι και ανάλογα με τις δυνατότητες που διαθέ-
τουμε. Εξάλλου, κατά καιρούς έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι η θετική πα-
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ρέμβαση των τεκτόνων όχι μόνο δεν υπήρξε ευκαταφρόνητη αλλά αντί-
θετα υπήρξε αποφασιστική. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
οι δράσεις των επιχώριων Στοών Αριστοτέλης των Σερρών, Φίλιππος 
και Αλέξανδρος της Θεσσαλονίκης, Ελπίς της Δράμας, Φώτιος της Κο-
ρυτσάς κ.ά., οι οποίες εργάστηκαν ηρωικά υπέρ της ελευθερίας και της 
φιλανθρωπίας στις δύσκολες εποχές του κοινωνικού τους περίγυρου. 

Ο δεύτερος σχεδιασμός θα έχει ως συνέπεια την προσέλευση και την 
οριστική παραμονή στις Στοές λαμπρών νέων αδελφών με υψηλό μορ-
φωτικό και ηθικό επίπεδο, με καλή έξωθεν μαρτυρία και προοπτικές 
επαγγελματικής και κοινωνικής ανέλιξης, οι οποίοι θα λαμπρύνουν και 
θα βελτιώσουν τις Στοές τους στο άμεσο μέλλον. Οι αδελφοί αυτοί πρέ-
πει να διδαχθούν μέσα από θεματικές ανάλογες με τη συγκρότησή τους 
και να ασκηθούν προς την κατεύθυνση αφενός της αποφυγής των προ-
σωπικών ματαιοδοξιών και αφετέρου υπέρ της επιδίωξης της ομαδικής 
προσπάθειας. Ο σύγχρονος τέκτονας πρέπει να αποφεύγει τις προλή-
ψεις, τις δεισιδαιμονίες, τις εμπειρικές και εξ αποκαλύψεως γνώσεις, 
που έχει σωρεύσει ο χώρος μας, οι οποίες σήμερα προκαλούν θυμηδία, 
ειρωνεία και εν πολλοίς αγανάκτηση και να ασκήσει την πνευματική του 
αναζήτηση με σύγχρονα κατά το δυνατόν φιλοσοφικά και επιστημονικά 
εργαλεία, ούτως ώστε η άποψη την οποία θα διαμορφώσει να αντέξει 
στο εγγύς τουλάχιστον μέλλον. Και να μην ξεχνάμε ότι το μέλλον του 
Τεκτονισμού εξαρτάται από κύριες και δευτερεύουσες παραμέτρους, οι 
οποίες είναι, σε γενικές γραμμές, οι ίδιες που προδικάζουν το μέλλον 
και άλλων ανάλογων προς τον Τεκτονισμό χώρων, τους οποίους δεν 
χρειάζεται να αναφέρω, αφού είναι ευκόλως εννοούμενοι. Να εισαχθεί 
στις Στοές η σύγχρονη τεχνολογία, όπως είναι η πλαισίωση των εργα-
σιών με σύγχρονα συστήματα εικόνας και ήχου αλλά και με τη διαδικτυ-
ακή πληροφόρηση περί Τεκτονισμού (μην ξεχνούμε ότι ο Τεκτονισμός 
ξεκίνησε κάποτε από την τότε σύγχρονη τεχνολογία). Να οργανώνονται 
ομάδες αιμοδοτών και δωρητών οργάνων, οι οποίοι θα ειδοποιούνται 
με συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητών τηλεφώνων 
σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Να οργανώνονται μεταξύ των 
αδελφών των Στοών κοινωνικές δραστηριότητες με συζύγους συντρό-
φους και φίλους για τη διεύρυνση του τεκτονικού πνεύματος και την 
αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης των αδελφών. Γενικά, επειδή 
σήμερα βρισκόμαστε σε κομβικό χρονισμό υπερπληροφόρησης, δεν 
πρέπει να ακινητοποιούμε με υποθετικά ανύπαρκτα προς αποκάλυψη 
μυστικά αλλά να θέτουμε σε επιταχυνόμενη λειτουργία τις τεκτονικές 

πνευματικές επιδόσεις και αποδόσεις των νεοφύτων. 

Με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν υποδειγματικές Στοές, οι οποίες 
θα συμβάλλουν, πάντοτε με ειλικρινή αγάπη, εντιμότητα και ηθική βάση, 
στην υποστήριξη όσων Στοών αντιμετωπίζουν, κατά καιρούς, κάποια 
οργανωτικά προβλήματα, και πάνω απ' όλα θα είναι χρήσιμες στην κοι-
νωνία και ως εκ τούτου αξιοσέβαστες από μέρους της. 

Οι δυο σχεδιασμοί που σας παρουσίασα ως προτάσεις, σ' ένα βαθμό 
τηρούνται ήδη από ορισμένες Στοές, απλά προτείνω την πλατύτερη και 
εντατικότερη τήρησή τους. Η συζήτηση των σχεδιασμών αυτών αλλά 
και όποιων άλλων θεμάτων προέκυψαν από ης ενδιαφέρουσες ομιλίες 
του Συμποσίου μας τίθενται προς συζήτηση στην παρούσα στρογγυλή 
τράπεζα”.    n



βιβλιοπαρουσίαση212 βιβλιοπαρουσίαση 213

Ο Σεβ. της Στ. Χρ. Μιχαηλίδης μερίμνησε για την έκδοση των τε-
κτονικών κειμένων της περιόδου σε ένα καλαίσθητο τόμο, ο 
οποίος περιέχει τις ακόλουθες ομιλίες:

Προορισμός και προώθησις μιας στοάς Δραγούμη Δραγούμη, Ο βω-
μός και η ιερά βίβλος Χρήστου Μιχαηλίδη, Δημήτριος Μαργαρίτης Γε-
ωργίου Αβραμίδη, Το μέλλον της έρευνας της αλήθειας Νικολάου Αν-
δρεάδη, Η Σοφία ας οδηγεί ημάς Πέτρου Μιχαηλίδη, Ναπολέων ο Μέγας 
Γεωργίου Δάκου, Νόμιμο και Ηθικό - ΜιαΤεκτονική προσέγγιση Νικο-
λάου Μαργαρόπουλου, Ιωάννης Μεταξάς Άρη Αμπατζόγλου, Γεώργιος 
Γεμιστός Πλήθων. Ο πρώτος Έλληνας φιλόσοφος κατά το τέλος της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας Απόστολου Θωμαΐδη, Ο τάπης Ιωάννη Ζαρί-
φη, Η ζωή μετά τον θάνατο Δημητρίου Καλαφάτη, Ηθική είναι επιστήμη 
βασιζόμενη επί της ανθρώπινης διανοήσεως Νικολάου Ανδρεάδη, Η 

εργασία ως ο πρώτος και ωφε-
λιμότατος νόμος της αν-

θρωπότητος Μιχαήλ 
Δήμου, Σπυρίδων 
Νάγος Θεόδωρου 

Πορτοκαλίδη, Συμ-
βολισμοί και αλλη-

γορίες κατά το άνοιγμα 
εργασιών σε βαθμό μαθη-

τού Aθαvασίoυ Βασιλικού, 
Τα σύμβολα Kωνσταvτίνου Λέ-

μπερου, Τι είναι Τεκτονισμός μια 
απάντηση μετά 40 χρόνια Αθανασίου 

Περί ακατεργάστου 
... ο Λόγος
Εργασίες περιόδου 2010 - 2011 
Στ. Πλήθων Γεμιστός Θεσσαλονίκης

Τσακιρόπουλου, Αλέξανδρος Φλέμινγκ Ιωσήφ Βούρβαχη, Ιχνηλατώ-
ντας στην μαγεία της μουσικής Δημητρίου Καλαφάτη, Γαλλική επανά-
σταση και Τεκτονισμός Aθαvασίoυ Βασιλικού, Τέκτονες χωρίς περίζω-
μα Αναστασίου Κουκίδη, Περί αριθμητικής Μιχαήλ Δήμου, Η σημασιά 
του Τεκτονισμού Θεόδωρου Kαπώvη, Η θεωρία του Χάους και πως την 
βιώνουμε στην καθημερινότητα Ιoρδάνη Ιoρδάvoγλoυ, Περί ελευθερί-
ας Γεωργίου Μπέφα, Περί ανοικοδομήσεως του ναού της Αρετής Χα-
ράλαμπου Αργυριάδη, Διδάγματα από τα μυστήρια της αρχαιότητας - Η 
σιγή των μυστών Δραγούμη Δραγούμη, Η βίωση της αλήθειας στον Τε-
κτονισμό Γεωργίου Δάκου, Η μέριμνα, Ο κανένας και εμείς Δημητρίου 
Κωτούλα, Σώμα και Ψυχή Νικολάου Ανδρεάδη, Φως εκ Φωτός - διδα-
σκαλία προς μαθητές Νικολάου Μαργαρόπουλου, Η οικουμενική αγάπη 
Ευστρατίου Μακιού, Το τεκτονικό έργο και κανόνες επιτυχίας Χρήστου 
Μαστραvτώνη, Αυτογνωσία και Ετερογνωσία Άρη Αμπατζόγλου.

Στο δεύτερο μέρος εμπεριέχονται προσφωνήσεις του Ρητ. Χρυσόστ. 
Λέτσα, οι εντυπώσεις των νέων μαθ., επετειακές ομιλίες του Σεβ. Χρ. 
Μιχαηλίδη για τις εθνικές εορτές, τις κοινές εργασίες με τις Στ. “Αριστο-
τέλης”, “Carl und Charlotte του Offenbach Γερμανίας”, προσφωνήσεις 
προς τον πρώην Μεγ. Διδ. αδ. Σπ. Παΐζη.   n
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Ο Σεβ. Γ. Μπαστάκης εξέδωσε κείμενα της περιόδου 2008-2011 
τα οποία ανακοινώθηκαν στην Στ. Μεταξύ των άλλων παρα-
τίθενται οι ακόλουθες ομιλίες: Τύπος, τελετουργία και τάξεις 

στον Ελευθεροτεκτονισμό Γ. Ίβος, Η μύηση Ε. Παπαϊωάννου, Οι προο-
πτικές του εν Ελλάδι Τεκτονισμού, Σκέψεις για τον Τεκτονισμό και την 
κοινωνία Λ. Παπαδόπουλος, Το νόημα της φιλανθρωπίας Α. Τζιφάκις, 
Με το συναίσθημα και τη λογική Γ. Ματσόπουλος, 25η Μαρτίου, Μέρος 
και όλον, Σκέψεις, Φθάνουμε στα όρια με την Στ. Φίλιππος, Προσφώνη-
ση προς τιμώμενους, Οι τρέχουσες δυσκολίες και η γενική συμπεριφορά 
μας Γ. Μπαστάκης, Νους-σώμα-ψυχή, Συλλογικότητα-κοινωνία-ατομι-
κότητα Παν. Ασημάκης, Θαλής ο Μιλήσιος - μύθος ή πραγματικότητα; 
Δημ. Μπακόπουλος, Η γέννηση του Λόγου με την Στ. Δελφοί 143, Ε. 
Παπαϊωάννου, Περί την θεογονία του Ησιόδου Π. Καραμανώφ, Γιατί 
είμαστε εδώ; Γ. Αντωνόπουλος, Ατομικότης-συλλογικότης Ηλ. Μακά-
ρογλου, 28η Οκτωβρίου 1940 Δημ. Μπάκας, Ο Τεκτονισμός στις ΗΠΑ 

Αλ. Σιμχάς, Θαλής και Τεκτονι-
σμός Αντ. Παπαναστασό-

πουλος, Το Τεκτονικό 
εγρηγορός με την Στ. 

Garibaldi Mιχ. Ματτές, 
Αφήσαμε τα μέταλλα; 

25η Μαρτίου Η. Μακάρο-
γλου - Α. Κολέτσης - Π. Κα-

ραμανώφ - D. Disney, Η θέση 
του Τεκτονισμού στον σύγχρονο 

κόσμο Νικ. Παπανδρονόπουλος, 
Επίκουρος, μια αιρετική συνιστώσα 

Ευαγ. Σταματάκης.    n

Κείμενα περιόδου 
2009-2011
Στ. Θαλής ο Μιλήσιος υπ’ αρ. 154

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος με την ευκαιρία του εορτασμού 
των 200 ετών από την ίδρυσή της εξέδωσε Λεύκωμα με τα 
εξής περιεχόμενα: 

1. Εισήγηση του Μεγ. Διδασκάλου κατά τον εορτασμό με θέμα 
“Τεκτονισμός και Άνθρωπος. Τεκτονική εκδοχή”.

2. Ιστορία του Ελληνικού Τεκτονισμού (Γ. Ματσόπουλος)

3. Ηγέτες του Ελληνικού Τεκτονισμού (Γ. Ματσόπουλος, Αντ. 
Παπαναστασόπουλος)

4. Ιδρυθείσες Στοές της Μεγ. Στ. της 
Ελλάδος (Γ. Ματσόπουλος)

Το έργο αυτό με παράλληλη 
μετάφραση στην Αγγλική προσεφέρθη 
στους προσκεκλημένους της 
εκδηλώσεως και διατίθεται στα 
μέλη της Μεγ. Στ. Θα αποτελέσει το 
εισαγωγικό μέρος ειδικής εκδόσεως, 
που θα αφιερωθεί στον εορτασμό της 
επετείου των 200 ετών.   n

Λεύκωμα 200 ετών
Εκδόσεις της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

επιμέλεια Ενδ. αδ. Γιώργος Ματσόπουλος

91

Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

Grand Lodge of Greece

Ιστορική πορεία 200 ετών

1811-2011

200 years of History

ΑΘΗΝΑ  2011 ATHENS
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Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος εξέδωσε τα τεκτονικά κείμενα του 
επιτίμου Μεγάλου Διδασκάλου Σάββα Βαφειάδη με την επι-
μέλεια του ενδ. αδ. Γεωργίου Ματσοπούλου και πρόλογο του 

Μεγ. Διδασκάλου αδ. Νικολάου Βουργίδη.

Στα κείμενα περιλαμβάνονται το Βιο-
γραφικό, Απολογισμός της εξαετούς δι-
οικήσεως του Ελληνικού Τεκτονισμού 
από τον εκλιπόντα Μεγ. Διδάσκαλο και 
σειρά τεκτονικών κειμένων όπως: οι 
εντυπώσεις από την εισδοχή του στην 
αδελφότητα, δεκατρείς εισαγωγικές προ-
σφωνήσειςαπό τον θεσμό των ανοικτών 
εκδηλώσεων, που ο ίδιος θέσπισε (για την 
μουσική, την τρίτη ηλικία, την εξάρτηση, 
τον άνθρωπο και το σύμπαν, την τέχνη και 
τον τεκτονισμό, την δωρεά οργάνων, το 
ολυμπιακό πνεύμα, τον ανθρωπισμό, τον 
αρχαιοελληνικό πολιτισμό, το “είναι και το 
γίγνεσθαι”, τον Λόγο και την έκφραση, την 
ηθική της βιοτεχνολογίας, την Κυπριακή 
λογοτεχνία και τον Τεκτονισμό μπροστά 
στον 21ο αιώνα) δεκαπέντε μηνύματα, χαι-
ρετισμούς, επετειακές αναφορές, κλπ.

Επισημαίνουμε την συνέντευξη στην εφημερίδα “Επενδυτής” και 
ιδίως το υπόμνημα προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με το οποίο αντι-
κρούστηκε η αντιτεκτονική επιχειρηματολογία που είχε παρουσιαστεί 
σε σχολικό εγχειρίδιο.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται 27 τεκτονικά κείμενα του αδ. Σάββα 
Βαφειάδη, τα οποία παρουσιάστηκαν σε συνεδρίες Στοών της Ελλάδος 

Σάββας Βαφειάδης 
Kατάθεση μιας τεκτονικής ζωής
Αθήνα 2011, σελ. 380

και της Κύπρου με τους εξής τίτλους:

Ο Τεκτονισμός ενώπιον της συντελούμενης φυσικής εξελίξεως
Τεκτονικές σκέψεις και απόψεις στο λυκαυγές του 20ου μ.Χ. αιώνος
Η συμβολική ερμηνεία της Τεκτονικής Αλύσεως
Η ανοπαία ατραπός
Η φιλοσοφία του ευ γηράσκειν
Περί αθανασίας της ψυχής
Ελευθεροτεκτονισμός και δημόσιος βίος
Η τάξη και η αρμονία, ως κοινοί πνευματικοί στόχοι των αρχαίων 

Δελφών και του σύγχρονου Ελευθεροτεκτονισμού
Ο Ελευθεροτεκτονισμός. Καταγωγή, Γένεση, Σκοποί
Ο Συμβολισμός των Τριών Μεγάλων Φώτων
Τα Αρχαία Ολύμπια και ο Σύγχρονος Ελευθεροτεκτονισμός
Το ουσιώδες των τεκτονικών εργασιών
Ο Ελευθεροτεκτονισμός. Θεσμός κοινωνικός και ανθρωπιστικός
Η φιλανθρωπία από την σκοπιά του Ελευθεροτεκτονισμού
Διά της Ισχύος και διά της Αγάπης
Σε αναζήτηση του αιωνίου φωτός μέσω του Ελευθεροτεκτονισμού
Η διά του Ελευθεροτεκτονισμού εφαρμογή και διαφύλαξη των ηθι-

κών αξιών
Οι ελευθεροτέκτονες, φορείς και φύλακες ενός μυητικού, φιλάν-

θρωπου, ορθολογικού και διαχρονικού θεσμού
Το πρώτο και πρωταρχικό Τεκτονικό καθήκον
Η άσκηση της Βασιλικής Τέχνης στην Τεκτονική Στοά
Ανθρωπισμός και Ελευθεροτεκτονισμός
Η αλληγορική και συμβολική σημασία του επταπλού ταξιδιού του τέ-

κτονος της Βασιλικής Αψίδος
Η συμβολή του Ελευθεροτεκτονισμού στη διαμόρφωση θρησκευτι-

κής ελευθερίας
Η επίδραση του Ελευθεροτεκτονισμού στη χειραφέτηση του σύγχρο-

νου ανθρώπου
Ο Τεκτονικός ρεαλισμός έναντι της δογματικής ουτοπίας
Η συμβολή του Ελευθεροτεκτονισμού στη διαμόρφωση ενιαίας Ευ-

ρωπαϊκής συνειδήσεως
Ο Τεκτονισμός ενώπιον της συντελούμενης φυσικής εξελίξεως

Τα έσοδα από την πώληση διατίθενται υπέρ της αγαθοεργίας της 
Μεγ. Στοάς.    n
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Η Στ. Πλωτίνος εξέδωσε σε τόμο σειρά κειμένων που αποτέλεσαν 
αντικείμενο των συνεδριών του από την ίδρυσή του το 2005, με 
επιμέλεια του Ενδ. αδ. και Μεγ. Επιθ. της Στ. Γιώργου Ματσόπου-

λου.

Στο τόμο περιλαμβάνονται τεκτ. τεμά-
χια των πανεπιστημιακών: Ιωάννη-Μάρι-
ου Κολλιόπουλου (Περί ψυχής Διάλογος, 
Η πρώτη μύηση, Τύχη, Τεκτονική πορεία, 
Τεκτoνικές ιδέες στα έργα του αδ. Ν. Κα-
ζαντζάκη, Ο Χρόνος στον Τεκτονισμό, 
Χτιστάδες και Τέκτονες, Οριοθετήσεις, Η 
«Συνείδηση» Το γνωστό άγνωστο, Θέωση 
κατά Πλωτίνο. Προσέγγιση στο Όντως Ον 
(στο “Εν”). Συμ-πόρευση και Αντι-θέσεις 
με τον Τεκτ., Ερωτήματα και Απαντήσεις, 
Ερωτήματα), Γιώργου Μασούλα (Πλωτι-
νικές επιδράσεις στην Τεκτονική θεωρία, 
Σκέψεις επί των ερωταποκρίσεων των 
τριών Μεγάλων Φώτων, κατά το άνοιγμα 
των εργασιών σε βαθμ. μαθ., Η σημασία 
του ανθρωπισμού στον Τεκτονισμό, Περί 
Αληθείας, Σύγχρονος θέση της φιλοσο-
φίας και Τεκτονισμός), του Χρίστου Γούδη 
(Τεκτονισμός και Επαναστάσεις, Σε αναζή-

τηση του απολεσθέντος Θεού, Ο Μέγας Αρχιτέκτων), του Γιάννη Λυριτζή 

Πλωτίνος 
υπ’ αρ. 148 
Αν. Ελευσίνος
Κείμενα 2005-2011 (σελ. 336)

κείμενα 2005 - 2011
Στ. Πλωτίνος 

υπ’ αριθμ. 148, Αν. Ελευσίνος

κείμενα 2005 - 2011
Στ. Π

λω
τίνος

υπ’ αριθμ. 148, Α
ν. Ελευσίνος

(Τεκτονική αγωγή: Μέθοδος και πράξη, Λογισμοί επί της Πολυσημίας 
των Τεκτονικών Συμβόλων, Ελληνική Νομαρχία Ανωνύμου του Έλλη-
νος. Μια τεκτονική προσέγγιση, Μελετώντας την φύση, παρατηρώντας 
τα φαινόμενα, Περί Ειμαρμένης) και Γιώργου Τσιρόπουλου (Αθανασία 
της ψυχής).

Στον ίδιο τόμο γράφουν οι Σεβ.: Απόστολος Μαργώνης (ΠΛΩΤΙΝΟΣ 
Το διακριτικό όνομα της νέας Στ., Περί τεκτονικής σιγής), Περικλής Τσα-
μούλης (Ας καθαρθή δια του ύδατος, «....ίνα αναζητήσωμεν το Φως», Ο 
Τεκτονισμός στην καθημερινότητά μας), Δημ. Μακρατζάκης (Ο κόσμος 
των συμβόλων και ο Τεκτονισμός, Ο άνθρωπος στη διδασκαλία του 
Πλωτίνου, Ορθός λόγος και Τεκτονισμός), ο Ενδ. αδ. και Μεγ. Επιθ. της 
Στ. Γ. Ματσόπουλος (Ο «ρυθμός» στον Αρχίλοχο, Περί της Βραχύτητος 
του Βίου (Σενέκας), Ο οικουμενισμός του Τεκτονισμού στην σύγχρονη 
παγκοσμιοποιούμενη Κοινωνία), ο Νίκος Ματσόπουλος (Πορεία προς 
το φως, Τα Ηλιοστάσια) και ανέκδοτο κελιμενο 
του Ενδ. και Κρατ. αδ. Πέτρου Γλέχου με θέμα 
(Η δημιουργική μόνωση στον Τεκτονισμό).

Ο ιδρυτικός Σεβ. της Στ. Απόστολος Μαρ-
γώνης γεννήθηκε στις Μηλιές Βόλου το 1936 
και σταδιοδρόμησε στην εκπαίδευση, ανελθών 
στον βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημο-
τικών Σχολείων. Στον Τεκτονισμό εισήλθε το 
1982 στην Στ. Διονύσιος Ρώμας, όπου έλαβε το 
βαθμό του διδ. την 10.5.1985 και υπηρέτησε σε 
διάφορες θέσεις του Συμβουλίου των Αξιωμ. 
Το 2005 υπήρξε ιδρυτικός Σεβ. της Στ. Πλωτί-
νος υπ’ αρ. 148 Ελευσίνος, την οποία διοργά-
νωσε και καθοδήγησε στα πρώτα βήματά της.

Στον Σκωτικό Τύπο εισήλθε στην Στ. Τελ. 
Μυσταγωγία (17.12.1986) υιοθετήθηκε από την 
Στ. Τελ. Ευμολπίδαι, της οποίας προήδρευσε και Εύμολπος, όπου επί-
σης κράτησε την πρώτη σφ. 

Πολυγραφότατος, μελέτησε την ιστορία του Τεκτονισμού και συνέ-
θεσε πολλές ομιλίες για όλα τα επίπεδα. Απεβίωσε κυριολεκτικά επί 
των επάλξεων την 10η Μαρτίου 2006, αμέσως μετά από κοινή συνεδρία 
τριών Στ. της Ελευσίνας, μέσα στο τεκτονικό μέγαρο.
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Ο διάδοχός του Ιωάννης-Μάριος Κολλιόπουλος γεννήθηκε στην 
Τρίπολη το 1939, υιός του τέκτονα ιατρού Ξενοφώντα Κολλιόπουλου. 
Σπούδασε στα Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική (1955-61), ειδικεύτηκε 
στην Οφθαλμολογία (1962-66), μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία και τις 
ΗΠΑ. Αριστούχος διδάκτωρ (1967), επιμελητής, υφηγητής, Δ/ντης ια-

τρείων ΚΟΦΚΑ και Τζανείου, τακτικός κα-
θηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (1989-
2004).

Πρόεδρος της σύνταξης “Αρχείων Ελλη-
νικής Ιατρικής” (1987-89), της Ελληνικής 
Οφθαλμολογικής Εταιρείας” (1988-89), 
των Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών, συνέ-
γραψε 9 συγγράμματα, 346 εργασίες και 
458 επιστημονικές αναφορές.

Ως λογοτέχνης διηύθυνε το περιοδικό 
“Κασταλία” (1995-2005), έγραψε σε εφημε-
ρίδες (Βήμα, Καθημερινή, Πελοπόννησος) 
και περιοδικά (Φιλοσοφία της Ακαδημίας 
Αθηνών) και εξέδωσε τα δοκίμια “Χωρίς 

ψευδαισθήσεις” (1978), “Φως-φωτιά-φρην”, “Αντικαθρεπτισμοί” (ποίη-
ση), “Όραση-Θέωση”, “Τα στοιχεία του κόσμου και η κατοπτρική σκέψη”, 
“Το τραγούδι του αγέννητου” (ποιητικοί στοχασμοί), “Η Οδύσσεια του 
Καζαντζάκη”. Το λογοτεχνικό περιοδικό “Πνευματική Ζωή” αφιέρωσε 
τεύχος (Μάιος 2002) στην προσφορά του στα γράμματα.

Στον Τεκτονισμό εισήλθε το 1960 στην Στ. Αδελφοποίησις. Ιδρυτικό 
μέλος της Στ. Πλωτίνος (Α’ επ. 2005), ανέλαβε Σεβ. μετά τον θάνατο του 
Σεβ. Απ. Μαργώνη (2005-2006), Μεγ. Επιθ. της Στ. Αρμονία, κοσμήτωρ 
της Μεγ. Στοάς.

Στο Σκωτικό Τύπο εισήλθε την 9.1.1962 και ανήλθε στον 32ο την 
12.6.1996. Έγινε πρόεδρος της Στ. Τελ. Ευμολπίδαι, Μεγ. Επιθ. και κρα-
ταιός αδ. (33ος).

Τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Πυθαγόρας συνέθεσε πολλές 
τεκτ. μονογραφίες όπως “Επιστήμη-φιλοσοφία-θρησκεία-τεκτονισμός” 
(2004), “Ο μαθητής των μαθητών” (2006), “Συνομιλία με τους αδ. μου “ 
(2006), “Ο χρόνος” (2007), “Θέωση στον Πλωτίνο” (2007) κ.ά.

Παραθέτουμε τα ακόλουθα από την εισήγηση του προέδρου της Στ. 

Τελ. Ευμολπίδαι αδ. Δημ. Μπεργούνη σε εκδήλωση μνήμης προς τιμή 
του Ιω. Κολλιόπουλου. «Ο Ι.Μ. Κολλιόπουλος υπήρξε ένας κοινωνικός 
ερευνητής, που με βάση την Ιατρική Επιστήμη, προσπάθησε να ξεδιπλώ-
σει τα αμφίσημα της σημερινής απαξίωσης του επιστημονικού και τε-
χνολιγικού γίγνεσθαι.

Ένας οδοιπόρος που σε εξακοντίζει σε φιλοσοφικά ξάγναντα και πα-
ντρεύει την αμφισβήτηση με την εξ ορισμού και εξ αποκαλύψεως κατά-
φαση.

Ο Ι.Μ. Κολλιόπουλος υπήρξε ένας ποιητής του ονείρου και της με 
φαντσία επιστημονικής αναζήτησης».

Παραθέτουμε διαγραμματικό πίνακα της σκέψεώς του από το έργο 
του “Θέωση στον Πλωτίνο” (στην επόμρνη σελίδα).

Τον Ιω. Κολλιόπουλο αποχαιρέτισε  εκ μέρους της Μεγ. Στ. ο ενδ. 
αδ. Γ. Ματσόπουλος, ενώ ο αποθανών είχε αναθέσει σε στενό φίλο να 
διαβάσει το ακόλουθο κείμενο που ο ίδιος έγραψε αποχαιρετώντας του 
παρισταμένους.

“Ο επι-κήδειός μου. Μία προ-ετοιμασμένη αναχώρηση 

Σας χαιρετώ και σας απο-χαιρετώ τελεσίδικα! 

Δεν με καρτερεί ένα νεοανοιγμένο, που μυρίζει φρέσκο σκαμμένο 
χώμα μνήμα και η Μητέρα-Γη για να μ’αγκαλιάσει!, αλλά ένας κτισμένος 
οικογενειακός τάφος και οι ... σκελετοί, προσφιλών μου προσώπων: 

Της Νόνας μου, που στάθηκε αληθινή μάνα, με υπερ-πρόστατευσε 
και δυστυχώς!. με κακό-μαθε! και ο πάντα γλυκός, στοργικός πατέρας 
μου ... Έρχομαι να σας συναντήσω! 

Ξεκινάμε από μια σκοτεινή Μήτρα, για να καταλήξουμε σ’ένα θεο-
σκότεινο Μνήμα και το μόνο που μένει είναι η αγαθή Μνήμη, ν’αντι-μά-
χεται τον Χρόνο-Κρόνο, και την αδυσώπητη Μοίρα!. Τα 4 καθοριστικά 
της ζήσης μας Μ!. Μήτρα, Μνήμα, Μνήμη και Μοίρα (το ριζικό μας). 

Είθισται, πριν στης γης τα έγκατα σε κατεβάζουν, το να μιλούν για τον 
κοιμισμένο αιωνίως άνθρωπο, διάφοροι για να εξάρουν το έργο του και 
τον χαρακτήρα. Το αρνούμαι! Δεν το θέλω. Σας ευχαριστώ! 

Δεν έχει πια καμμιά αξία, πόσα βιβλία επιστημονικά, λογοτεχνικά ή 
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φιλοσοφικά εξέδωσα!, πόσες εργασίες δημοσίευσα και πόσες διεθνείς 
αναφορές έχω! 

Αντί, λοιπόν, ν’ακούσετε λόγια εγκωμιαστικά! Ακούστε τα ακροτε-
λεύτια λόγια μου, ως εξομολόγηση και ως «κύκνειο άσμα»! θα με υπο-
στείτε! για έσχατη φορά! 

Η ζωή μας (ίσως ακόμη και η αποδημία μας), ο κόσμος μας!, είναι 
πολύ ευρύτερος, πλουσιώτερος από αυτόν που θαρρούμε!, θωρούμε, 
«ζούμε» φανταζόμεθα, πλάθουμε. Πιστεύω τόσο εκτενής (που υπερβαί-
νει του σύμπαντος τα σύνορα), τόσο βαθύς (πιότερο και από την άβυσσο 
της πιο άπατης θάλασσας) και τόσο αψηλός (που ο ουρανός δεν είναι 
καν το όριό του, μόνο ένα πρωταρχικό (ορατό ορόσημο!)... 

Μήπως όμως όλα ταύτα είναι μοναχά ψευδαίσθηση;

Έσχατοι της ζωής μου σύν-τροφοι!

Είχα σκεφθεί σοβαρά να με καύσουν!! Και να σκορπιστούν οι στάχτες 
μου!, στους 4 ανέμους. Να κρατηθούν λίγα μόνο αποκαίδια σε μια λήκυ-
θο. Θύμηση! Τόχω γράψει σ’ένα ποίημά μου, τον ... «Πενθέα»! 

Πιστεύω, ακράδαντα, ότι τα λόγια της εκδημίας της θρησκείας των 
πατέρων μας, είναι τόσο μεστά, παρηγορητικά και λυτρωτικά.

Θάλεγα μάλιστα, ότι είναι κρίμα! Ο κεκοιμημένος, εγώ, να μην μπο-
ρώ για στερνή έστω φορά να τ’ακούσω και να φύγω, έτσι, πιο ανακου-
φισμένος, γαλήνιος. Ακόμη και αν δεν υπήρξα απόλυτα τακτικός στα 
κελεύσματατης πίστης μας την ομολογία! Ο Κύριος που-γνωρίζει καλύ-
τερα! θα κρίνει! 

ΟΜΟΛΟΓΩ όμως ειλικρινά (και όταν έρχεται η μεγάλη στιγμή του τέ-
λους, αναγκαστικά, πρέπει να είσαι ειλικρινής!), ότι δεν υπήρξα Χριστια-
νός!, αλλά και μήτε κι’ ά-άθεος! προς Θεού! 

Ανακάλυπτα, πάντα φράσεις, από τα Ευαγγέλια, από τις εξαίσιες του 
Απόστολου Παύλου επιστολές, από τους λόγους των ιεραρχών! (αγα-
πημένος μου ο Νύσσης!). Βαθύτατα ενστερνιζόμουν, λόγους του Διο-
νυσίου Αρεοπαγίτη (έστω και ψευδοΔιονυσίου!), ιδίως όμως από τους 
Χριστιανούς μυστικούς και πιότερο από τον Συμεών το Νέο Θεολόγο! 

Επηρεάσθηκα από τα κείμενα: Νίκου Λούβαρη, Βασίλη Τατάκη κ.ά. 
αλλά προπαντός από τους Lossky, Σολόχιεβ, Μπερντιάγιεφ κ.ά. Δεν εί-
ναι ώρα, μήτε στιγμή αναφορών και αποτιμήσεων! 
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ΥΠΗΡΞΑ ένας “φτωχός” Δον-Κιχώτης! της Θρησκείας, της Επι-
στήμης, της Φιλοσοφίας, προπαντός της ζωής! Αιώνια Αναζητητής! 
Ιχνηλάτης, ερευνητής. Και δεν το μετανοιώνω! 

Ένοιωσα ενδόμυχα τη χρεία, ν’ανα-ή απο-ζητήσω τον ΘΕΟ ή το 
ΘΕΙΟΝ, μέσα στο ΣΥΜΠΑΝ, που αυτός σοφά ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ! Αλλά και 
μέσα στο  «ελάχιστο σύμπαν», όπου αντανακλάται και που λέγεται ΣΚΕ-
ΨΗ ΜΟΥ! Ακόμη, μάταια! Και απέλπιδα! επεχείρησα να ΤΑΥΤΙΣΘΩ ΜΑΖΙ 
ΤΟΥ! Φεύ! Δεν το κατόρθωσα! Και ας μελέτησα «Βεδάντα», «Καμπάλ-
λα», «Ζοχάρ» κ.α. μυστικά ή μυστικιστικά κείμενα! Σβέντερμπουργκ, 
Μπαίμε, Έκκαρτ κ.ά. 

Ήταν όμως στιγμές, Θεόπνευστες!, που ως  «έλλαμψη» - «φω-
τισμός», ένιωσα (ή έτσι πίστεψα!), ότι δεχόμουνα κάποια «ακτίνα» από 
τον μέγα ΕΚΣΤΑΤΙΚΟ! Τί ανείπωτη, τότε ευτυχία! Τί μυστηριώδης ΘΕΑ-
ΣΗ και ΘΕΩΣΗ! Τέλος ήλθε και ο ΠΛΩΤΙΝΟΣ!, να επισφραγίσει αυτήν την 
εναγώνια επιζήτησή μου. 

Φίλτατοι, υπομονετικοί φίλοι μου! 

Αν δεν πέτυχα να «συμφιλιωθώ» τόσο, παρ’ ότι διακαώς το πε-
θυμούσα!, με τον ΘΕΟ! Γνώρισα, ίσως κι αγάπησα, την ΑΛΗΘΕΙΑ! και 
τον ΘΑΝΑΤΟ!! Μην με ρωτείστε τώρα: Ποια ΑΛΗΘΕΙΑ; ή Τί είναι ΑΛΗ-
ΘΕΙΑ; Ο Κύριος δεν απήντησε στον Πιλάτο! Περιμένετε, εγώ να σας το 
απο-καλύψω!; 

Πιο εύλογη (ίσως και πιο παιδαγωγική) ερώτηση: Πώς «γνώρισες»; 
«συμφιλιώθηκες» με τον θάνατο (ή ακόμη, πώς τον έκαμες δικό σου!); 
Τον θάνατό σου! Ώστε να μην σε τρομάζει! Ενώ ακόμη ζούσες; Αληθινά, 
εύστοχη απορία!

Με τη φιλοσοφία, «μελέτη θανάτου» γαρ, 

Με την ενασχόλησή μου με τις θρησκείες, σχεδόν όλες!, όμως πιότε-
ρο με τη δική μας, την Ορθόδοξη, την υπέρτατη όλων! 

Με τον πόνο, την οδύνη (όποιος πονάει όχι μόνο σωματικά, αλλά και 
ψυχικά «αγγίζει» τον θάνατο! ή τον Θεό!). 

Αλλά και η σωματική σαρκική, επώδυνη εμπειρία είναι και αυτή μία 
προετοιμασία. 

Όπως και ο ύπνος και τα όνειρα μία καθημερινή άσκηση θανάτου και 
ανάσταση. 

Κυρίως όμως με την έμπνευση, τη φαντασία, δηλ. με την ποίηση (και 
δεν χρειάζεται να γράφεις στίχους! Αρκεί να βιώνεις την ποίηση! για να 
νιώθεις - ποιητής!) 

Αρκεί να κατέβεις με τον Δυσσέα του Ομήρου στη «Νεκυΐα» και να 
ταξιδεύσεις τους 33.333 στίχους με τον Δυσσέα του Καζαντζάκη για ν’α-
νταμώσεις στις εσχατιές της γης τον θάνατο! Διανοητική περιπλάνηση. 

Φθάνει!, να ακολουθήσεις τον Εμπεδοκλή, στο βάθος του ηφαίστει-
ου της Αίτνας, που ακόμη βγάζει πύρινες γλώσσες και φλογερά λόγια 
«Νείκος - Φιλότης» κ.ά. 

Όταν έχεις γευτεί τον «κυκεώνα» των Ελευσινίων και έχεις βιώσει 
τον μύθο του Χιράμ. Έχεις αποκτήσει κάποιο «αντίδοτο», το «μώλυ», 
για τον Άρχοντα του Άλλου Κόσμου! 

Αρκεί να σ’ οδηγήσει η «Βεατρίκη» του Δάντη μέχρι την Κόλαση!, ή ο 
Ντοστογιέφσκι στ’άδυτα της ψυχής του ανθρώπου και τόσα άλλα! Τότε 
συνειδητοποιείς τη ζωή και τον θάνατο! 

Είναι αρκετό, όταν σ’άγγιζε μία βαριά, θανατηφόρος πάθηση και 
«βλέπεις να τρέμεις, να γλιστράς, να κινδυνεύεις να τσακιστείς! Ν’α-
κροβατείς πάνω στο λεπτό σκοινί της ζωής σου και κάτω να χάσκει 
ένα ανοικτό αχόρταγο μνήμα και μια αβυσσαλέα, κατασκότεινη, απαίσια 
«χαράδρα» της απώλειας!. Τότε βιώνεις τα όρια, τα σύνορα της Ύπαρ-
ξής σου και αποκτάς πιότερη αυτόσυνείδηση και έτσι ξεπερνάς το φόβο 
του τέλους ακόμη και την ελπίδα της Λύτρωσης.

Δεν τρομάζεις μη χάσεις την παρτίδα σκάκι με το Δρεπανοφόρο Ιπ-
πότη. Είναι βέβαιο! Το ξέρεις. Θα σου κάνει «ρουά-μάτ»! 

Έτσι η ΖΩΗ παίρνει τις αληθινές της διαστάσεις, λάμψεις, αντανα-
κλάσεις, μέσα από τον καθρέφτη ή το καλειδοσκόπιο, του ΘΑΝΑΤΟΥΙ 
Τότε! θάχεις προ-ετοιμασθεί (φυσικά, ποτέ πλήρως) και θα αναμένεις 
γαλήνιος, θαρραλέος (έστω και αν στιγμές λιγοψυχάς!), τον ΦΙΛΟ ΣΟΥ! 
τον ΘΑΝΑΤΟ ΣΟΥ (ναι, τον δικό σου, που ΕΣΥ έθρεψες!) ή αποκάλυψες!. 

ΖΩ σημαίνει βρίσκομαι σε αναμέτρηση, σε αντι-παράθεση ή σε αγα-
πητική σχέση (όπως εγώ!), συνεχώς με τον ΘΑΝΑΤΟ! 

Φίλοι αγαπημένοι (και τελειώνω) 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ και ο ΘΑΝΑΤΟΣ για μένα! Κρύβουν ή φανερώνουν και 
τον ... ΘΕΟ! (Με την έννοια που εγώ τον νιώθω!). 
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Για το ΘΑΝΑΤΟ και το ΘΕΟ! που συνομιλούν μαζί μας μόνο με τη ΣΙ-
ΩΠΗ!, που εκκολάπτονται στη γόνιμη καρποφόρα ΣΙΓΗ! Άλλωστε μ’αυτή 
θα επικοινωνώ πια ΜΑΖΙ ΣΑΣ!

Μακάρι να μπορούσε να μοιρασθεί, ως τελευταία δική μου επιθυμία 
και ανάλυση όσα τώρα καταθέτω το κείμενό μου αυτό! Αυτό που θέλω, 
ως ακροτελεύτιο λόγο μου, να σας ομολογήσω είναι: Χωρίς φόβο ή λι-
γοψυχιά, δέχομαι το ΤΕΛΟΣ ΜΟΥ! και ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΩ! Φυσικά και ΛΥΠΑ-
ΜΑΙ που σας χάνω! 

Όλως ιδιαιτέρως την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ! και πιότερο την εγγονούλα, 
την ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ! Δεν μπόρεσα να την ΧΑΡΩ, να τη χορτάσω, όσο 
θάθελα. 

Ελπίζω κάποτε να διαβάσει αυτό! Ή άλλα κείμενά μου! Ίσως με κατα-
λάβει, με συμπονέσει, με συγχωρέσει (Όπως το ΖΗΤΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ 
ικετευτικά!) και πιθανώς να με ... ΑΓΑΠΗΣΕΙ! 

Η ΑΓΑΠΗ και η ΜΝΗΜΗ (το να σε θυμούνται πότε-πότε), είναι για 
μένα, τα πιο ισχυρά όπλα, που διαθέτουμε ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ!  

Έτσι ένα Η «αντιπαλεύει» ένα Α! 

Η ΜΝΗΜΗ «αντι-μάχεται» το ΜΝΗΜΑ! 

Ώσπου και αυτή, δηλ. η μνήμη, καταντήσει ένας απατηλός ίσκιος! Που 
θα χαθεί οριστικά με το σώμα! Για πάντα! 

ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΝΑΣΤΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, που είσθε τώρα κοντά μου!, που υπομείνατε τη 
φλυαρία μου! (Ήταν ο δικός μου τελευταίος, στερνός πνευματικός 
«ασπασμός», αντί-δωρο, μια κατάθεση εκ βαθέων, ΨΥΧΗΣ και ΣΚΕ-
ΨΗΣ).  

Στην Στ. Πλωτίνος τιμήθηκε η μνήμη του Σεβ. της Ιωάννη Κολλιόπου-
λου την 26.1.2010, με ειδική αναφορά στην συνεισφορά και την προ-
σωπικότητά του. Τον λόγο έλαβε ο αδ. Ανδρέας Ακράτας, ο Σεβ. Δημ. 
Μακρατζάκης, ο κοσμ. Γιώργος Μασούλας και ο ενδ. αδ. Γ. Ματσόπου-
λος, οι οποίοι σε κλίμα συγκινησιακά φορτισμένο έπλεξαν το εγκώμιο 
του εκλιπόντος και υπογράμμισαν την συνεισφορά του στην πνευματική 
ανέλιξη της αδελφότητος.   n

Ο αδ. Σπ. Στήκας επιμελήθηκε λευκώματος στο 
οποίο περιγράφει την ιστορική πορεία 
της Στοάς από την ίδρυση μέχρι το 2001, 

μετά από έρευνα στα αρχεία, τα τεκτονικά περιοδι-
κά “Πυθαγόρας”, “Γνώμων”, “Τεκτονικό Δελτίο” και 
προσωπικές μαρτυρίες παλαιών μελών.

Στις 22.7.1928 με πρωτοβουλία του γυμνασι-
άρχη Εδέσσης Κων. Μικρού, οι τέκτονες Γεώργιος 
Κοσμάς συνταγματάρχης πεζικού, μετέπειτα αρχηγός ΓΕΣ και υπουρ-
γό, Χριστοδ. Χατζηδημούλας βιομήχανος, Σόλων Πιπίνος γεωπόνος, 
Σπ. Μαυρομάτης καθηγητής γυμνασίου Εδέσσης, Γεώργιος Κιόρτσης 
ιατρός, Λάζαρος Ξένος διευθυντής ΕΤΕ, Γ. Ζωγραφίδης νομομηχανι-
κός και Κων. Λώλος ιατρός και την παρότρυνση του Θεοδ. Πελοπίδα 
προσκάλεσαν τον Σεβ. της Στ. “Φίλιππος” Δημήτριο 
Μαργαρίτη και αποφάσισαν την ίδρυση Στοάς 
με πρόεδρο τον Σπ. Μαυρομμάτη.

Η πρόταση υποβλήθηκε την 5η 

Αυγούστου 1928 προς την Γα-
ληνοτάτη Μεγάλη Ανατο-
λή της Ελλάδος διά 
του επιθεωρητού 
των Μακεδονικών 
Στοών Ι. Μαργαρίτη 
μαζί με τον ειδικό κανο-
νισμό της Στοάς, εγκρίθηκε με 
το έγγραφο 1588/15.11.1928 και 

Στ. Πέλλα αρ. 82 
Αν. Εδέσσης 

Λεύκωμα (2009)

Σπ. Στήκας
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στις 15.12.1929 εξελέγη το ακόλουθο συμβούλιο αξιωματικών: Σεβ. Γ. 
Κοσμάς, Α’ επ. Χριστ. Χατζηδημούλας, Β’ επ. Σόλων Πιπίνος, Ρητ. Σπ. 
Μαυρομμάτης, Γραμ. Γεώργιος Κιόρτσης, Ταμ. Λάζαρος Ξένος, Δοκ. Γε-
ώργιος Ζωγραφίδης, Ελεον. Κων. Λώλος. Την εγκατάσταση 30.3.1929 
τέλεσε τριμελής επιτροπή από τους: Αθανάσιο Μάνο, Ιωάννη Κωνστα-

ντινίδη και Θεοδ. Πελοπίδα.

Ο αδ. Νικ. Μάνος τονίζει ότι “η Στ. Φί-
λιππος, το αγνόν τούτο και παλαίμαχον 
προπύργιον του Μακεδονικού Τεκτονι-
σμού έλαβε την εντολήν της ανωτάτης 
ημών αρχής όπως προβή εις τα εγκαίνια 
και την εγκατάστασιν των αρχών της Στ. 
ήτις ασφαλώς θα αποβή νέον κέντρον 
ηθικής και πατριωτικής δράσεως. 

Έδρα της Στ. αποτέλεσε το οίκημα 
Παρίση στην Καλλιθέα ενώ τα έξοδα δό-
θηκαν από τον πατέρα Ντάνδρο (5.000 
δρχ.), τον αδ. Χατζηδημούλα (4.000 δρχ.) 
και τα ιδρυτικά μέλη (από 1.500-2.000 
δρχ.). Η Στ. κινείται δραστήρια, μυεί 21 
μέλη, διαθέτει 1.500 δρχ. για αγαθοερ-
γίες το Πάσχα, οργανώνει δύο λευκές 
εκδηλώσεις.

Τον Φεβρουάριο του 1931 τα μέλη 
αποφάσισαν την αγορά του οικήματος 
και την πληρέστερη διακόσμησή του. Η 

Στοά συμμετέσχε με τον Κων. Σιβένα και Ι. Στουγιαννάκη στην εγκαθί-
δρυση της νέας Στ. “Ηράκλεια” αρ. 97 στην Φλώρινα (25.3.1933), της 
Στ. “Παύλος Μελάς” αρ. 100 στην Καστοριά (23.6.1934), της Στ. “Μακε-
δονία” αρ. 104 στην Κοζάνη (31.5.1936), στην υποδοχή του Τεκτονικού 
Ομίλου Εκδρομών (5.5.1933).

Στις 28 Μαΐου 1939 η Στοά εόρτασε την πρώτη δεκαετία της αριθ-
μώντας 30 ενεργά μέλη. Ο σεβ. Γεώργιος Κομπορρόζος παρουσιάζει τα 
πεπραγμένα ιδίως στον τομέα της ευποιίας με την προστασία και υπο-
στήριξη απόρων παίδων, διαθέσεως μεγάλων ποσών για ασθενούντες, 
την διάθεση 1.000 δρχ. μηνιαίως για τις ανώτερες σπουδές άριστου 
μαθητή, ενώ στις 25 Μαρτίου 1940 εόρτασε την Εθνική επέτειο με την 

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Παπάγου με τη στραταρ-
χική ράβδο την 28η Οκτωβρίου 1949, αριστερά του ο τότε 
αρχηγός ΓΕΣ Κοσμάς. Από την Ιστορία της σύγχρονης Ελ-
λάδας.

παρουσία του νομάρχη, των δικαστών, του δημάρχου και πλήθους προ-
σκεκλημένων.

Στα μέλη της συμπεριλαμβάνονταν οι γνωστοί χιουμορίστες Σεβ. 
Γεώργιος Κομπορρόζος και Σταμάτης Σταματίου (νομάρχης της απε-
λευθερώσεως του 1912) με κυριαρχούσα προσωπικότητα τον Κων. 
Σιβένα που πρωτοστάτησε στην επανα-
λειτουργία της Στ. μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο (3.12.1960, εγκατάσταση 
την 12η Μαρτίου 1961 από τον Μεγ. 
Επιθ. Στοών Β. Ελλάδος Ιω. Λαδά και 
στελέχη της Στ. “Φίλιππος”) οδήγησε 
την Στοά σε ακμή, τα μέλη υπερέβησαν 
τα 80, μεταξύ των οποίων ο νομάρχης, 
στελέχη της Διοικήσεως, αξιωματικοί, 
επιστήμονες. Ανηγέρθη νέο μέγαρο (12 
Μαρτίου 1963 εγκαίνια από τον Μεγ. 
Διδ. Αλεξ. Τζαζόπουλο). Στις δραστη-
ριότητες περιλαμβάνονται: Λευκή Εορ-
τή για την απελευθέρωση της Έδεσσας 
(10.11.1963), δωρεά εποπτικών μέσων 
στο Δ’ Δημ. Σχολείο (13.4.1964) και στο 
Στ’ Δημ. Σχολείο (8.12.1965), Θερινή 
Σύναξη των Στοών Βορείου Ελλάδος 
(13.6.1965).

Αναφορικά με την ανέγερση του νέου 
κτιρίου ύψους 240.000 δρχ., 30.000 
δρχ. προήλθαν από την διαφορά εκποιήσεως του παλαιού οικοπέδου, 
50.000 δρχ. από την Μεγ. Στοά, 80.557 από προαιρετικές εισφορές με-
λών της Στοάς και 70.000 δρχ. από μηνιαίες συνδρομές των μελών.

Στις 12 Οκτωβρίου 1971 η Στοά ανέστειλε την λειτουργία της παρά 
τις προσπάθειες των: Σεβ. Κων Σιβένα (1961-1965), Ελευθ. Καραγεωρ-
γίου (1965-69), Λαζ. Σωτηριάδη (1969-71) λόγω της μεταθέσεως πολ-
λών υπαλλήλων-μελών και της πολεμικής αντιτεκτονικών κύκλων.

Στις 31.5.1992, 11 μέλη της Στ. “Δημ. Μαργαρίτης” ζητούν την αφύ-
πνιση της Στ. η οποία γίνεται την 11.12.1992 από τον τότε Μεγ. Διδ. Χρ. 
Μανέα ενώ στην ευημερία αναφέρθηκε ότι μέλος της Στοάς υπήρξε ο 
Θρασύβουλος Τσακαλώτος, που μυήθηκε ως υπολοχαγός. Η επισκευή 
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του οικήματος ύψους 13.195.503 δρχ., έγινε με συνεισφορά της Μεγ. 
Στ. 7.500.000 δρχ. και την Στ. Φίλιππος 300.000 δρχ., Φοίνιξ 59 50.000 
δρχ., Γ. Πλήθων Γεμιστός 100.000 δρχ., Φως 40.000 δρχ., Μεγ. Αλέ-
ξανδρος 500.000 δρχ. και πολλών αδ.

Σεβ. διετέλεσαν οι: Εμμ. Καμπουρίδης (1992-93), Χαρ. Χαραλάμπους 
(1993-97), Σπυρ. Στήκας (1997-2001), Ανδρ. Αθανασόπουλος (2001-
2003), Σπυρ. Μέγαλος (2003-2007), Κων. Μπουγιούκας (2007- ).

Την 15η Μαίου 2011 η Στ. Πέλλα εορτάζει τα 20 χρόνια από την επα-
ναλειτουργία της, με την παρουσία πολλών επισκεπτών σε ειδική συνε-
δρία, την οποία τίμησαν ο Μεγ. Διδ. αδ. Ν. Βουργίδης, ο επιτ. Μεγ. Διδ. 
και Υπ. Ταξ. αδ. Χρήστος Μανέας, ο ενδ αδ. Π. Λούρης, ο κρατ. αδ. Ε. 
Μπινιάρης, ο ενδ αδ. Νικ. Παπαγιαννίδης, ο Μεγ. Επιθ. Χρ. Βαμβακίδης, 
οι κοσμήτορες Γ. Βαμβακούσης, Ηρ. Σιδηρόπουλος, Δρ. Δραγούμης και 
αντιπροσωπείες των Στ. “Μ. Αλέξανδρος”, “Φως”, “Δημ. Μαργαρίτης” 
και “Αριστοτέλης”.

Ο Σεβ. αδ. Κων. Μπουγιούκας αναφέρθηκε στην ιστορία της Στ. από 
το 1928 μέχρι το 1991, ενώ ο κοσμήτωρ Εμμ. Καμπουρίδης υπενθύ-
μισε τις προσπάθειες για αφύπνιση της Στ. με την βοήθεια 11 αδ. της 
Στ. “Δημ. Μαργαρίτης” (Ανδρ. Αθανασόπουλος, Χρ. Μαστραντώνης, Χρ. 
Βαμβακίδης, Γρηγ. Πανταζίδης, Δημ. Ζαχαράκης, Θεολόγος Λυμπερό-
πουλος, Νικόλαος Κονιόρδος, Αθαν. Τέρπος, Γεώργιος Ναβροζίδης, 
Χαρ. Χαραλάμπους), οι οποίοι με την καθοδήγηση του τότε Μεγ. Διδ. και 
επιτίμου μέλους της Στ. Χρ. Μανέα κινήθηκαν να ανακτήσουν το κτίριο 
που αυθαίρετα είχε περιέλθει σε τρίτους. Ο ομιλητής αναφέρθηκε στην 
επιδιόρθωση του κτιρίου με την βοήθεια του αειμνήστου αδ. Αθανασίου 
Βαρβατάκη, στην αφύπνιση της Στ., στο περιστατικό της εξαφανίσεως 

της γαλανόλευκης και την εντολή του αδ. Χρ. Μανέα να επανατοποθε-
τείται αμέσως και την δραστηριότητα της Στ. στην Κορυτσά, όπου με την 
βοήθεια του αδ. Γιώργου Κτώνα παραδόθηκαν στην Μητρόπολη δέματα 
με τρόφιμα, 350 εικόνες και εκκλησιαστικό υλικό, στο νοσοκομείο Κο-
ρυτσάς ιατροφαρμακευτικό υλικό με την συμμετοχή του τότε νομάρχη 
Κορυτσάς κ. Lapanza και των ελληνικής καταγωγής διευθυντή του Δημ. 
Σχολείου Μπίλιστας, του διευθυντή του νοσοκομείου Κορυτσάς.

Ο Σεβ. Κ. Μπουγιούκας παρέδωσε στον ενδοξ. επιτ. Μεγ. Διδ. αδ. Χρ. 
Μανέα τον τόμο της Στ., άγαλμα του Μεγ. Αλεξάνδρου και την ακόλουθη 
πλακέττα: “Τη ακριτογενή Συμβολική Στοά “Πέλλα” υπ’ αρ. 82 Αν. Εδέσ-
σης έδοξεν ευχαριστήσαι και ευγνωμόνως διά της παρούσης τιμήσαι 
τον ακάματον πρωτεργάτην και αέναον δημιουργόν του Ελληνικού Τε-
κτονισμού εν γένει επίτιμου Ενδοξ. Μεγ. Διδ. της Μεγ. Στ. της Ελλάδος 
παμφίλτατον αδ. Χρ. Μανέαν, αξιότατον τέκνον της Μακεδόνος γης και 
επίτιμον μέλος της Στοάς, άνευ του αμερίστου ενδιαφέροντος, της ακα-
ταμαχήτου στηρίξεως και του ανυποκρίτου ζήλου του οποίου, αι κρου-
σεις της τεκτονικής σφύρας δεν επέπρωτο να αντηχήσωσιν αρμονικώς 
εις την χώραν του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Ανθεστηρίων”.

Ευχαριστώντας ο αδ. Χρ. μανέας εξιστόρησε λεπτομέρειες της αφυ-
πνίσεως και θεώρησε ως εθνικούς τους λόγους της επανενεργοποιή-
σεως της Στ. Τιμήθηκε παράλληλα ο Μεγ. Διδ. αδ. Ν. Βουργίδης ο οποί-
ος εξήρε το έργο του αδ. Χρ. Μανέα “ως Έλληνα και ως πρώτου τη τάξει 
αδελφού στον Ελευθεροτεκτονισμό της πατρίδος μας” και μίλησαν οι 
ενδ αδ. Π. Λούρης, Νικ. Παπαγιαννίδης που επεσήμαναν τις προσπάθει-
ες των αδ. της Στ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δείπνο στο εστιατόριο Πέτρινο.  n
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Η Στοά «Ηράκλειτος» εξέδωσε σε τόμο τις εργασίες που ανα-
κοινώθηκαν στην Στοά κατά την πρώτη διετία της λειτουργίας 
της με κύρια θεματική την προσωκρατική φιλοσοφία.

Ο Σεβ. Μάρκος Βουτσίνος επεσήμανε στην εισαγωγή του ότι «οι κο-
σμολογικές πραγματείες των προσωκρατικών ευρίσκονται πολύ κοντά 
στις φιλοσοφικές θέσεις του Τεκτονισμού...», ενώ ο ενδ. αδ. Γ. Ματσό-
πουλος παρατηρεί στο σημείωμά του: ¨Η έξοδος του ανθρώπου από τον 
κόσμο του ονείρου στον κόσμο του φωτός (εντοπία) σε μια «ενσυνει-
δησιακή βελτιστοποίηση, η ανάλυση των απόψεων του Ξενοφάνη, του 
Αναξαγόρα. η διαχρονική επίδραση των προσωκρατικών και της λυρι-
κής ποιήσεως, η αναφορά στον Πλάτωνα, τους λόγους και τις αλληγο-
ρίες («μύθους»), ο ρόλος του φιλοσόφου στους δύο αυτούς σταθμούς 
της σκέψεως, η εξισορρόπηση συναισθήματος και νου, η ανάλυση 

της προελεύσεως του Τεκτονισμού και οι 
εκδοχές του, η αυτογνωσία και 

η Σωκρατική γνώση της 
άγνοιας, η ανάλυση των 
σχέσεων της σύγχρονης 

φυσικής και των προσω-
κρατικών με το σύστημά μας 

ολοκληρώνουν την θεματική 
αυτή. 

Η μεθοδικότητα της παραθέσεως 
των ενοτήτων αποτελεί καίριο αναλυτι-

κό εργαλείο, που δημιουργεί σταθερή βάση 

Εργασίες διετίας 
2010-2012 της 
Στ. Ηράκλειτος

περαιτέρω έρευνας στην «χωρίς όριο» αναζήτηση της αλήθειας, πρω-
ταρχικής προϋποθέσεως για την ανοικοδόμηση περικαλλούς εσωτερι-
κού συμβολικού ναού και την πορεία προς την ηθικά βελτίωση «εαυτών 
και του κόσμου»¨. 

Στον τόμο περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: «Ο Ηράκλειτος 
και το έργο του» (Κ. Καρ.), «Ηράκλειτος: ποταμώ γαρ ουκ έστιν εμβήναι 
δις τω αυτώ» (Κ. Κάζος), «Ηράκλειτος περί ψυχής» (Ιω. Σκόπας), «Ισορ-
ροπώντας μεταξύ ουτοπίας και ευτοπίας» (Παύλος Μάγκουρας), «Ξενο-
φάνης ο Κολοφώνιος» (Δημ. Αντωνίου), «Ο φιλόσοφος στον Πλάτω-
να και τον Αριστοτέλη» (Κων. Κάζος), «Ο φιλόσοφος Αναξαγόρας» (Κ. 
Καρ.), «Η διαχρονική επίδραση της σκέψεως των προσωκρατικών» (Ιω. 
Λιάτσου), «Αναζητώντας την Αλήθεια» (Παύλο Μάγκουρας), «Λόγος ο 
ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας του Ηρακλείτου» (Στ. Ρούσσος), 
«Αναφορά του Λόγου στον Ηράκλειτο» (Κων. Κάζος), «Η δύναμη των 
σκέψεων, των λέξεων, και των συναισθημάτων» (Παύλος Μάγκουρας), 
«Συναισθηματική νοημοσύνη - η έξυπνη καρδιά» (Παύλος Μάγκουρας), 
«Οι επιδράσεις της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας στον Τεκτονισμό» 
(Ιω. Λιάτσου), «Η γνώση της αγνοίας μου» (Γεώργιος Λάσκαρης), «Προ-
σωκρατικοί και σύγχρονη φυσική» (Μάρκος Βουτσίνος).  n
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Όνειρο των Ελλήνων, ακόμα και κατά την επανάσταση του 1821 
ήταν να ιδρυθεί “Ακαδημαϊκόν Κατάστημα” υπό την επωνυμία 
“Πρυτανείον” ή “Διατακτήριον”. Το όνειρο αυτό έγινε πραγμα-

τικότητα το 1856 όταν ο τέκτων Κ. Σχινάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, τότε πρεσβευτής μας στην Βιέννη, έπεισε τον μεγαλοτραπεζίτη 
και μαικήνα των τεχνών Σιμ. Σίνα να προσφέρει δωρεά για την ίδρυση Ακα-
δημίας στην Αθήνα. Ο εθνικός ευεργέτης έδωσε άμεσα εντολή στον αρχι-
τέκτονα αδ. Θεόφιλο Χάνσεν που τότε εργαζόταν στην Βιέννη, που έκανε τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια της Ακαδημίας με βάση τον Ιωνικό ρυθμό, ο οποίος 
ανέθεσε στον μαθητή του Ερνέστο Τσίλλερ την εκτέλεση του έργου.

Ο Ερν. Τσίλλερ υπήρξε τέκτων 33ου βαθμού από 1896, Μέγας Αρχι-
τέκτων (υπήρχε η θέση αυτή) της Μεγάλης Ανατολής το 1893 και Μέγας 

Τέκτονες 
Ακαδημαϊκοί
Αντ. Παπαναστασόπουλος

Ένδοξος και Κραταιός Θησαυροφύλαξ το 1896. Όντως ο Τεκτονισμός 
και συμμετρία του, η Βασιλική αυτή Τέχνη επέδρασε πάνω στον μεγά-
λο αυτόν αρχιτέκτονα. Ο Τσίλλερ πραγματικά έδωσε όλη του την ψυχή 
στο οικοδόμημα αυτό, που θεωρείται ως το ωραιότερο και μεγαλοπρε-
πέστερο νεοκλασικό οικοδόμημα της υφηλίου, μπροστά στο οποίο ως 
άλλες δύο στήλες σοφίας έχουμς αγάλματα του Σωκράτη 
και Πλάτωνα έργα του γλύπτη Λεων. Δρόση. Αλλά και η 
μεγάλη δυάδα ιωνικών κιόνων στην κορυφή των οποί-
ων βρίσκονται οι θεοί φωτοδότες Σοφίας και Πνεύματος 
Αθηνά και Απόλλων.

Ζωγράφος ήταν ο Christian Griepenkert (1839-1916), 
ο οποίος ζωγράφισε παραστάσεις κατά προτροπή του 
Τσίλλερ, με θέμα την Σοφία και το Φως.

Έχουμε: 

Την μητέρα του Προμηθέα Θέμιδα να προφητεύει στον 
υιό της την μελλοντική του μοίρα.

Τον Προμηθέα που με την βοήθεια της Αθηνάς παίρνει την φωτιά και 
το Φως, την Σοφία, τις Τέχνες και τις κάνει δώρο στον άνθρωπο.

Την δημιουργία ανθρώπου με σκάλισμα και πλάσιμο, πάλι προμηθε-
ϊκό στοιχείο.

Στην θύρα εισόδου απέναντι απεικονίζεται Τιτανομαχία και η νίκη 

Ερν. Τσίλλερ
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των Ολυμπίων Θεών επί 
των Τιτάνων, την νίκη του 
πνεύματος επί της ύλης.

τον Προμηθέα να φέρνει 
το Φως στους ανθρώπους.

τον Προμηθέα δεσμώτη 
στον Καύκασο με τον αετό 
να κατατρώει το συκώτι.

τον Ηρακλή να απελευ-
θερώνει τον Προμηθέα.

τον Προμηθέα με την βο-
ήθεια του Ηρακλή να ανε-
βαίνει στον Όλυμπο.

Το κτίριο της Ακαδημίας 
του οποίου η οικοδόμηση 
άρχισε το 1859 παρεδόθη 
από τον Τσίλλερ στον πρω-
θυπουργό Χαρ. Τρικούπη το 
1887.

Έχει σημασία ιδιαίτερη η 
αίθουσα συνεδριάσεων των 
Αθανάτων, μία αίθουσα με 
πολλά φυσικά συμβολικά 
στοιχεία.

Εμμανουήλ Εμμανουήλ (μέλος 1926-1972) 
Ανήκει στην Πρώτη Τάξη. Γεννήθηκε το 1886 και 
απεβίωσε το 1972. Χημικός - φαρμακολόγος, κα-
θηγητής από το 1921 της Φαρμακευτικής Χημεί-
ας, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1949. 
Ομότιμος καθηγητής της Φυσικομαθηματικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1951. Μέλος της Στ. 
Σκενδέρμπεης από τις 26.05.1922.

Ι. Καλιτσουνάκης (μέλος 1926-1966) Ανήκει 
στην Δευτέρα Τάξη. Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία. Γεννή-
θηκε το 1876 και απεβίωσε το 1966. Το 1947 δι-
ετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας. Μέλος της Στ. 
Θέμις Αθηνών μαζί με τον αδελφό του Δημ. Καλι-
τσουνάκη (1888-1977 καθηγητή της Πολιτικής Οι-
κονομίας της ΑΣΟΕΕ.

Ανδρέας Ανδρεάδης (μέλος 1926-1935) Τρί-
τος τη Τάξει. Καθηγητής της Δημόσιας Οικονομίας 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1905. Γεννήθηκε 
το 1876 στην Κέρκυρα. Πολυσχιδής φυσιογνωμία. 
Πολυγραφότατος συγγραφέας. Εργάσθηκε για την 
αποκατάσταση των προσφύγων του 1922 και σ’ αυ-
τόν οφείλεται η ίδρυση της προσφυγικής συνοικίας 
Βύρων. Το 1910 μυήθηκε στην Στ. Αθηνά και το 1915 

υιοθετήθηκε στην Στ. Πυθαγόρας. Διετέλεσε Μέγας Ρήτωρ της Γαλ. Μεγ. 
Αν. της Ελλάδος και από το 1913 ενεργό μέλος του 33ου βαθμού.

Νικ. Πολίτης (μέλος 1926-1942) Γεννήθηκε το 
1872 και απεβίωσε το 1942. Καθηγητής του Δημό-
σιου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Παρισίων (1910-
1914), στο Πανεπιστήμιο του Αιξ (1898-1903), το 
Πανεπιστήμιο Πουατιέ (1903-1910). Διεθνολόγος, 
διπλωμάτης, εκλήθη υπό του Ελευθ. Βενιζέλου το 
1914 και ανέλαβε τις διπλωματικές υπηρεσίες της 
Ελλάδος. Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Κοινω-

νία των Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών. Πρεσβευτής της Ελλά-
δος στην Γαλλία, διετέλεσε πολλές φορές υπουργός Εξωτερικών. Περί 

Ελευθεροτέκτονες μέλη της ακαδημίας Αθηνών
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της τεκτονικής του ιδιότητος αναφέρει ο Μεγ. Διδ. Αλέξ. Τζαζόπουλος 
στο τεκτ. Δελτίο του 1968, σελ. 41.

Γεώργιος Ρεμούνδος (μέλος 1926-1928) Γεν-
νήθηκε το 1878. Μαθηματικός που σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάκτωρ του Πανεπιστη-
μίου Παρισίων. Καθηγητής το 1911 της Ανωτέρας 
Μαθηματικής Αναλύσεως του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, το 1916, τακτικός καθηγητής του Πολυτεχνεί-
ου και επίσης καθηγητής της ΑΣΟΕΕ. Ιδρυτής της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Μέλος της Ακα-
δημίας Αθηνών από συστάσεώς της, αντιπρόσωπος 

της Ελλάδος στην Κοινωνία των Εθνών. Συνέγραψε πολλές μελέτες 
για την μαθηματική ανάλυση, την θεωρία συναρτήσεων και εξισώσεων. 
Στις 10 Μαρτίου 1908 ιδρύθηκε στον Πειραιά η Στ. Σαλαμίς. Η ζωή της 
δεν διήρκεσε πολύ. Ο μοναδικός Σεβ. ήταν ο Γεωρ. Ρεμούνδος.

Δημ. Καμπούρογλους (μέλος 1927-1942) Πρό-
εδρος της Ακαδημίας το 1934. Λογοτέχνης ιστορι-
οδίφης. Γεννήθηκε το 1852 και απεβίωσε το 1942, 
διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Μέλος της 
Στ. Αττικός Αστήρ από το 1901, ανήλθε στον 33ο 
βαθμό και το 1912 έγινε ενεργό μέλος του Υπάτου 
Συμβουλίου. Έγραψε το μεγαλειώδες έργο “Η Ιστο-
ρία της πόλεως των Αθηνών” και πολλά άλλα γύρω 

από την ιστορία της Αθήνας.

Διονύσιος Κόκκινος (μέλος 1927-1942) Γεν-
νήθηκε το 1884 και απεβίωσε το 1967, ιστορικός 
και λογοτέχνης, συνέγραψε την δωδεκάτομη Ιστο-
ρία της Επαναστάσεως του 1821. Μυήθηκε στην Στ. 
Σκενδέρμπεης στις 4 Ιουνίου 1931.

Δημήτριος Παπούλιας (μέλος 1926-1932) 
Καθηγητής του Ρωμαϊκού και Αστικού Δικαίου 

(1911-1932) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρύτανις του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. Πρόεδρος του Ευαγγελισμού, ιδρυτής της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Παγκοσμίου φήμης νομομαθής. Συνέταξε τον Κανονισμό της 
Μεγ. Αν. της Ελλάδος και συνέδραμε με το κύρος του στην αναγνώρι-
ση του Τεκτονικού Ιδρύματος στην Πολιτεία. Στον Τεκτονισμό εισήλθε 
το 1925 στην Στ. Ορφεύς. Ανήλθε τάχιστα στις τάξεις του Τεκτονισμού, 

ένδοξο μέλος το 1928, Μεγ. Διδάσκαλος το 1930 και λίγο προ του θα-
νάτου του έγινε ενεργό μέλος του 33ου βαθμού (1932).

Βασίλειος Κριμπάς (μέλος 1960-1965) Γεν-
νήθηκε το 1891 και απεβίωσε το 1965. Καθηγητής 
της Ανωτάτης Γεωπονικιής Σχολής από το 1930. 
Πρύτανις επί σειρά ετών, Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Γεωργίας. Καθηγητής επίσης και του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1941. Μέλος ελ-
ληνικών και ξένων επιστημονικών οργανισμών. 
Μυήθηκε στην Στ. Σκενδέρμπεης στις 23 Ιανουαρί-

ου 1918. Το 1918 ίδρυσε την Στ. Ορφεύς της οποίας υπήρξε πρώτος 
Σεβ. επί σειρά ετών. Μεγάλος Γραμματέας της Μεγ. Στ. της Ελλάδος την 
περίοδο 1931-1936. Το 1938 έγινε επιτ, Σεβ. της Στ. Φίλιππος. Από το 
1935 ενεργό μέλος του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου βαθμού. Το 1950 
εξελέγη Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης έως το 1964.

Γεώργιος Μαριδάκης (μέλος 1941-1979) Γεν-
νήθηκε το 1890 και απεβίωσε το 1979. Καθηγη-
τής του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρύτανις του 
Πανεπιστημίου (1957-1958). Μέλος της επιτρο-
πής συντάξεως του Αστικού Δικαίου. Ειδικός περί 
το Ναυτικό Δίκαιο. Συνέγραψε πολλές μελέτες. Το 
1951 διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. 

Υπήρξε μέλος της Στ. Θέμις αθηνών, συμβολικής Στοάς που τα μέλη της 
ήσαν μόνο νομικοί και μέλος του Συμβ. Αξ. Γίνεται περί αυτού μνεία στα 
πεπραγμένα της Μεγ. στ. στο Τεκτονικό Δελτίο 1935, σελ. 19, ως επίσης 
και του ετέρου ακαδημαϊκού αδ. Κων. Τριανταφυλλόπουλου.

Γεώργιος Κυριάκος (μέλος 1934-1954) Γεννή-
θηκε το 1862 και απεβίωσε το 1954. Γεωπόνος ει-
δικός στην αμπελουργία και την οινοποιία. Υπουρ-
γός Γεωργίας την περίοδο 1936-1941. Μυήθηκε 
στην Στ. Πυθαγόρας στις 13 Οκτωβρίου 1895 και 
ανήλθε στον βαθμό του Διδ.

Περικλής Θεοχάρης (μέλος 1973-1999) Γεν-
νήθηκε το 1921 καιαπεβίωσε το 1999. Μηχανολό-

γος-ηλεκτρολόγος του Ε.Μ.Π. Καθηγητής εργαστηρίου Αντοχής Υλικών 
του Ε.Μ.Π. από το 1960. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πενσυλβανίας και 
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Φράιμπουργκ. Πρύτανις Ε.Μ.Π. το 1974. Υφυπουργός Παιδείας το 1974. 
Πρόεδρος της Ακαδημίας το 1982. Το 1972 μυήθηκε στην Στ. Εταιρεία 
των Φιλικών. Τον Φεβρυάριο 1973 του απενεμήθησαν οι βαθμοί του 
Ετ. και Διδ.

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος (μέλος 
1933-1966) Γεννήθηκε το 1881 και απεβίωσε το 
1966. Πρόεδρος της Ακαδημίας το 1948. Νομο-
διδάσκαλος τακτικός καθηγητής του Ρωμαϊκού 
Δικαίου από το 1918 του Πανεπιστημίου αθηνών, 
υπουργός Δικαιοσύνης το 1926 και 1932, διοικη-
τής της Εθνικής Τράπεζας. Μαζί με τον Αλεξ. Παπα-
ναστασίου ίδρυσαν την Κοινωνιολογική Εταιρεία. 
Περί της τεκτονικής του ιδιότητας αναφέρει το Τε-

κτονικό Δελτίο 1932, σελ. 131 και τα πρακτικά της Μεγ. Στ. του 1935, 
σελ. 19. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν μέλος της Στ. Θέμις.

Χρύσανθος Φιλιππίδης (μέλος 1939-1949) Ο 
εκ Τραπεζούντος Μητροπολίτης, αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών την περίοδο 1938-1941. Γεννήθηκε το 
1881 και απεβίωσε το 1949. Μεγάλη μορφή της 
Ιεραρχίας και του Έθνους. Μυήθηκε το 1921 στην 
Στ. Renaissanse Κωνσταντινουπόλεως μαζί με τον 
Μητροπολίτη Σάμου Ειρηναίο.

Σωτήριος Σκίπης (μέλος 1945-1952) Πολυ-
γραφότατος ποιητής και πεζογράφος. Γεννήθηκε 
το 1881 και απεβίωσε το 1952. Μυήθηκε στην Στ. 
Φοίνιξ Αθηνών από 31.03.1924.

Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (μέλος 1960-
1979) Γεννήθηκε το 1899 και απεβίωσε το 1979. 
Μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος. Ομότιμος καθηγητής 

του Ε.Μ.Π. και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγητής Μηχανολογίας 
Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου την περίοδο 1943-1947, 
καθηγητής Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Μηχανικής το 1947, καθη-
γητής Μηχανικής Ε.Μ.Π. το 1950. Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών 
την περίοδο 1964-1965. Τέκτων από το 1932 σύμφωνα με το περιοδικό 
Πυθαγόρας 1932, σελ. 141, μέλος της Στ. Ορφεύς Αθηνών, έγινε Διδ. 
το 1933. Σεβ. την περίοδο 1949-1952. Το 1968 έλαβε τον 32ο βαθμό, 
σύμφωνα με τα αρχεία του Υπάτου Συμβουλίου.

Γεώργιος Γεωργαλάς (πρόσεδρον μέλος 25 
Ιουλίου 1939) Γεννήθηκε το 1887 στο Δερβένι Κο-
ρινθίας και απεβίωσε το 1980. Τακτικός καθηγητής 
της Γεωλογίας στο Πανεπισήμιο αθηνών. Διευ-
θυντής Υπουργείου. Πολυγραφότατος συγγραφέ-
ας. Στον Τεκτονισμό μυήθηκε στην Στ. Ησίοδος το 
1922. Αποχώρησε από αυτήν και υιοθετήθηκε στην 
Στ. Φοίνιξ Αθηνών της οποίας υπήρξε Σεβ. (1926-
1929 και 1931-1934). Διετέλεσε ένδοξο μέλος της 

Μεγ. Στ. της Ελλάδος την περίοδο 1928-1933 ως Μέγας Δοκιμαστής. 
Συνέγραψε την Τεκτονική Εγκυκλοπαίδεια, η οποία ήταν καθαρά έργο 
του με εκδότη-βοηθό τον δημοσιογράφο Νέστορα Λάσκαρη. Από το 
1935 ο ενδ. αδ. Γ. Γεωργαλάς μαζί με τον ενδ. αδ. Ν. Καρβούνη απο-
χωρούν από την αδελφότητα. Έλαβε τον βαθμό του Διδ. το 1923 και 
τον 18ο βαθμό στις 5 Φεβρουαρίου 1927, σύμφωνα με τα αρχεία του 
Υπάτου Συμβουλίου.

Γρηγόριος Κασιμάτης (μέλος 1968-1987) Γεν-
νήθηκε το 1906 και απεβίωσε το 1987. Πρόεδρος 
της Ακαδημίας το 1972. Καθηγητής Αστικού και Ερ-
γατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Επίσης υπήρξε τακτικός καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής 
της Παντείου και το 1959 της Ανωτάτης Βιομηχα-
νικής. Ως πολιτικός διετέλεσε υπουργός σε πολ-
λά Υπουργεία επί διαφόρων κυβερνήσεων από το 

1935. Μυήθηκε στην Στ. Φως Θεσσαλονίκης περί το 1932 όταν δίδασκε 
ως υφηγητής στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει τεκτονικό διαβατήριο της Στ. 
Φως νο 261, με ημερομηνία 3 Ιουνίου 1934.

Δημήτριος Πικιώνης (μέλος 1966-1968) Γεν-
νήθηκε το 1887 στον Πειραιά. Εξάδελφος του ποι-
ητή Λάμπρου Πορφύρα (Σύψωμος) μέλους της Στ. 
Μιαούλης, πολιτικός μηχανικός του Ε.Μ.Π. (1904-
1908). Σπουδάζει γλυπτική, ζωγραφική στο Μό-
ναχο, αρχιτεκτονική στο Παρίσι (Ecole des Beaux 
Arts), φίλος του μεγάλου ζωγράφου αδ. Παρθένη. 
Γνώρισε από κοντά τον μεγάλο ρομαντικό αδ. Περ. 

Γιαννόπουλο. Από το 1921 επιμελητής στο Πολυτεχνείο στην Κλασσική 
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και Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική. Το 1925 γίνεται καθηγητής. Άνθρωπος 
βαθειά μυσταγωγημένος, λάτρης της φύσεως, ακολουθούσε και δίδα-
σκε πολλές φορές στον Τ.Ο.Ε., σχεδίαζε τα κτίριά του σύμφωνα με την 
λαϊκή μας παράδοση, αφού “ο Δημ. Πικιώνης υπήρξε για την αρχιτεκτο-
νική ότι ο Σολωμός για την ποίηση” όπως υποστηριζόταν.
Το 1928, όταν η Μεγ. Ανατ. της Ελλάδος αγόρασε το οικόπεδο με το 
τότε κτίριο του σημερινού Μεγάρου των Αθηνών, ο ενδ. αδ. Αντ. Αν-
δριανόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, κατόπιν εγκρίσεως του Συμβ. της 
Μεγ. Ανατ. κατήργησε όλες τις πολυμελείς επιτροπές για την διαμόρ-
φωση του κτιρίου και ανέθεσε την μελέτη στους Ιωαν. Θεοχαρόπουλο, 
Γ. Βαγιανό και Δημ. Πικιώνη, καθηγητή της Φιλοσοφίας της Τέχνης του 
Ε.Μ.Π. (Τεκτονικό Δελτίο 1929, σελ. 70).

Ευάγγελος Παπανούτσος (μέλος 1980-1982) 
Γεννήθηκε το 1900 και απεβίωσε το 1982. Σπούδα-
σε Θεολόγος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάκτωρ 
Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Τυβίγγης, καθηγητής 
στην Αλεξάνδρεια το 1920 όπου μυήθηκε στην Στ. 
Μέγας Αλέξανδρος (πηγή αδ. Σπυρ. Καμαλάκης). 
Διευθυντής Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Γεν. Γραμ-
ματεύς Υπουργείου Παιδείας, αναμορφωτής της 

Παιδείας, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Γεωργίου Παπανδρέ-
ου το 1964. Ακαδημαϊκός έγινε το 1980.

Γεώργιος Μιχαηλίδης - Νουάρος (μέλος 
1974-2002) Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. 
Υπήρξε τακτικός καθηγητής του Αστικού Δικαί-
ου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1947. Την 
περίοδο 1960-1974 πάλι καθηγητής του Αστικού 
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι υιός του 
ενδ. αδ. Μιχαήλ Μιχαηλίδου - Νουάρου (1879-
1954) επί χρόνια Σεβ. της Στ. Ιωνία, τακτικού τέκτο-
νος, πολυγραφότατου ανώτερου εκπειδευτικού. Ο 

αδελφός του Ανδρέας Μιχαηλίδης - Νουάρος, καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης υπήρξε τέκτων της Στ. Ιωνία ως και ο ίδιος από 
του 1956. Απεβίωσε το 2002.

Ανδρέας Ξυγγόπουλος (μέλος 1966-1979) Γεννήθηκε το 1891 στην 
Αθηνα και απεβίωσε το 1979. Σπουδάζει φιλολογία στο Πανεπ. Αθηνών 
και στην Γαλλία. Το 1920-1940 υπήρξε έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτή-

των, εξελέγη το 1940 τακτικός καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας 
στο πανεπ. Θεσ/νίκης. Το 1966 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών. Βαθειά θρησκευόμενος προσέφερε πολλά με μελέτες Χριστια-
νικών ναών των Αθηνών και της Θεσ/νίκης. Στον Τεκτονισμό μυήθηκε 
στην Στ. Φοίνιξ 59 Θεσσαλονίκης.

Βασίλειος Κουρεμένος (μέλος 1926-1957) 
Ο αρχιτέκτων Βασ. Κουρεμένος 1857-1957, γεν-
νήθηκε στην Ήπειρο, όπου μαθήτευσε (Δέλβινο 
1882-87, Ιωάννινα 1887-88) και στο Παρίσι (Λύ-
κειο Condorcet 1889-1892). ακολούθως σπούδασε 
Αρχιτεκτονική 1892-1905 στο περίφημο Σχολείον 
Καλών Τεχνών. Έργα του ζωγραφικής και γλυπτι-
κής πρωτοπαρουσίασε στο Παρίσι (1895-97). Το 
1900 μετέχει στην Διεθνή Έκθεση Παρισίων, όπου 

εργάζεται ως το 1910. και έλαβε πολλά βραβεία. Στο Δουβλίνο επίσης 
έκανε το μνημείο της βασίλισσας Βικτωρίας. Το 1917-1919 εργάζεται 
ως αρχιτέκτων του Υπ. Συγκοινωνιών. Το 1925-28 εκλέγεται καθηγη-
τής της Αρχιτεκτονικής στο Ε.Μ.Π. Το 1920 Διευθυντής στις Τεχν. Υπη-
ρεσίες. Το 1926 εκλέγεται ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στον 
τομέα των καλών τεχνών.
Τιμήθηκε με τον Ταξιάρχη του Φοίνικος και το παράσημο Λεγεώνος της 
Τιμής της Γαλλίας. Έργα του κοσμούν την Αθήνα. Μυήθηκε στην Στ. Αρ-
μονία 1919, ιδρυτικό μέλος της Στ. Βυζάντιον (Ελεονόμος 1922-23).

Άγγελος Τερζάκης (μέλος 1974-1979) (1907-
1979). Γεννήθηκε στο Ναύπλιον το 1907, σπούδασε 
νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ασχολήθηκε με 
την λογοτεχνία και το θέατρο. Από το 1937 υπηρε-
τεί στο Εθνικό Θέατρο ως γραμματέας, διευθυντής 
Δραματολογίας, καλλιτεχνικός διευθυντής και Γεν. 
Διευθυντής (1943-44). Το 1949 διδάσκει ως καθη-

γητής Δραματουργίας και Ιστορίας του Θεάτρου στην Δραματική Σχολή.
Συνεργάτης εφημερίδων. Τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις και παράση-
μα. Το 1974 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μέχρι τι θά-
νατό του το 1979. Υπήρξε μέλος της Στ. Ακρόπολις Αθηνών.

Γεώργιος Βέλτσος (Αντεπιστέλλον μέλος) Γεννήθηκε το 1891. Δι-
κηγόρος, Έφορος Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος Αρχαιολογικής Εται-
ρείας, μέλος πολλών πνευματικών ιδρυμάτων, σύμβουλος της Αντι-
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καρκινικής Εταιρείας. Φέρει πολλά παράσημα. Μέλος της Στ. Ορφεύς. 
Κατά το μητρώο του Υπ. Συμβουλίου είχε τον 32ο βαθμό (ΑΜΥΣ 2838).

Περικλής Βιζουκίδης (Αντεπιστέλλον μέλος 
1951-1956) Γεννήθηκε το 1879 και απεβίωσε το 
1956. Νομικός. Μαζί με τον Δημ. Παπούλια και τον 
Πέτρο Φωτιάδη ασχολήθηκαν με την Ιστορία του 
Ελληνικού Δικαίου. Το 1928 με την ίδρυση του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορίσθηκε αριστίνδην 
καθηγητής της Νομικής. Επί 25 χρόνια δίδασκε στο 
Βερολίνο Συγκριτικό Δίκαιο. Διετέλεσε Πρύτανις 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1932. Είδε το 

τεκτονικό φως στην Θεσσαλονίκη πριν το 1940. Παρέστη στην κηδεία 
του Μεγ. Διδ. Δημ. Παπούλια ως πρύτανις του Πανεπ. Θε/νίκης (Τεκτο-
νικό Δελτίο 1932, σελ. 189).

Παναγιώτης Πατριαρχέας (Αντεπίστελλον μέλος) Καθηγητής της 
Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών, διευθυντής της Ακαδημίας 
Αθηνών του τμήματος Μεσαιωνικών Ερευνών. Μέλος της Στ. Σκενδέρ-
μπεης από το 1930.

Κάρολος Αλεξανδρίδης (Αντεπιστέλλον μέλος 1961-1977) Γεν-
νήθηκε το 1885 στις Σέρρες και απεβίωσε το 1977. Σπούδασε Ιατρική 
στην Λειψία και Μόναχο. Τακτικός καθηγητής Α’ Παθολογικής κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέγραψε πολλά συγγράμματα και έλαβε 
ανώτερα παράσημα ελληνικά και ξένα. Εισήλθε στην Στ. Φίλιππος στις 
10 Οκτωβρίου 1919.

Αλέξανδρος Καββαδίας του Παναγιώτη (Αντε-
πιστέλλον μέλος) Γεννήθηκε το 1884 και απεβίωσε 
το 1971. Ιατρός, σπούδασε στην Γαλλία, Γερμανία, 
Αγγλία. Στους Βαλκανικούς Πολέμους και στον α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο είχε αναλάβει ανωτέρα στρα-
τιωτική υπηρεσία σαν υγειονομικός και την διεύ-
θυνση του Νοσοκομείου Χολεριώντων. Διευθυντής 
του Ευαγγελισμού. Το 1932 εξελέγη καθηγητής 
Φυσιοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 

το 1934 έγινε πρόεδρος της Βασιλικής Ιατρικής Εταιρείας, το 1949 επί-
τιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1968 ο Μεγ. Διδ. αδ. 
Αλ. Τζατζόπουλος τον ευχαρίστησε διότι δώρισε στην Τεκτονική Βιβλι-
οθήκη 51 βιβλία.

Χρυσόστομος (Αιμίλιος) Κωνσταντινίδης 
(Αντεπιστέλλον μέλος) Γεννήθηκε το 1921 στο 
Σκουτάρι Κωνσταντινουπόλεως. Σπούδασε στην 
Θεολογική Σχολή Χάλκης, διδάκτορας των Πανε-
πιστημίων Ρώμης και Στρασβούργου. Καθηγητής 
της Θεολογικής Σχολής Χάλκης την περίοδο 1951-
1971. Το 1961 τιτουλάριος επίσκοπος Μύρων. Το 
1991 Μητροπολίτης Γέρων Εφέσου. Πρόεδρος 
των Διασκέψεων Ρόδου και Ζαμπελό Γενεύης. 

Αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Καθηγητής 
Θεολογικών Σχολών. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου. Μέλος της Διεθνούς 
Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών. Μέλος της Στ. Αρμονία. Μέλος 
του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου βαθμού δια την Ελλάδα. Απεβίωσε το 
2006.

Γεώργιος Κοτζιάς του Κωνσταντίνου (Αντεπι-
στέλλον μέλος 1971-1977) Γεννήθηκε το 1918 και 
απεβίωσε το 1977. Καθηγητής Νευροφυσιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Μέλος της Αμερι-
κανικής Ακαδημίας Επιστημών. Από τις μεγάλες 
ιατρικές μορφές του αιώνα. Ειδικός καρκινολόγος 
με πολλές εργασίες και μεθόδους. Υιός του τέκτονα 
Κων. Κοτζιά της Στ. Ησίοδος, Υπουργού και Δημάρ-
χου Αθηναίων (1892-1951), ο παππούς του Γεωργ. 

Κοτζιάς γεννηθείς το 1854 υπήρξε μέλος της Στ. Αθηνά από το 1896, 
Αρ. Μητρ. Υπάτου Συμβουλίου 29.

Δημήτριος Γαλάνης του Εμμανουήλ (Αντεπι-
στέλλον μέλος 1950-1966) Γεννήθηκε το 1882 
και απεβίωσε το 1966. Υιός του ιστορικού τέκτονα 
ιδρυτή της Στ. Πυθαγόρας και του 1ου Φιλοσοφικού 
Εργαστηρίου. Μέγας Διδάσκαλος και Ύπατος Μέγας 
Ταξιάρχης. Σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών 
του Ε.Μ.Π. Το 1900 έφυγε στο Παρίσι. Διεθνούς 
φήμης ζωγράφος, χαράκτης και ξυλογράφος. Κα-
θηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών Παρισίων την 

περίοδο 1945-1952. Τακτικό μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας από το 
1945.    n
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Γεννήθηκε στο χωριό Άγιοι Δούλοι Κερκύρας, σπούδασε ζωγραφι-
κή και γλυπτική στην “Καλλιτεχνική Σολή” της νήσου και συμπλή-
ρωσε τις σπουδές του στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Ιταλία. 

Στα 1907 εγκαθίσταται στην Αθήνακαι εργάζεται στην εφημερίδα “Ακρό-
πολις” του Βλάση Γαβριηλίδη ως δημοσιογράφος. Κατά την περίοδο 1909-

1913 κατέχει την θέση του αρχισυντάκτη στην καθημε-
ρινή εφημερίδα της Πάτρας “Το Σέλας” και κατά τα έτη 
1918-1920 διευθύνει την εφημερίδα της Σύρας “Φι-
λελεύθερος”. Οι αθηναϊκές εφημερίδες αποτέλεσαν 
την επόμενη δημοσιογραφική του ενασχόληση (ως συ-
ντάκτης ή αρχισυντάκτης - στο εβδομαδιαίο περιοδικό 
“Κυριακή του Ελευθέρου Βήματος” και ααργότερα στο 
περιοδικό “Εβδομάς”).

Εξέδωσε και διηύθυνε το περιοδικό “Πολιτι-
σμός” (1921-22), “Πρωτοπορία” (1929-31), ενώ 
αργότερα διηύθυνε τα περιοδικά “Ελεύθερα Επτά-
νησα” (1945-46), “Εφημερίς των Ιθακησίων” (1947-
50), “Οικονομική Ζωή” (1951). Το 1922 κυκλοφό-
ρησε με επιμέλειά του, χωρίς να κατονομάζεται, η 
“Ανθολογία των Νέων Ποιητών μας” (1900-1920).

Συμμετέσχε σε πληθώρα επαγγελματικών και πνευματικών οργα-
νώσεων όπως της ΕΣΗΕΑ, του “Παρνασσού”, υπήρξε αντιπρόεδρος του 
“Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών” και γενικός γραμματέας της ετια-
ρείας αρχαίου δράματος ο “Ευριπίδης”.

Από το 1906 άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα στον τύπο, τα οποία προ-
κάλεσαν εντύπωση για την τόλμη τους και την λεπτή τους αίσθηση. Η 
πρώτη συλλογή του “Αρχοντιά” (1913) θα προσδιορίσει την λογοτεχνι-

Φώτος Γιοφύλλης 
(Σπύρος Ν. Μουσούρης)
(1887-1981)

Γιώργος Ματσόπουλος

κή του κατεύθυνση, που έχει, αναντίρρητα ένα προσωπικό και ιδιότυπο 
πνεύμα. Στην προσπάθειά του να ανανεώσει τον ποιητικό λόγο αρνείται 
τους παραδοσιακούς λυρικούς και εκφραστικούς ποιητικούς κανόνες 
φθάνοντας κάποτε σε υπερβολές με θέματα της καθημερινότητας, που 
χαρακτηρίζονται από πεζή διάθεση. Χαρακτηριστικά στις “Καινούργιες 
Τερτσίνες” (1917) συναντάμε ποιήματα με αντιποιη-
τικούς για την εποχή τίτλους, που αποκαλύπτουν την 
προσπάθεια του ποιητή να διεισδύσει σε απρόσιτους 
για την εποχή χώρους με την ποιητική του δυνατότη-
τα. Στην συλλογή “Ανησυχίες” (1923) και ιδίως στο 
ποίημα “Συνάλλαγμα επί Λονδίνου” αναδεικνύεται 
ένας ποιητής προικισμένος και ικανός όπως και στο 
ποίημα “Η αγωνία του σταρέμπορα” όπου η δισυπό-
στατη φύση του ανθρώπου πιέζεται από τις δύο τά-
σεις, της ομορφιάς και του κέρδους. Γράφει επίσης 
τις ακόλουθες συλλογές: “Ο Αϊ-Νικόλας κι ο φτωχός 
άρχοντας” (1914), “Συνθέματα” (1916), “Το τραγούδι 
της κοντέσσας” (1920),  “Αρχοντικά και άλλα ποιή-
ματα” (1923) - δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη με 
πρόλογο του Κωστή Παλαμά, “Μοντέρνες αγάπες και 
χρώματα” (1926), “Η τελευταία ώρα του σονέτου” (1928), “Το τάραγμα 
του νερού” (1934), “Αγλωνες και αγωνίες” (1946), “Το τραγούδι της 
Αθήνας” (1947), “Δαιδάλεα” (1950). 

Στα 1964 συγκεντρώνει σε ένα τόμο τα ποιήματα από το 1906 έως το 
1956 με τίτλο “Ποίηση μισού αιώνα” ενώ το 1970 εκδίδει την τελευταία 
του συλλογή με τίτλο “Φρέσκες φωνές”.

Η συνολική αποτίμηση της ποιητικής του προσφοράς είναι ενδεικτική 
της πρόθεσής του να παρακολουθήσει όλα τα ποιητικά ρεύματα, χωρίς 
πάντοτε να μετουσιώνονται οι νέοι τρόποι με την απαραίτητη ικανότητα, 
με άμεση συνέπεια την παλινδρόμηση του ποιητή από τον παραδοσιακό 
στον πολύπλοκο τρόπο και το αντίθετο.

“Ανεξάρτητα από την αισθητική της αξία, η ποίησή του αποτελεί κα-
θρέφτη της περιπέτειας του ποιητικού μας λόγου και της όλης πορείας 
της κοινωνικής μας ζωής στη διάρκεια του μισού αιώνα με τους πολέ-
μους, τις επαναστάσεις, την εχθρική κατοχή που άφησαν ανεξίτηλη την 
σφραγίδα τους στην πορεία μας. Παρότι ο στίχος δεν είναι πάντα λεπτε-
πίλεπτα επεξεργασμένος νιώθουμε την ειλικρίνεια του πηγαίου ποιητή, 
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που ακόμη κι όταν εκφράζεται άκομψα ξέρει να πείθει και να συγκινεί” 
σημειώνει ο Ηλίας Σιμόπουλος.

Η προσφορά του στο χώρο του διηγήματος, εμπνευσμένη από την 
Ελληνική ζωή, δημοσιεύεται σε πολλά περιοδικά όπως ο “Νουμάς”, 
“Ελλάς”, “Απ΄όλα δι΄όλους” ανέρχεται σε 110 δημοσιεύσεις που απει-

κονίζουν ψυχικές καταστάσεις, συγκρούσεις των 
ανθρώπων που βασανίζονται από την ζωή. Είκοσι 
εμπεριέχονται στην συλλογή “Διηγήματα” (1922) 
ενώ άλλα στην συλλογή “Το αγνό παπούτσι” (1960). 
Γράφει μυθιστορήματα: “Το άμοιρο Λολάκι” (1922), 
“Στο λιμάνι της αγάπης” (1934) με εικόνες της αθη-
ναϊκής ζωής και θεατρικά έργα: “Το φετίχ” (1915), 
με έπαινο της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων, 
“Μαύρη κληρονομιά” (1929), “Η φαρμακωμένη” 
(τρίπρακτο εμπνευσμένο από το ποίημα του Σολω-
μού 1925).

Η μεταφραστική εργασία του είναι αξιοπρόσε-
κτη: δύο τόμοι του Λουκιανού, τα “Αιθιοπικά” του 

Ηλιόδωρου, σχεδόν όλες τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, μεταφράσεις 
λυρικών ποιημάτων ξένων που εκδόθηκαν με τίτλο “Ξένα λουλούδια” 
ενώ οι ιστορικές-γλωσσολογικές και άλλες μελέτες του είναι πολλές 
όπως: “Συλλογή δημώδους γλωσσικού υλικού εκ της πόλεως Ιθάκης”, 
“Η γλώσσα της Ιθάκης”, “Τοπωνυμικόν της Ιθάκης και επώνυμα Ιθακη-
σίων”, “Η ελληνική ξυλογραφία” (1951), “Η ζωγραφική στην Κέρκυρα” 
(1958), “Ιστορία της Νεοελληνικής ζωγραφικής” (1963).

Ασχολήθηκε και με την ζωγραφική, πήρε μέρος σε πολλές εκθέσεις 
και έκανε τρεις ατομικές.

Στον τεκτονισμό μυήθηκε στο βαθμό του μαθητή την 29 Μαρτίου 
1927 στην Στοά Αδελφοποίησις, στο βαθμό του ετ. την 6 Δεκεμβρίου 
1927 και του διδ. στις 11 Δεκεμβρίου 1928. Κατά την περίοδο 1928-29 
διετέλεσε Βιβλ. Σφραγ. μετά την παραίτηση του αδ. Βελλανίτου Ιωάν-
νη. Συμμετέσχε ενεργά με ομιλίες στο πνευματικό έργο της Στ. όπως 
σε πανηγυρική εργασία της 7 Μαΐου 1929 όταν μίλησε “Από το Ιερόν 
της Κνωσσού εις το Ιερόν της Σιών”. Εξελέγη Ρητ. (1929-30). Ομιλίες 
του προπολεμικά στην Αδελφοποίηση αναγράφονται και στην 36έτηρί-
δα της Στ. με θέματα “Η έκδοσις των έργων του Σολωμού”, “Τεκτονικά 
ευρήματα εις Κνωσσόν”.    n

Την 20η Νοεμβρίου 2010 η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσ-
σαλονίκης διοργάνωσε στην αίθουσα εκδηλώσεών της, επιστη-
μονικό συνέδριο με θέμα “Νικόλαος Λούβαρις: ο φιλόσοφος, ο 

παιδαγωγός, ο θεολόγος”.

Για τον διαπρεπή επιστήμονα και τέκτονα εισηγήθηκαν οι καθηγη-
τές πανεπιστημίου Κ. Χρήστου - Ο πνευματικός πολιτισμός του 19ου και 
του 20ου αιώνα κατά τον Ν. Λούβαρι, Κ. Μπο-
ζίνης - Ο Νίκος Λούβαρις ως ιστορικός της 
Φιλοσοφίας, Η. Ρεράκης - Ο Ν. Λούβαρις και 
η επιστήμη της Παιδαγωγικής, Α. Καραθανά-
σης - Ο Καθηγητής Νικόλαος Λούβαρις στήν 
Θεσσαλονίκη, Χρ. Αραμπατζής - Η παράδοση 
της Εκκλησίας στο έργο του Νικολάου Λού-
βαρι. Η ανεπίγνωτη αναβίωση της αποκλίνου-
σας Αντιοχειανής Χριστολογίας, π. Αρ. Υφα-
ντής - Ο Νικόλαος Λούβαρις ως χριστιανός 
διανοούμενος, Ι. Σκιαδαρέσης - Ο Ν. Λούβα-
ρις ως ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης, Κ. 
Μπελέζος - Το ερμηνευτικο εργο του Καθηγη-
τού Νικολάου Ι. Λούβαρι, Γ. Ρηγόπουλος - Ο 
Λούβαρις όπως τον έζησα, Στ. Παπαδόπουλος 
- Νικόλαος Λούβαρις: Ο αληθινός δάσκαλος, 
Ε. Θεοδώρου - Ο Φιλοσοφικός στοχασμός του Νικολάου Λούβαρι, Μ. 
Μπέγζος - Ο Νικόλαος Λούβαρις και η ψυχολογία της θρησκείας.

Στα παραρτήματα του τόμου των πρακτικών περιλαμβάνονται βιο-
γραφία του Ν. Λούβαρι (επιμέλεια Θ. Δαρδαβάσης) και τα κείμενα της 
υποδοχής του από την Ακαδημία Αθηνών.

Συνέδριο για τον 
Νικόλαο Λούβαρι
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προμηθεϊκή καύχηση, που οδηγεί στον ηθικό εκπεσμό, τις ανήκουστες 
ωμότητες των ολοκληρωτικών καθεστώτων, την απανθρωπιά των δύο 
παγκοσμίων πολέμων, την ψυχική κενότητα και την περιφρόνηση ιδα-
νικών και αξιών. 

Παράλληλα ο Λούβαρις έθεσε το θέμα των σχέσεων Θρησκείας και 
Επιστήμης στη σωστή τους βάση "ως δύο διακεκριμένα αλλήλων φαι-
νόμενα του πνευματικού βίου, αι οποίαι κέκτηνται ίδιον εκάστη σκο-
πόν και ιδίαν αποστολήν", Μίλησε για την εναρμόνιση θρησκείας και 
επιστήμης "κατά την οποίαν τόσον οι εκπρόσωποι της επιστήμης έχουν 
πλήρη συνείδηση των ορίων, εντός των οποίων οφείλει να κινήται 
αύτη, όσον και οι εκπρόσωποι της θρησκείας διακρίνουν το ουσιώδες 
αυτής, από το επουσιώδες, το γνήσιον περιεχόμενον της πίστεως από 
παν ό,τι δεν ανήκει εις αυτήν". Όταν με την εποπτεία του Καθηγητού κ. 
Στυλιανού Παπαδοπούλου καταγράψαμε τη βιβλιοθήκη του, που δωρή-
θηκε στη γενέτειρά του την Τήνο, έπεσε στα χέρια μου ένα χειρόγραφο 
κείμενο του Λούβαρι με τίτλο "Βηθλεέμ και Πολιτισμός". Θα αναφέρω 
ένα μικρό κομμάτι για να μυηθούμε στη σκέψη του ανδρός: "Ο Χρι-
στιανισμός εδημιούργησε και νέον πολιτισμόν, εφόσον η ποιότης του 
πολιτισμού εξαρτάται από τους φορείς του, από την ποιότητα του υπο-
κειμενικού πνεύματος. Υπό την επίδρασιν του χριστιανικού πνεύματος, 
υπό την πνοήν της νέας περί Θεού, ανθρώπου και κόσμου, διδασκαλίας, 
εδημιουργήθη νέα τέχνη, νέοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, νέα ποίησις και 
νέα ζωγραφική. Χωρίς το πνεύμα του Χριστού και χωρίς την νέαν εκεί-
νην ψυχήν θα ήτο αδύνατος η ποίησις του Δάντη, ο 
Φάουστ του Γκαίτε, ο Πάρσιφαλ του Βάγκνερ". 

Αυτός ήταν ο Λούβαρις. Ένα φω-
τεινό, χαρισματικό και διεισδυτι-
κό πνεύμα, με δυνατή κριτική 
σκέψη, σαφήνεια στη δι-
ατύπωση των φιλο-
σοφικών όρων, 
εκφραστής της 
πραγματικότη-
τας του κόσμου 
των αξιών, του οποί-
ου γνώση λαμβάνουμε δια 
της αμέσου βιώσεως. Για μισό 

Ο καθηγητής Θεόδωρος Δαρδαβέσης, πρόεδρος της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, σημειώνει στον πρόλογό του: 
“Σύνθετη προσωπικότητα ο Νικόλαος Λούβαρις, με έξοχη χριστιανική 
ανατροφή, με λαμπρές σπουδές και μοναδική κριτική σκέψη, παρήγαγε 
πολύπλευρο επιστημονικό, εκπολιτιστικό και κοινωικό έργο, το οποίο 
μπορεί να αξιολογηθεί περισσότερο ως έργο πνευματικής αφύπνισης 
των Ελλήνων, παρά ως έργο ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. 

Ως θεολόγος παρουσίαζε ένα σπάνιο συνδυασμό βαθιάς πίστης και 
γόνιμου Φιλελευθερισμού, με τον οποίο εύκολα μπορούσε να προσεγ-
γίσει την ευσεβή σκέψη του προς τις νοοτροπίες και τις πνευματικές 
αδυναμίες των άλλων. Άλλωστε, η θεολογική του σκέψη διακρίνεται 
για την αξιολογική προβολή των αρχών της πίστης ο πνεύμα της σύγ-
χρονης Απολογητικής και της Φιλοσοφίας. 

Η υψηλή τέχνη του Λούβαρι στον γραπτό και τον προφορικό λόγο 
του επέτρεπε να ερμηνεύει τα γεγονότα της ιστορίας, τα φαινόμενα του 
κόσμου και της ζωής στα πλαίσια ενός ευρύτατου πνευματικού ορίζο-
ντα, χωρίς προκαταλήψεις και παρωπιδισμούς. 

Σε κάθε περίπτωση ο Λούβαρις διαπαιδαγώγησε με τον σπάνιο συν-
δυασμό θεολογίας και Φιλοσοφίας τους μαθητές του και όχι μόνo, ανα-
δεικνυόμενος, έτσι, ως πρότυπο Φιλοσοφημένου θεολόγου αναμορ-
φωτή ή θεολογούντος φιλοσόφου παιδαγωγού”.

Ο καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος παρουσιάζει τον Νικ. Λούβαρι με τα 
εξής: “Ο αείμνηστος Καθηγητής της Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στο 
Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης Eduard Spranger έγραψε για τον Νικόλαο 
Λούβαρι: "ως θεμελιώδες αίσθημα εις την ζωή του Νικολάου Λούβαρι 
θα επεθύμουν να προβάλω μετ' αυτού του ιδίου το αίσθημα της νοσταλ-
γίας. Νοσταλγία διά την ουράνιαν πατρίδα, εις την οποίαν φύσις και τέ-
χνη, χρονικότης και επίγειος αγών είναι μόνον πολύχρωμοι φωτειναί 
ανταύγειαι", 

Πραγματικά ο Νικόλαος Λούβαρις υπήρξε ένας μεταφυσικός άν-
θρωπος, μία προσωπικότητα μεγάλου πνευματικού βεληνεκούς, ένας 
εκφραστής του χριστιανικού ανθρωπιστικού ιδεώδους. Με θαυμάσια 
φιλοσοφική συγκρότηση, γλαφυρότητα λόγου, οξύτητα σκέψεως, ευ-
ρύτητα οριζόντων και ποιητική χάρη. 

Άσκησε δριμύτατη κριτική στον άθεο ανθρωπισμό, τον οποίο κατη-
γόρησε για υπεροπτική υπερτίμηση των ανθρωπίνων δυνάμεων, για 
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Ο Νικ. Λούβαρις γεννήθηκε το 1885 στην Τήνο, φοίτησε στην Θε-
ολογική Σχολή Αθηνών, δίδαξε στο σχολαρχείο Ανάφης και σπούδα-
σε επί τετραετία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας ερμηνευτική θεολογία, 
θρησκειολογία, φιλοσοφία και παιδαγωγική (1911-1914).

Δίδαξε παιδαγωγικά στο Αρσάκειο Διδασκαλείο, στο Διδασκαλείο 
Θηλέων Κερκύρας, το Διδασκαλείο Αρρένων Θεσσαλονίκης, την Ιτα-
λική Σχολή Θεσσαλονίκης. Έγινε διδάκτορας της Θεολογίας (1921) και 
τακτικός καθηγητής της εισαγωγής και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης 
στην Θεολογική Σχολή του Παν. Αθηνών, διδάσκοντας παράλληλα στην 
Νομική, την Πάντειο και σε Στρατιωτικές Σχολές.

Διετέλεσε δύο φορές Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας 
(1926-28, 1935-36) και υπουργός Παιδείας (14.3.1936-4.8.1936 και 
4.7.1943-12.10.1944 με πίεση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού προ-
σφέροντας προστασία σε εκατοντάδες Έλληνες). Στις 17.12.1959 εξε-
λέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μέχρι τον θάνατό του την 
26η Νοεμβρίου 1961.

Συνέγραψε 24 θεολογικές μελέτες, 5 φιλοσοφικές (μεταξύ των 
οποίων και την δίτομη “Ιστορία της φιλοσοφίας”), 3 παιδαγωγικές, 10 
λογοτεχνικές και 7 μεταφράσεις έργων του Spranger, του Berggrav 
κλπ.)

Στον Τεκτονισμό εισήλθε στην Στ. Φίλιππος (18.2.1921) όταν ήταν 
Διευθυντής του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης. Στον Σκωτικό Τύπο ει-
σήλθε την 30.04.1925. Κατά την περίοδο 1924-26 υπηρέτησε ως Ρή-
τωρ στην Στ. Φίλιππος, στις 06.12.1930 ανεκηρύχθη επίτιμο μέλος της 
Στ. Φίλιππος, το 1957 παρακολουθεί εργασίες στην Στ. Αδελφοποίηση, 
το 1960 ανεκηρύχθη επίτιμο μέλος στην Στ. Αδελφοποίησις. Από τις 
ομιλίες του επισημαίνουμε: 

α) Στ. Φίλιππος: «Περί άλλων αντιλήψεων» (1925), «Περί της αρχής 
και γενέσεως του Τεκτονισμού» (1926), «Ο μεγαλύτερος αγών του αν-
θρώπου» (1921).

β) Στ. Αδελφοποίησις: «Περί ελευθερίας» (1957), «Ο ποιητής Ρίλκε» 
(1952), «Το εσώτερο νόημα» (1960).     n

και πλέον αιώνα αγωνίστηκε στις επάλξεις της πνευματικής μας ζωής 
για την εμπέδωση των χριστιανικών αληθειών και την υπεράσπιση των 
ανωτέρων ιδεωδών της ζωής. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Θ. Ι. Δαρδαβέση και 
το Δ.Σ. της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης για τη 
λαμπρή αυτή πρωτοβουλία να τιμηθεί ο μεγάλος αυτός Καθηγητής, 
Ακαδημαϊκός και πνευματικός άνθρωπος.

Υποδεχόμενος την 17η Δεκεμβρίου 1960 ο πρόεδρος της Ακαδημίας 
Αθηνών Παν. Μπρατσιώτης τόνισε μεταξύ άλλων “... ένα των επιφανε-
στέρων πνευματικών ηγετών της συγχρόνου Ελλάδος, άνδρα ασκήσα-
ντα και ασκούντα ζωηράν και μόνιμον επίδρασιν επί την σπουδάζουσαν 
ελληνικήν νεολαίαν και επί σημαντικήν μερίδα της ελληνικής κοινω-
νίας ...”. Ενώ ο Ν. Λούβαρις μιλώντας με θέμα “Η ουσία της θρησκείας 
κατά την σύγχρονον φιλοσοφίαν” υπογράμμισε “... Το θρησκευτικόν βί-
ωμα ή το βίωμα του αγίου είναι το εν τω κέντρω της προσωπικότητος 
λαμβάνον χώραν βίωμα υπερβατικής αξιολογικής πραγματικότητος, η 
οποία είναι εν ταυτώ φοβερόν και άμα σαγηνευτικόν μυστήριον.

Ο άνθρωπος κατατείνει - και εις τούτο συνίσταται η θεμελιώδης δι-
αφορά του από τα ζώα - εις την υπερχώρησιν, ως καλεί αυτήν ο νορβη-
γός θρησκειολόγος Bergmann, εις την διασκέλισιν των ορίων και εις 
την επιστήμην και εις την τέχνην και εις την ηθικήν. Αλλ’ η έμφυτος εις 
τον άνθρωπον ροπή αύτη εκδηλούται προ πάντων εις το θρησκευτικόν 
πεδίον, αποτελούσα το κέντρον αυτής και το μάλλον έκδηλον γνώρι-
σμα, και δη εις τοσούτον βαθμόν, ώστε θα ήτο δυνατόν να ορίσωμεν την 
θρησκείαν ως έρωτα προς απροσίτους αξίας, ως ροπήν προς το απρό-
σιτον. Εμφυσώσα την θεϊκήν αυτήν ορμήν εις το ανθρώπινον στήθος, 
παρέχει νόημα εις την ύπαρξιν, απαλλάσσει από την στενότητα του κό-
σμου τούτου και εμβάλλει εις τας παροδικάς στιγμάς του καθ’ ημέραν 
βίου αιωνιότητα. Διδάσκουσα τον άνθρωπον, όπως βλέπη τα εγκόσμια 
sub specie aeternitatis χορηγεί εις αυτόν την δύναμιν προς υπερνίκησιν 
των αντινομιών του βίου και προς συμβιβασμόν με την στυγνήν πραγ-
ματικότητα. Χωρίς αυτήν, χωρίς το φως που ακτινοβολείται από το Αι-
ώνιον και καταυγάζει τα ερέβη του επί γης βίου, όλα μεταβάλλονται εις 
έρημον, από την οποίαν δεν υπάρχει διέξοδος. Εις έρημον, που ολονέν 
εξαπλώνεται περισσότερον εντός ημών και γύρω από ημάς. Από την 
τραγικότητα μιας τοιαύτης καταστάσεως αναφωνεί ο Νίτσε “Η ερημιά 
μεγαλώνει, αλλοίμονον σε όποιον κρύβει μέσα του ερημιές”.
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Την  3η Μαρτίου 2012 έγινε στο 
Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών η 
Τακτική Σύνοδος του Μεγάλου 
Συμβουλίου του Κρυπτικού Τε-
κτονισμού της Ελλάδος υπό  την 
καθοδήγηση του Μεγ. Διδ. Του 
Βασιλείου Κούτση, παρόντος του 
Μεγ. Προκαθ. του Μεγ. Περιστ. 
των τεκτόνων της Βασιλικής Αψί-
δος, ετ. Νικόλαου Βουργίδη, 
Την Σύνοδο τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, ο αναπληρωτής Μέγ. 
Διδ. δια την Ευρώπη του Γενικού 
Διεθνούς Μεγάλου Συμβουλί-

6η Τριετής Τακτική Σύνοδος του Μεγάλου Συμβουλίου 
του Κρυπτικού Τεκτονισμού της Ελλάδος 03.03.2012

ου του Κρυπτικού Τεκτονισμού, 
Norman Draine και ο αναπληρω-
τής Γενικός Μέγας Προκαθήμενος 
διά την Ευρώπη του Γενικού Διε-
θνούς Μεγάλου Περιστυλίου των 
Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος, 
Gerard Raiola. Μετα την έγκριση 
των απολογισμών (Διοικητικού-
Πνευματικού και Οικονομικού) 
ακολούθησαν αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη των αξ. Του Συμβ. του 
Κρυπτικού Τεκτονισμού για την 
τριετία 2012-2015, το οποίο συ-
γκροτήθηκε ως εξής:

Βασίλειος Κούτσης Μέγας Διδάσκαλος
Δημήτριος Αναγνωστάκος Πρόσθετος  Μέγας Διδάσκαλος 

Γεώργιος Μπινιάρης Μέγας Προέξαρχος των Έργων
Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλιας Μέγας Θησαυροφύλαξ 

Κωνσταντίνος Κοροντζής Μέγας Αρχειογράφος
Χρίστος Χιώτης Μέγας Ευχέτης

Παναγιώτης Δασακλής Μέγας Τελετάρχης
Αθανάσιος Ζεύκης Μέγας Αρχηγός Φρουρών 

Παναγιώτης Χούχουλας Μέγας Έξαρχος του Συμβουλίου
Ανδρέας Καραχάλιος Μέγας Επιμελητής 
Γεώργιος Βαμβακούσης Μέγας Φύλαξ

Κλείνοντας τις εργασίες, ο Μέγ. 
Διδ. Βασίλειος Κούτσης ανέφερε 
τα εξής: «Η διεξαγωγή των αρ-
χαιρεσιών και η εγκατάσταση των 
νέων αρχών σε όλα τα Συμβούλια 
του Κρυπτικού Τεκτονισμού στην 
Ελλάδα και η εκλογή νέου Με-
γάλου Συμβουλίου, αποτελεί ένα 
χαρμόσυνο γεγονός που σημα-
τοδοτεί την πρόοδο των Κρυπτι-
κών Βαθμών για την οποία όλοι 

εργαζόμαστε. Με νέες δυνάμεις, 
ενθουσιασμό και ζήλο για πνευ-
ματικό έργο συμμετέχουμε στις 
εργασίες των συμβουλίων όπου 
οι Βασιλικοί και Εκλεκτοί Διδά-
σκαλοι συνεχίζουν την προσπά-
θεια τους να βελτιώσουν εαυτούς 
μέσα σ’ ένα τεκτονικό περιβάλλον 
πνευματικής θαλπωρής το οποίο 
δημιουργείται από την θετική 
συμμετοχή όλων των εταίρων.

Το Μέγα Συμβούλιο θα εργασθεί 
άοκνα και δημιουργικά προς όφε-
λος των μελών του Κρυπτικού Τε-
κτονισμού με σκοπό την βελτίωση 

των ετ. Διδασκάλων οι οποίοι με 
περισσότερα εφόδια θα συμβάλουν 
και εκείνοι για την ευημερία του Ελ-
ληνικού Ελευθεροτεκτονισμού».  n   

Ανοικτή εκδήλωση του 
Περιστυλίου Κάλβος Κερκύρας

Την 21η  Οκτωβρίου 2011 έγι-
νε, στο τεκτ. Μέγαρο Κέρκυρας, 
ανοικτή εκδήλωση για τα μέλη 
των Συμβ. Στ. Κερκύρας με σκοπό 
την ενημέρωση των μελών τους 
περί του εν Ελλάδι Τύπου της 
Υόρκης με τη βοήθεια οπτικοα-
κουστικών μέσων και διανομή 
σχετικών ενημερωτικών φυλλα-
δίων. Την εκδήλωση συντόνισαν 
τα μέλη του Μεγ. Περιστυλίου ετ. 
Γεώργιος Μπινιάρης και Στέφα-
νος Ανεμογιάννης, ο πρόεδρος 
του Περιστ. Γεώργιος Πουλημέ-
νος και πολλοί αδ. n   

Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Γενικού 
Διεθνούς Μεγάλου Περιστυλίου 

των Τεκτόνων της Βασιλικής 
Αψίδος στο Παρίσι 
(2-3 Δεκ. 2011)

Διοργανώθηκε το καθιερωμένο 
ετήσιο Συνέδριο σε Ευρωπαϊκό 
έδαφος, στο Παρίσι, με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων και προτά-
σεων για την ευημερία του Περι-
στυλιακού Τεκτονισμού και με τη 
συμμετοχή των κρατών-μελών 
του της Ευρώπης και της Αφρικής. 
Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Μεγ. 
Γραμμ. ετ. Γεώργιος Μπινιάρης, 
πρεσβευτής (Ambassador) του Δι-

εθνούς Μεγάλου Περιστυλίου για 
την Ελλάδα. 
Ο Γενικός Μέγ. Προκαθ. ετ. 
Edmund Harrison, αφού ευχαρί-
στησε τους παρόντες πρεσβευτές 
και τους εκπροσώπους του Κρυ-
πτικού Τεκ.Norman Draine και 
του Μεγ. Στρατοπέδου των ΗΠΑ 
Cohelo, τόνισε ότι καθήκον όλων 
των παρόντων είναι η προβολή 
του τύπου της Υόρκης σαν ένα 
ενιαίο σύνολο, δίνοντας ιδιαίτε-

Μέγας  Γραμματεύς  Μεγάλου  Περιστυλίου ΤτΒΑ 
Ελλάδος, Γεώργιος Μπινιάρης Μέγας  Αναξ Δι-
εθνούς Μεγάλου Περιστυλίου των ΤτΒΑ  Louis 
Bartrand- Αναπληρωτής Μέγας Προκ δια την Ευ-
ρώπη του Διεθνούς Μεγ Περ Gerard Raiola.

Oι πρεσβευτές (ambassadors) του Διεθνούς Μεγάλου Περιστυ-
λίου ΤτΒΑ πλαισιώνουν τον Μεγάλο Προκαθήμενο Ted Harisson 
παρόντος του εκπροσώπου του Διεθνούς Μεγάλου Συμβουλίου 
του Κρυπτικού Τεκτονισμού Norman Draine.
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ρη σημασία στην ενημέρωση και 
εκπαίδευση των ετ. διεθνώς, με 
τη μέθοδο της αναλύσεως του 
φιλοσοφικού και συμβολικού πε-
ριεχομένου των βαθμών. Ο ετ. Γε-
ώργιος Μπινιάρης μετέφερε τον 
χαιρετισμό του Μεγ. Προκαθ. ετ. 
Νικολάου Βουργίδη και ανέπτυξε 
τις ελληνικές για τη ανάπτυξη και 
εύρυθμη λειτουργία του θεσμού 
του Περιστυλιακού Τεκτονισμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Edmund  
Harrison συνεχάρη την Ελληνική 
πλευρά για τις καινοτόμες εισηγή-
σεις και πρότεινε να υιοθετηθούν 
πολλές από αυτές.
Επίσης ενημερώνει ότι υπάρ-
χει στο site του Διεθνούς Μεγά-
λου  Περιστυλίου χρήσιμο υλικό 
νέας τεχνολογίας  για ενημέρω-
ση και εκπαίδευση των ετ. και 
newsletter, όπου πρέπει να απο-
στέλλονται συχνά ειδήσεις από 
όλα τα κράτη μέλη ώστε να λαμ-
βάνουν γνώση  όλες οι ανεγνω-
ρισμένες δικαιοδοσίες σε παγκό-
σμιο επίπεδο.  n   

Σύνοδος  των τριών πρώτων 
Αξιωματικών των Περιστυλίων 

Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος 
περιοχής Αττικής 10.01.2012

Τη 10η Ιανουαρίου 2012 έλαβε 
χώρα στο Τεκτ. Μέγαρο Αθηνών 
η Σύνοδος των τριών πρώτων 
αξιωματικών των Περιστυλίων 
με επιτυχία. Κατά τη διάρκεια της 
Συνόδου, αντηλλάγησαν απόψεις 
και κατετέθησαν προτάσεις για 

την ευημερία του Περιστυλιακού 
Τεκτονισμού.
Ο Μέγας Προκαθ. Νικόλαος Βουρ-
γίδης ανέπτυξε θέματα σχετικά με 
την ίδρυση νέων Περιστυλίων, 
τον απολογισμό των πεπραγμέ-
νων και δραστηριοτήτων των Πε-
ριστυλίων της Ελλάδος και της 
Κύπρου.  n   

17η Ετησία Τακτική Σύνοδος 
του Μεγάλου Περιστυλίου των 

Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος 
της Ελλάδος 03.03.2012

Την  3η Μαρτίου 2012 έλαβε χώρα 
στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών η 
17η Ετήσια Τακτική Σύνοδος Με-
γάλου Περιστυλίου των ΤτΒΑ της 
Ελλάδος υπό  την προεδρία του 
Μεγάλου Προκαθ. ετ. Νικόλαου 
Βουργίδη, παρόντος του Μεγάλου 
Διδασκάλου του Κρυπτικού Τε-
κτονισμού της Ελλάδος.
Την Σύνοδο τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, ως επίσημοι προ-
σκεκλημένοι των Σωμάτων του 
Τύπου της Υόρκης της Ελλάδος, 
μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής 
Γενικός Μέγας Προκαθήμενος 
για την Ευρώπη του Γενικού Διε-
θνούς Μεγάλου Περιστυλίου των 
Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος, 
ετ.Gerard Raiola, καθώς και ο 
Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκα-
λος για την Ευρώπη του Γενικού 
Διεθνούς Μεγάλου Συμβουλίου 
του Κρυπτικού Τεκτονισμού ετ. 
Norman Draine.     n 

Η Πολυεθνική  Στ. «Τα Φωτα της 
Μεσογείου»   στο Τεκτονικό Μέ-
γαρο της Περιφερειακής Μεγάλης 
Στοάς της Σεπτιμανίας (Νομοί Λα-
γκεντοκ-Ρουσιγιον)  στο Μονπε-
λιέ Γαλλίας,  εκπροσώπησε την 
Μεγ. Στ. ο  πρ. Σεβ. Γεώργιος Μπι-
νιάρης. 
Ο Οι Περιφερειακοί Μεγ.Διδ. της 
Περ Μ.Στ. Septimania (Νομός Λα-
γκεντόκ-Ρουσιγιόν), αδ. François 
Xavier D'Estève de Bosch, της 
Περ. Μ.Στ. Massilia (Νομός Μασ-
σαλίας),  αδ. Jean Luc Venturino 
και της Περ.  Μ.Στ. Provence αδ. 
Patrick Diebold. 
Την Παρασκευή  2/7/2010  ο Πε-
ριφ. Μεγ. Διδ. της Μεγ. Στ. Προ-
βηγκίας  αδ. Patrick Diebold   με 
αξιωματούχους των Περιφ. Μ. Στ. 
Μασσαλίας, Σεπτιμανίας, Κυανής 
Ακτής και Κορσικής παρέθεσαν 
ανεπίσημο δείπνο στις αντιπρο-
σωπείες στην ιστορική πλατεία 
του Μονπελιέ. 
Το Σάββατο 3/7/2010 της εκδη-
λώσεως αδ. της Μεγ. Στ. της Σε-
πτιμανίας ξενάγησαν τους προ-
σκεκλημένους στα αξιοθέατα του 
Μονπελιέ, της πρώτης ιστορικά, 
Πανεπιστημιούπολης της Ευ-
ρώπης καθώς και στο περίφημο 
ιστορικό κέντρο της πόλης.
Κατά τις εκδηλώσεις του διημέ-
ρου, εκπροσωπήθηκαν οι Μεγ. 
Στοές μέλη της Στ. «Τα Φώτα της 
Μεσογείου»: Ελλάδος, Ισπανίας, 
Ιταλίας, Μαρόκου και Τουρκίας. 

Προ της Συνεδρίας σε σύσκεψη 
υπό του Σεβ. και Περιφ. ΜΔ της 
Μασσαλίας Jean Luc Venturino, 
έγινε το πρώτο επίσημο Διοικητι-

κό Συμβούλιο των Αξιωματικών 
της Στ. όπου αναπτύχθηκαν θέμα-
τα και προτάσεις σχετικές με την 
οργάνωση και την ανάπτυξη αυτής 
της Μεσογειακής Στοάς που έχει 
σαν κύριο στόχο την συνένωση 
όλων των τεκτόνων της Μεσο-
γείου, ώστε να απαλάσσονται 
προτάσεις για την ευημερία του 
Τεκτονισμού και της Μεσογειακής 
Κοινωνίας, που παρουσιάζει πολ-
λά κοινά σημεία και αντιμετωπίζει 
κοινά προβλήματα.
Κατά την Συνεδρία κατά το τυπικό 
της Αμίλης αναπτύχθηκε το δεύτε-
ρο μέρος της ενότητος: «Πώς με 
την  ατομική προσπάθεια και αυτο-
βελτίωση μπορούμε να συνεισφέ

Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤ. « LUMIERES DE MEDITERANEE» (2 & 3/7/2010)

Οι Περιφερειακοί Μεγ.Διδ. της Περ Μ.Στ. Septimania (Νομός 
Λαγκεντόκ-Ρουσιγιόν), αδ. François Xavier D’Estève de Bosch, 
της Περ. Μ.Στ. Massilia (Νομός Μασσαλίας),  αδ. Jean Luc 
Venturino και της Περ.  Μ.Στ. Provence αδ. Patrick Diebold.
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σκάρης, Μεγ. Στ. Ρωσίας, Μεγ. Στ. 
Ολλανδίας και Μεγ. Στ. Κύπρου 
και 16 Στ., εκ των οποίων επτά 
ελληνικές (Αναγέννησις - Ισότης 
- Κάβειρος – Μιαούλης - Πλά-
των - Προμυθεύς & Σκουφάς), έξι 
Βελγικές, μία Ολλανδική, μία της 
Μαδαγασκάρης και μία Κυπριακή.
Η συνεδρία που έγινε σε πέντε 
γλώσσες (κυρίως την Ελληνική, 
την Γαλλική, την Αγγλική, την Ολ-
λανδική και την Ρώσικη) ο Σεβ. της 
Στ. Πυθαγόρας αδ. Γεώργιος Κρη-
τικός απένειμε τιμητική διάκριση 
και τον τίτλο του επιτίμου μέλους 

στους ακόλουθους υψηλόβαθ-
μους προσκεκλημένους στον αδ. 
Νικόλαο Βουργίδη  και από την 
Κανονική Μεγ. Στ. του Βελγίου 
στον Μεγ. Διδ. αδ. Έλι Πέτερς, τον 
πρώην Μεγ. Διδ. αδ. Γιαν Κορμπέτ 
και τον Επιτ. Προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. 
Πιέρ Νοέλ. 

Ο Μεγ. Διδ. της Κανονικής Μεγ. Στ. 
του Βελγίου αδ. Έλι Πέτερς μίλη-
σε στα Ελληνικά και είπε τα εξής:
Αδελφέ Σεβάσμιε, 
Ενδοξότατε Μέγα Διδάσκαλε, 
αγαπητοί αδελφοί,

ρουμε στη βελτίωση των άλλων», 
το οποίο για αυτή τη συνεδρία 
είχε ως θεματική ενότητα: «Η Τε-
κτονική Αδελφοσύνη» το οποίο 
ανέπτυξε ο αδ. Γεώργιος Μπινι-
άρης προσεγγίζοντας το θέμα με 
τις εξής πέντε κύριες υποενότη-
τες: ανθρώπινη αδελφοσύνη, Τε-
κτονική αδελφοσύνη, Τεκτονική 

άλυσις και Αγάπη, το τρίπτυχο 
Ελευθερία-Ισότης-Αδελφοσύνη, 
συμπεράσματα και προοπτικές,
Συνοδεύτηκε δε από Debate με 
ενδιαφέρουσε παρεμβάσεις όλων 
των παρισταμένων.
Ακολούθησε επίσημο δείπνο στο 
παραθαλάσσιο θέρετρο του Μο-
νπελιέ (La Grande Motte).   n

Η Στ. «Πυθαγόρας αρ. 33» Αν 
Αμβέρσας φιλοξένησε 30μελή 
αντιπροσωπεία μελών Στοών της 
Ελλάδος, που συνόδευαν τον Μεγ. 
Διδ. αδ. Ν. Βουργίδη και τον Επιτ. 
Μεγ. Διδ. αδ. Χρ. Μανέα, οι οποί-
οι τιμήθηκαν στην συνεδρία της 
29.10.10 στο τεκτ. μέγαρο των 
Βρυξελλών. Την ελληνική αντι-
προσωπεία πλαισίωσαν οι πρώην 
Σεβ. Γεώργιος Μπινιάρης, Δημ. 
Κουγιουμτζής, Σταμάτης Αγγελέ-
τος και Κωνστ. Ρούσος, οι Σεβ. 

Πανηγυρική Συνεδρία της Στ. Πυθαγόρας Αμβέρσας (29.10.2010)

των Στ. Αναγέννησις Λεωνίδας 
Κυριαζής, Σκουφάς Γρηγόριος 
Βρύνας, Κάβειρος Ευστ. Κεφαλί-
δης και οι Κοσμήτορες Ευάγγελος 
Μπινιάρης και Ηλίας Κοντογιάν-
νης. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο 
Μεγ. Διδ. της Εθν. της Μαδαγα-
σκάρης αδ. Αλέν Λαντάζ, ο Α’ Επ. 
της της Ρωσίας αδ. Άντον Ιλίν και 
εκπρόσωποι έξι τεκτονικών δυ-
νάμεων Κανονική Μεγ. Στ. Βελ-
γίου, Εθνική Μεγ. Στ. Μαδαγα-
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Όπως ξέρετε, η Κανονική Στοά 
του Βελγίου διοργανώνει αύριο 
στο Σαρλερουά, ένα φόρουμ γύρω 
από το θέμα του «Gentleman Τέ-
κτονα», θέμα το οποίο έθεσα υπό 
την έννοια του Κάλους, μία από 
τις τρείς στήλες που στηρίζετε η 
Στοά.
Το Κάλος είναι το δώρο που έλα-
βε ο δυτικός πολιτισμός από τους 
‘Έλληνες προγόνους σας, οι οποί-
οι ανέπτυξαν τις πολύχρωμες 
όψεις του, όχι μόνο στην τέχνη 
και στην φιλοσοφία αλλά επίσης 
και προπάντων, σε δεοντολογικά 
θέματα όπου από πολύ νωρίς το 
Κάλος συνδέεται αχώριστα με το 
Αγαθόν. Πράγματι αυτός ο συνδυ-
ασμός βρίσκει το αποκορύφωμά 
του στον άνθρωπο που έχει ως 
στόχο να είναι «Καλός και Αγα-
θός». Αυτός ο κλασσικός στόχος 
του Ελληνισμού είναι ή τουλάχι-
στον θα έπρεπε να είναι ο στόχος 
του κάθε «Τέκτονα» που αξίζει να 
λέγεται Τέκτων. 
Αδελφέ Σεβάσμιε, αδελφοί μου 
της Σεβαστής Στοάς Πυθαγόρας, 

έτσι και εσείς θελήσατε  σήμερα 
με τον τρόπο σας να επιβεβαιώσε-
τε την άνευ όρων πίστη σας προς 
το τεκτονικό σώμα στο οποίο ανή-
κετε.  Για αυτό διαλέξατε σήμερα 
να τιμήσετε ανθρώπους οι οποίοι 
με τα καθήκοντα που εξάσκησαν 
ή που συνεχίζουν να εξασκούν, 
ενσαρκώνουν αυτό το τεκτονικό 
ιδεώδες, στο Βέλγιο και στην πα-
τρίδα σας.
Αντίθετα από ότι νομίζουμε, η τι-
μητική διάκριση δεν είναι μία εύ-
κολη αποστολή. Για να είναι αξι-
όπιστη χρειάζεται αυτοπειθαρχία 
και καλή ανάπτυξη της αίσθησης 
ισορροπίας. Εν συντομία η τιμητι-
κή διάκριση είναι μία ανυψωμένη 
τέχνη, μία τέχνη την οποία κατέ-
χετε απόλυτα, και η οποία όπως 
όλες οι αληθινές τέχνες, είναι ένα 
αφιέρωμα του Κάλους και του 
Αγαθού. 
Το ίδιο επίσης δύσκολο είναι να 
λάβει κανείς μία τιμητική διά-
κριση, διότι και αυτός βρίσκεται 
μπροστά σε μία εξαιρετικά δύ-
σκολη εξάσκηση ισορροπίας. Η 

τιμή που του γίνεται τον ανυψώ-
νει για μία στιγμή πάνω από το 
έδαφος, δίνοντάς του ίσως την 
ψευδαίσθηση ότι μπορεί να πετά-
ξει…ξεχνώντας βέβαια ότι στην 
πραγματικότητα δεν έχει φτερά. 
Με λίγα λόγια χορεύει πάνω στο 
τεντωμένο σκοινί της εκτίμησης 
ανάμεσα στην ματαιοδοξία και την 
μετριοφροσύνη. 
Για αυτό αδελφέ Σεβάσμιε και 
Αγαπητοί αδελφοί του Πυθαγόρα, 
σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την 
σημερινή σας χειρονομία αλλά 
δεν ξεχνώ όμως ότι με αυτή θέλε-
τε να επιβραβεύσετε την σημερινή 
άσκηση των τεκτονικών μου κα-
θηκόντων. Σαν Αδελφός ανάμεσα 
σε Αδελφούς, θέλω μόνο να ελπί-
ζω ότι μπορώ να έχω την Αδελφι-
κή σας Αγάπη.
Είπον, αδελφέ Σεβάσμιε

Ακολούθησε ποτήριο αγάπης σε 
πολυτελές εστιατόριο των Βρυ-

ξελλών.
Την επόμενη, ο Σεβ. Γιώργος Κρη-
τικός ξενάγησε την ελληνική αντι-
προσωπεία στην ιστορική πόλη 
της Γερμανίας Άαχεν στον Πύργο 
του Καρλομάγνου, που χρησιμο-
ποιήθηκε από τον ίδιο ως έδρα 
της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας, με τον αυθεντικό θρόνο και 
τον οκτάγωνο Ναό, κτισμένο από 
τις συντεχνίες των τεκτόνων του 
μεσαίωνα, καθώς και την ιστορι-
κή για την πορεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Ολλανδική πόλη Μάα-
στριχτ.
Το βράδυ της ιδίας ημέρας ο 
Γεωρ. Κρητικός με τον πρώην 
Σεβ. Χρήστο Καθάριο παρέθεσαν 
δείπνο προς τιμήν της ελληνικής 
αντιπροσωπείας, σε θερμή ατμό-
σφαιρα.       n
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Φίλτατε Αδελφέ Σεβάσµιε, 
Όπως γνωρίζετε µετά από απόφα-
ση του Συµβουλίου της Μεγάλης 
Στοάς της Ελλάδος (Εγκύκλιος 1 
Κ120.2.2012) ζητήσαµε από κάθε 
Σ. Στοά να προσφέρει στο Μεγ. 
Ελεον. το ποσόν των 500 ευρώ 
ώστε τα χρήµατα που θα συγκε-
ντρωθούν να δώσουν την δυνα-
τότητα στο Τεκτονικό Ίδρυµα να 
εκτελέσει το φιλανθρωπικό του 
έργο. 
Το συνολικό ποσόν το οποίο 
συγκεντρώθηκε µετά από συµ-
πλήρωση από τα διαθέσιµα του 
Μεγ. Ελεον. ανέρχεται στο ποσόν 
των 50.000 ευρώ. 
Κατά την τελευταία συνεδρίαση 
το Συµβούλιο αποφάσισε όπως 
το ποσόν αυτό διατεθεί σε συ-
νανθρώπους µας που βρίσκονται 
σε πολύ δύσκολη θέση µε την 
µορφή τροφίµων, τα οποία θα 
παραλάβουν από γνωστή αλυσί-
δα Πολυκαταστηµάτων τροφίµων 
(Super Market). 
Η παραλαβή των τροφίµων από 
τον συνάνθρωπό µας που βρί-
σκεται σε δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση, θα γίνει µε µια "Επι-
ταγή Αγάπης & Αλληλεγγύ-
ης" η οποία θα του παραδοθεί, 
ώστε προσκοµίζοντάς την στο 
κατάστηµα να παραλαµβάνει τα 
τρόφιµα που αντιστοιχούν στο 
χρηµατικό ποσό της Επιταγής. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουµε 

χωρίς δυσκολίες, την παράδοση 
των τροφίµων και την επαύξη-
ση του ποσού της αγαθοεργίας 
δεδοµένου ότι στο προσφερόµενο 
ποσό από το Τεκτονικό Ίδρυµα 
θα προστεθεί και το ποσόν της 
έκπτωσης (συµµετοχής) του 
καταστήµατος στην αγαθοεργία, 
έχοντας έτσι και παράλληλη προ-
βολή της αγαθοεργούς δράσης 
µας προς την κοινωνία. 
Το Συµβούλιο αποφάσισε κατ 
αρχήν όπως η πραγµατοποίηση 
της αγαθοεργούς αυτής δραστη-
ριότητας διενεργηθεί µέσω των 
Στοών οι οποίες από το υστέρηµα 
των Αδελφών συγκέντρωσαν τα 
χρήµατα, αλλά και διότι µέσω των 
Αδελφών µπορεί να ευρεθούν τα 
πρόσωπα που έχουν πραγµατική 
ανάγκη και προς τα οποία οι 
Σεβάσµιοι µε οµάδα Αδελφών, θα 
επιδώσει την "Επιταγή Αγάπης & 
Αλληλεγγύης". 
Για να µπορέσουµε να ολοκλη-
ρώσουµε την προσπάθεια αυτή, 
παρακαλούµε όπως µέχρι την 15η 
Μαΐου 2012 µας αναφέρετε εγ-
γράφως (µε Εµπιστευτικό σας έγ-
γραφο) τον προτεινόµενο αριθµό 
ατόµων που νοµίζετε ότι θα πρέ-
πει να παραδόσετε το βοήθηµα και 
το ονοµατεπώνυµο αυτών. 
Η έγκαιρη και θετική ανταπόκρισή 
σας θα συµβάλει στην επιτυχή κα-
τάληξη της προσπάθειας αυτής.  n
 

Μεγάλη Στοά της Ελλάδος - 
Τεκτονικό Ίδρυμα

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος 
κατά τον εορτασµό των 200 ετών 
της χορήγησε 10.000 ευρώ στον 
Οργανισµό Αστέγων του Δήµου 
Αθηναίων, 20.000 ευρώ στο Χα-
µόγελο του Παιδιού, 5.000 ευρώ 
στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα, 5.000 
ευρώ στο σωµατείο Ελπίς, 3.000 
ευρώ στην Μητρόπολη Σουδάν 
και 10.000 ευρώ στο Ζωγράφειο 
Λύκειο Κων/πόλεως.  n

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµό-
νων καθυστερηµένων ατόµων “Η 
αγία Φιλοθέη” αποστέλλει στον 
Μεγ. Διδ. την ακόλουθη επιστολή 
(αρ. πρωτ. 195, 24.01.2012) του 
προέδρου κ. Χρ. Γεωργαντζοπού-
λου: «Κύριε Πρόεδρε, Με ξεχωρι-
στή ευαισθησία, ενδιαφέρον και 
Αγάπη µας συνδράµατε και αυτή 
την φορά µε την δωρεά σας πρός 
το Οικοτροφείον µας µε το ποσόν 

των 1.500 ευρώ. Κύριε πρόεδρε, 
παρακαλούµε πολύ µεταβιβάσατε 
τις πιο θερµές µας ευχαριστίες και 
εις τα Μέλη του Συµβουλίου σας 
και να είστε βέβαιοι, ότι το έργο της 
φιλανθρωπίας το οποίον επιτελεί 
ο Ελληνικός Τεκτονισµός όπου 
εσείς ηγείσθε έχει αναγνωρισθεί 
και είναι απολύτως αποδεκτό από 
την Ελληνική Κοινωνία. Για άλλη 
µία φορά, σας ευχαριστούµε και ο 
Θεός να έχει καλά εσάς και τις Οι-
κογένειές σας».  n

Το Τεκτονικό Ίδρυμα προσέφερε 
στο Ζωγράφειο Λύκειο Κων/λεως 
ποσό 10.000 ευρώ. Ο εκπρόσω-
πος του Καθηγητικού Συλλόγου 
Αντώνιος Παριζιάνος και ο Δ/ντής 
Γυµνασίου-Λυκείου Γιάννης Δερ-
µιτζόγλου απαντούν µε την ακό-
λουθη επιστολή της 12.12.2011: 
«Ενδοξότατε, Διά της παρούσης 
επιθυµούµε να εκφράσουµε τις 
άπειρες ευχαριστίες µας για την 
πρόσφατη πρόφρονη προσφορά 
των 10.000 ευρώ για την ενίσχυ-
ση του ταµείου της ιστορικής Σχο-
λής µας. Το υπό προεδρία σας Τε-
κτονικό Ίδρυµα τακτικά ενισχύει 
υλικά τη Σχολή µας, συντελεί στην 
εύρυθµη λειτουργία της και συ-
µπαραστέκεται στο δύσκολο έργο 
της συνέχισης της δραστηριότητάς 
της, η οποία αποβλέπει στη συνέ-
χιση του εκπαιδευτικού έργου που 
επιτελείται εδώ και 118 χρόνια.
Η αναφερόµενη προσφορά όπως 
και οι προηγούµενες να είστε βέ-
βαιος ότι θα διατεθεί κυρίως για 
τους µαθητές µας και για την κα-

Φιλανθρωπικό έργο Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

Εγκύκλιος 23 Απριλίου 2012
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ταβολή των διδάκτρων µαθητών 
µας στα φροντιστήρια για την προ-
ετοιµασία τους στις εισαγωγικές 
εξετάσεις των Α.Ε.Ι. καθώς και για 
άλλες ανάγκες της Σχολής µας.
Επίσης σας ευχαριστούµε για τις 
υποτροφίες που χορηγεί το Ίδρυ-
µά σας, σε απόφοιτους της Σχολής 
µας που φοίτησαν και φοιτούν στα 
Α.Ε.Ι. της Ελλάδος.
Σας ανακοινώνουµε ότι το όνο-

µα του Ιδρύµατός σας θα χαραχτεί 
στον πίνακα των δωρητών του 
Ζωγραφείου της Β’ εκατοντετίας. 
Γνωρίζοντας τα θερµά αισθήµα-
τα που τρέφετε προς την ιστορική 
Πόλη µας και προς την Σχολή µας, 
η οποία και σήµερα παρά τις δύσκο-
λες συνθήκες προσφέρει σύγχρονη 
και αναβαθµισµένη παιδεία στους 
µαθητές της, σας ευχαριστούµε και 
σας ευχόµαστε επιτυχία και πρόοδο 
στο δύσκολο φιλανθρωπικό, πνευ-
µατικό και διοικητικό σας έργο.   n

δίας για την τελευταία χειρονοµία 
σας και την οικονοµική σας στή-
ριξη. Σας παρακαλώ δε και αυτές 
τις άγιες ηµέρες του Πάσχα που 
έρχονται βοηθήστε µας για µία 
ακόµη φορά. Σας κατασπάζοµαι 
εν Τιµή Βαθεία και άπειρη ευχαρι-
στία εν ευγνωµοσύνη.   n

Η επιτροπή του ταµείου έργων Φι-
λαδελφίας του ναού Αναλήψεως 
Χριστού Μαγούλας (20.02.2012): 
«Kύριε πρόεδρε, η Διοικούσα 
Επιτροπή του Ταµείου Έργων 
Φιλαδελφίας του Ιερού Ναού 
Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας 
αποδεχόµενη την ευγενή και φι-
λάνθρωπη χρηµατική Δωρεά, 
των πεντακοσίων ευρώ, για την 
απρόσκοπτη και συνεχή διακονία, 
του Ενοριακού Ταµείου Έργων 
Φιλαδελφίας, προς τον πάσχοντα 
και χειµαζόµενο οικονοµικά, συ-
νάνθρωπό µας, λόγω των εκτά-
κτων, δυσµενών οικονοµικών 
αλλαγών, ευχαριστεί εγκαρδίως 
και χαιρετίζει τοιαύτας αγαθοερ-
γίας, που σκοπό έχουν την ανάτα-
ση και την ελπίδα του ανθρώπου 
προς το µέλλον του, δικαιολογού-
σα τον πραγµατικόν σκοπόν του 
Ιδρύµατος σας.»  n
 
Ο εκπρόσωπος του Ιερού ναού 
Μεταµορφώσεως Βριλησσίων 
(13.05.2012) γράφει τα ακόλουθα: 
«Κύριε Πρόεδρε, µε την παρούσα 
επιστολή θέλω να σας εκφράσω 
τις ευχαριστίες µου για την εκ 
µέρους του ιδρύµατός σας απο-

στολή προς τον Ιερό Ναό µας των 
ειδών ρουχισµού και υποδηµάτων 
τα oπoiα διανεµήθηκαv σε συvαν-
θρώπους µας που χρήζουν βoη-
θεiας. Εύχοµαι ο Θεός να ευλoγεi 
τα έργα σας.»    n
 

Ο Μητροπολίτης Χαρτούμ Εµµα-
νουήλ απευθύνεται στο Τεκτονικό 
Ίδρυµα µε τα εξής (19 Μαρτίου 
2012) για την ενίσχυση ύψους 
3.000 ευρώ: Αγαπητοί µου, Με 
αισθήµατα απόλυτης ευχαριστίας 
και ευγνωµοσύνης καταγράφω 
και απευθύνω αυτή την επιστολή 
µου προς πάντας, όσοι µε ιδιαί-
τερη ευαισθησία, ανθρωπιά και 
αγάπη, µπορούν και σκύβουν στα 
προβλήµατα και τις ατέλειωτες 
ανάγκες στο χώρο της εν Χαρτούµ 
διακονίας µου. Σ' αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς η βοήθειά σας 
είναι όχι απλώς βάλσαµο αλλά 
καταλύτης σ' ότι κάνουµε εκεί σε 
αληθινά αναγκεµένα παιδιά του 
Θεού. Καταθέτω ευγνωµονούσα 
την καρδιά µου προς όλα ανεξαι-
ρέτως τα µέλη σας από τον πιο 
"Μέγιστο" ιεραρχικά έως τον τε-
λευταίο. Σας ευχαριστώ από καρ- Ο Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδης απο-

στέλλει επιστολή στην “Κιβωτό του 
Κόσµου” (16.12.2011): Σεβαστέ 
πατέρα Αντώνιε Παπανικολάου, 
εκτιµώντας ιδιαίτερα το σπουδαι-
ότατο έργο σας και την συνεχή σας 
διακονία, στη µέριµνα παιδιών που 
ζούνε σε συνθήκες παραµέλησης 
και εγκατάλειψης, µε µοναδικό 
σύµµαχο την εν Χριστώ Αγάπη, το 
Τεκτονικό Ίδρυµα, στην προσπά-
θειά του να συνδράµει τον αγώνα 
σας, προσθέτοντας σε αυτόν λίγα 
παιδικά χαµόγελα, αυτές τις Άγιες 
µέρες, σας προσφέρει παιχνίδια 
για τα παιδάκια που φροντίζετε, 
ύψους 5.000 ευρώ.   
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Η πρόεδρος του οργανισµού 
“Κιβωτός του Κόσµου” πρεσβυ-
τέρα Σταµατία Γεωργαντή απα-
ντά µε την ακόλουθη επιστολή 
(16.12.2011):
Προς Τεκτονικό Ίδρυµα 
Αξιότιµοι, Με µεγάλη χαρά δε-
χθήκαµε χειρονοµία αλληλεγγύης 
από σας, την προσφορά, δωρεά 
διάθεση παιχνιδιών αξίας 5.000 
ευρώ, σύµφωνα µε την επιστολή 
σας της 16/12/2011 για την ενί-
σχυση του έργου µας. 
Είµαστε σε µία συνεχή προσπά-
θεια βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης των παιδιών και σε 
αυτό συµβάλατε µε τον τρόπο σας 
θετικά. Παρακαλώ δεχθείτε ένα 
µεγάλο, θερµό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από 
όλους εµάς εδώ στην Κιβωτό, για 
τα είδη που µας χορηγήσατε, και για 
τα ευγενικά σας συναισθήµατα και 
τον ανθρωπισµό σας προς το απρο-
στάτευτο παιδί. Καθώς η Κιβωτός 
βρίσκεται σε µια συνεχή ανάγκη 
πόρων ελπίζουµε να συνεχίσουµε 
να έχουµε τη συµπαράστασή σας. Ο 
Θεός να έχει πάντα καλά εσάς και 
τους οικείους σας.   n

Ο Πρόεδρος του Εθελοντικού Ορ-
γανισµού για τα παιδιά “Χαµόγελο 
του Παιδιού” Κων. Γιαννόπουλος 
απευθύνει την ακόλουθη επι-
στολή προς το Τεκτονικό Ίδρυµα 
(αρ. πρωτ. 208226/2 Ιουν. 2011): 
«Αγαπητοί µας, Θα θέλαµε να σας 
ευχαριστήσουµε θερµά για την ευ-
γενική, χρηµατική προσφορά σας, 
αξίας 20.000 ευρώ, για την ενί-
σχυση του έργου του Εθελοντικού 

µας Οργανισµού για τα Παιδιά "Το 
Χαµόγελο του Παιδιού". 
Η προσφορά σας αυτή σηµαίνει για 
εµάς κατάθεση ψυχής στο δύσκο-
λο έργο µας. Με την ευγενική σας 
χειρονοµία αποδεικνύετε τα θερµά 
σας αισθήµατα για τον Οργανισµό 
µας, και ενισχύετε την προσπάθειά 
µας να είµαστε κοντά στα παιδιά 
που τους λείπει το χαµόγελο - και 
όχι µόνο. Χρειαζόµαστε δίπλα µας 
ανθρώπους σαν εσάς, πρόθυµους 
να ανταποκριθούν µε ευαισθησία 
και κατανόηση στις ανάγκες των 
παιδιών. Σας ευχαριστούµε για 
µια ακόµη φορά και εκ µέρους 
των παιδιών που εκπροσωπούµε 
και ελπίζουµε να βρίσκεστε δίπλα 
µας σε κάθε µας προσπάθεια!»   n
 
Η Φιλαρμονική Ένωση Κερκύ-
ρας “ο Καποδίστριας” απευθύνει 
στο Τεκτονικό Ίδρυµα την ακό-
λουθη επιστολή (16.01.2011) 
υπογραφόµενη από τον Πρόε-
δρο Σπ. Κοσκινά και τον Γραµµ. 
Χρ. Διαβάτη: Επιθuµoύµε νο 
εκφράσουµε τις θερµές µας ευχα-
ριστίες προς το Τεκτονικό Ίδρυµα 
της Ελλάδος και ιδιαίτερα στον 
πρόεδρό του κ. Νικόλαο Βουργίδη 
για την οικονοµική ενίσχυση της 
Φιλαρµονικής µας µε το ποσόν 
των 1.500 ευρώ. 
Η παροχή στq παιδιά της Κέρκυ-
ρας από την Φιλαρµονική Ένωση 
Κερκύρας "Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" της 
θείας τέχνης της µουσικής και 
µάλιστα δωρεάν, είναι κάτι που θα 
συνεχίσει να αποτελεί πρωταρ-
χικό στόχο για µας, και η στήριξη 

από φορείς όπως το Ίδρυµά σας, 
αποτελεί για µας φάρο αισιοδοξί-
ας στις δύσκολες εποχές που δι-
έρχεται η χώρα µας.   n

“Όσιρις” 14.01.2011 Η Στ. χορη-
γεί 6.000 ευρώ για την ενίσχυση 
των σπουδών των δύο τέκνων 
του αποθανόντος Δηµ. Παππά.  n

“Αγ. Ιωάννης” Καλύμνου 
18.05.2011 Η Στ. χορήγησε 479 
ευρώ σε συµπολίτη της για να µε-
ταφέρει το ανήλικο τέκνο του στο 
Νοσοκοµείο Παίδων.   n

“Πλάτων” Καβάλας Ιδιαίτερη η 
φιλανθρωπική δραστηριότητα 
της Στ. µε υποτροφίες, ενισχύ-
σεις αναξιοπαθούντων ή ιδρυ-
µάτων. Η οργάνωση “Γιατροί 
χωρίς Σύνορα” απευθυνόµενη µε 
επιστολή της Γεν. Δ/ντριας Ρεβέ-
κας Παπαδοπούλου (16.12.2010) 
αναφέρει: Θα θέλαµε να σας ευ-
χαριστήσουµε για την έµπρακτη 
υποστήριξή σας στους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα. Είναι αυτή που µας 
δίνει τα µέσα να προσφέρουµε τις 
υπηρεσίες µας κάθε φορά που ξε-
σπά µια κρίση και καλούµαστε να 
ανταποκριθούµε σε ένα επείγον 
(πόλεµος, επιδηµία, φυσική κατα-
στροφή) που συγκλονίζει τον πλα-
νήτη θέτοντας σε άµεσο κίνδυνο 
πολλές ανθρώπινες ζωές. 
Η πολύτιµη αυτή προσφορά σας 
αποτελεί εγγύηση για την ανεξαρ-
τησία µας και για τη χωρίς διακρί-
σεις παρέµβασή µας οπουδήποτε 
υπάρχει ανάγκη εξασφαλίζοντας    

 πρωτίστως την έγκαιρη και απο-
τελεσµατική δράση µας στις κρί-
σεις και ενισχύοντας ταυτόχρονα 
την ανάπτυξη µακροχρόνιων προ-
γραµµάτων σε περιοχές, όπου οι 
υγειονοµικές δοµές είναι ανύπαρ-
κτες ή έχουν καταρρεύσει. Στόχος 
όλων αυτών των προσπαθειών 
µας στις οποίες σας βρίσκoυµε 
συµµάχους είναι η προστασία και 
η διαφύλαξη όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερων ανθρώπινων ζωών.
Η προσφορά 1.000 ευρώ στην 
“Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών 
Θεσσαλονίκης” προκαλεί στην ακό-
λουθη ευχαριστήρια επιστολή (αρ. 
πρωτ. 1764 09.12.2010): Ευχαρι-
στούµε θερµά το Διοικητικό Συµ-
βούλιο και τα µέλη της Στοάς “Πλά-
των” για την ευγενική σας απόφαση 
να προσφέρετε 1.000 ευρώ προς 
ενίσχυση των σκοπών της Αδελφό-
τητος. Ευχαριστίες απευθύνουµε, 
επίσης, στον κ. Βασίλειο Πασάλη.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητος µε εισή-
γηση του Προέδρου κ. Θεόδωρου 
Ι. Δαρδαβέση αποφάσισε οµόφω-
να να αξιοποιήσει τη συγκεκρι-
µένη δωρεά, επαυξάνοντας την 
κατά 1.400 ευρώ µε πόρους της 
Φ.Α.Α.Θ., µε τη χορήγηση υποτρο-
φίας σε άπορο φοιτητή που σπου-
δάζει στο Α.Π.Θ. και έχει µόνιµο 
τόπο κατοικίας τη Καβάλα. Η υπο-
τροφία θα αφορά σε ποσό ύψους 
200 ευρώ το οποίο θα χορηγείται 
ανά µήνα επί δώδεκα (12) µήνες 
και θα θεσµοθετηθεί στη µνήµη 
των ιδρυτών της Στοάς σας.   n

Ο πατέρας της υποτρόφου Μα-
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ρίας Μιχ. ευχαριστεί µε την ακό-
λουθη επιστολή της 28.01.2011 
προς τον Σεβ. Φρειδ. Τσουµάκη: 
Η σύζυγός µου, εγώ και η κόρη 
µου Μαρία σας εκφράζουµε την 
ευγνωµοσύνη µας διότι χάρη στην 
υπόδειξή σας στον Πρόεδρο της 
Φιλonτώxoυ Αδελφότητας Θεσ-
σαλονίκης κ. Δαρδαβέση Θεόδω-
ρο χορηγήθηκε υποτροφία από 
200 ευρώ µηνιαίως για ένα χρό-
νο, στην κόρη µας φοιτήτρια Δη-
µοσιογραφίας στο Α.Π.Θεσ/νίκης, 
το µισό της οποίας οφείλεται σε 
δική σας δωρεά. 
Κύριε Τσουµάκη, περνάµε οικο-
γενειακώς πολύ δύσκολες οικο-
νοµικές ηµέρες µε σύζυγο µη ερ-
γαζόµενη και εγώ πότε εργάζοµαι 
και πότε όχι. Η υποτροφία αυτή µας 
έδωσε τέτοια ανακούφιση που θα 
σας έχουµε αιώνια ευγνωµοσύνη 
και υποχρέωση και παρακαλούµε 
το Θεό να έχει καλά στην υγεία σας 
εσάς και τα µέλη της Στοάς σας. Ση-
µειώνω ότι από το υστέρηµά µας 
σπoυδαζoυµε και το γιό µας στο ΤΕΙ 
Χαλκίδας. Υποσχόµαστε ότι η κόρη 
µας που είναι καλή φοιτήτρια θα 
φανεί αντάξια της δωρεάς σας. n

Συγκινητικές οι επιστολές τρι-
ών αποδεκτών της ενισχύσεως 
της Στ. στις οποίες ο Κων. Γε-
ωργ. γράφει: «Αγαπητοί κύριοι 
µε µεγάλη έκπληξη αλλά συνάµα 
και ευγνωµοσύνη παρέλαβα από 
αδελφό σας το ποσό που µου προ-
σφέρατε για Χριστουγεννιάτικη 
βοήθεια. Ειλικρινά πιστέψτε µε 
ότι η πράξη σας αυτή θα µείνει βα-

θιά χαραγµένη στην ψυχή µου και 
σας ευχαριστώ από τα βάθη της 
καρδιάς µου. Τέτοιες ενέργειες 
χρειάζεται η κοινωνία της Καβά-
λας αυτές τις δύσκολες στιγµές.»
Ενώ η κ. Μελίνα Μπ. σηµειώνει 
(23.01.2012): «Δέχοµαι µε πολύ 
ευγνωµοσύνη και συγκίνηση 
την δωρεά σας των 350 ευρώ, η 
οποία αποτελεί για µας µεγάλη 
ανακούφιση και αποδεικνύει ότι 
υπάρχουν άνθρωποι µε φιλάν-
θρωπα αισθήµατα και πρόθυµοι 
να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό 
τους. Σας ευχαριστούµε και σας 
ευχόµαστε Καλή Χρονιά.»
Και η φοιτήτρια Σταυρούλα Παπ. 
(25.11.2011) µεταξύ άλλων «θα 
ήθελα µέσα από την επιστολή 
αυτή να σας ευχαριστήσω θερ-
µά για την πολύτιµη βοήθειά σας 
και τη στήριξή σας στο νέο ξεκί-
νηµα της φοιτητικής ζωής µου. 
Σας υπόσχοµαι ότι θα προσπαθή-
σω όσο το δυνατόν καλύτερα να 
ανταπεξέλθω στις φοιτητικές µου 
υποχρεώσεις και να αποφοιτήσω 
επιτυχώς από την σχολή µου.»  n

“Εκάτη” Ξάνθης Η Στ. διανέµει 
είδη πρώτης ανάγκης σε 13 αναξι-
οπαθούσεις οικογένειες της Ξάν-
θης ύψους 490 ευρώ, που προ-
ήλθαν από εθελοντική προσφορά 
τνω µελών (Πάσχα 2012).   n

“Ποσειδωνία” Συµµετοχή στο 
Χριστουγεννιάτικο bazaar για τα 
παιδιά και τις άπορες φυλακισµέ-
νες των γυναικείων φυλακών του 
Ελεώνα Θηβών για να βοηθηθούν 

τα 20 παιδιά, µέχρι τριών ετών 
και οι 90 φυλακισµένες γυναίκες. 
Στην προσπάθεια αδ. της Στ. προ-
σέφεραν 1.000 ευρώ.    n

“Όσιρις” κατά την διετία 2009-
2011 η Στ. προσέφερε 12.000 
ευρώ για την χήρα και τα παιδιά 
του Δηµητρίου Παπ., 300 ευρώ 
στην κοινωνική πρόνοια του Συν-
δέσµου Αιγυπτιωτών Ελλήνων και 
5.000 ευρώ στο κέντρο Ηµερήσιας 
Φροντίδας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες “Η Ελπίδα”, προσφορά του 
αδ. Σταµ. Βαζακόπουλου.   n

“Πυθαγόρας” Στον Σύλλογο “Η 
Ελπίδα” η Στ. προσφέρει 500 
ευρώ. Η πρόεδρος κα Αικ. Κατσα-
νάκη αποστέλλει επιστολή (4087 
της 22.06.2011) στην οποία εκ-
φράζει: τις Θερµότερες ευχαριστί-
ες και την αµέριστη ευγνωµοσύνη 
µας «για την προσφορά των 500 
ευρώ που διαθέσατε για τις ανά-
γκες του Συλλόγου µας.
Η εγκάρδια δωρεά σας συµβάλλει 
ουσιαστικά σε αυτό το δύσκολο 
καθηµερινό έργο που προσπαθούµε 
να φέρουµε εις πέρας και δίνουν 
σε όλους µας το κουράγιο και 
την δύναµη να συνεχίζουµε πιο 
δυναµικά και αποφασιστικά αυτόν 
τον άνισο αγώνα απέναντι στις 
οικονοµικές αντιξοότητες και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. 
Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι 
θα δηµοσιευτεί στην τοπική 
εφηµερίδα του Δήµου Περιστε-
ρίου «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» 

µια ευχαριστήρια ανακoίνωση για 
αυτή σας τη χειρoνoµία.»   n

“Ήλιος” Ζακύνθου Την Τρίτη 
20.12.2011 πραγµατοποιήθηκε 
στο τεκτονικό µέγαρο η Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή το ΟΔΑΖ µε την 
κοπή της καθιερωµένης κουλού-
ρας, τα δώρα στα παιδιά, το ψυχα-
γωγικό πρόγραµµα της Αγγελικής 
Κοτσώνη. Ο πρόεδρος του ΟΔΑΖ 
προσκάλεσε τον Σεβ. Διονύσιο Πα-
παδάτο στην κοπή της δικής τους 
κουλούρας, ο οποίος έτυχε ιδιαίτε-
ρης τιµής παρακαθήµενος µεταξύ 
των αρχών (δηµάρχου, µητροπολί-
τη, αντιπεριφερειάρχη) και δέχτηκε 
τις ευχαριστίες για το κοινωνικό 
έργο της Στοάς, που γίνεται και µε 
την αρωγή της Μεγ. Στ. n

“Εκάτη” Ο αδ. δρ. Λάµπρος Τσούρ-
γιαννης βραβεύτηκε από το Συµ-
βούλιο των Ευρωπαϊκών Δήµων 
και Περιφερειών (CERM) µε το 
διεθνές βραβείο Patxi Gutierrez, 
που θεσµοθετήθηκε από τον δήµο 
της πόλεως Arrigoriaga της Ισπα-
νίας για δηµοσίους υπαλλήλους 
της Ε.Ε. που διακρίθηκαν κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων τους. Ο 
βραβευθείς προϊστάµενος των Οι-
κονοµικών Υπηρεσιών της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας της υπερνοµαρχίας 
Δράµας-Καβάλας-Ξάνθης παρέ-
λαβε την τιµητική διάκριση την 26η 
Μαΐου 2011 στην Ισπανία παρου-
σία του δηµάρχου και εκπροσώ-
πων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Δήµων και Κοινοτήτων.   n
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Ο Διοικητής του Νοσοκοµείου 
Παίδων “Η Αγία Σοφία” κ. Εµµα-
νουήλ Παπασάββας απέστειλε 
στον Πρόεδρο του Τεκτονικού 
Ιδρύµατος Ελλάδος την ακόλουθη 
επιστολή (03.02.2012) αρ. πρωτ. 
25891:
«Σε απάντηση του παραπάνω σχε-
τικού εγγράφου σας διαβιβάζουµε 
συνηµµένα την από 02-12-2011: 
Βεβαίωση του Διευθυντή της Αι-
µοδοσίας του Νοσοκοµείου µας 
κου Θεόδωρου Σπανού που αφο-
ρά στα στοιχεία που ζητήσατε και 
µε αφορµή την παραπάνω θα θέ-
λαµε να εκφράσουµε για µια ακό-
µα φορά την εκτίµησή µας γι’ αυτή 
την προσφορά σας προς τον πά-
σχοντα συνάνθρωπο, πιστεύοντας 
στη συνέχιση της συνδροµής σας 
αυτής και στην καλή συνεργασία, 
η οποία υπήρξε έως σήµερα καθο-
ριστικά σηµαντική. 
Σε επιστολή του Θ. Σπανού (Δ/ντή 
της αιµοδοσίας του νοσοκοµείου 
“Η Αγία Σοφία” της 03.11.2011 
αναφέρεται: Όπως προκύπτει από 
τη µελέτη των επισήµων αρχείων 
του τµήµατος αιµοδοσίας του Νο-
σοκοµείου µας, τα µέλη του Τεκτο-
νικού Ιδρύµατος Ελλάδος έχουν 
ιδρύσει και λειτουργούν από το 
1988 στο Νοσοκοµείο Παίδων «Η 
Αγία Σοφία» τράπεζα αίµατος. 
Οι συνεχείς, συνεπείς και συστη-
µατικές προσφορές αίµατος από 
δεκάδες εθελοντές αιµοδότες 
µέλη του ιδρύµατος, κατέστησαν 
αυτήν τη λειτουργία ιδιαίτερα επι-
τυχή και αποτελεσµατική. 
Μέχρι σήµερα η συνολική προ-
σφορά αίµατος έχει ξεπεράσει τις 

εννέα χιλιάδες µονάδες. 
Το Τεκτονικό Ίδρυµα, θεωρώντας 
την αιµοδοσία ως κοινωνική υπο-
χρέωση και ευθύνη υψηλής προτε-
ραιότητας συνέβαλε και συνεχίζει 
να εργάζεται µε κάθε τρόπο και σε 
κάθε ευκαιρία για τη διάδοση της 
ιδέας της αιµοδοσίας και τη προ-
τροπή και παρότρυνση κοινωνικών 
οµάδων για προσφορά αίµατος. 
Στην εξαιρετική, µακρόπνοη και ευ-
γενή αυτή κοινωνική πρωτοβουλία 
ήλθε να προστεθεί και η προσφορά 
στο Νοσοκοµείο µας από το 1994 
µιας κινητής µονάδας αιµοδοσίας 
η συνδροµή της οποίας στη προ-
σπάθεια αύξησης των δυνατοτήτων 
συλλογής αίµατος και εξασφάλισης 
στοιχειώδους επάρκειας, υπήρξε 
καθοριστικά σηµαντική. 
Διερµηνεύοντες τις σκέψεις και 
τα συναισθήµατα των χιλιάδων 
µικρών ασθενών οι οποίοι έχουν 
γίνει αποδέκτες του ζωοφόρου 
αυτού ανθρωπίνου δωρήµατος 
αισθανόµαστε την υποχρέωση και 
ανάγκη να εκφράσουµε την βαθειά 
ευγνωµοσύνη µας και τα ειλικρινή 
συγχαρητήριά µας σε όλους τους 
εθελοντές αιµοδότες όπως και στο 
Πρόεδρο και τη διοίκηση του Τε-
κτονικού Ιδρύµατος Ελλάδος. 
Παραµένοντες σε συνεχή και υψη-
λή ετοιµότητα για κάθε συνεργα-
σία την οποία θα κρίνατε χρήσιµη, 
σας παρακαλούµε, δεχθείτε την 
έκφραση των καλλιτέρων µας αι-
σθηµάτων και του σεβασµού µας.
Στον απολογισµό της αιµοδοσίας 
αναφέρεται ο Θ. Σπανός: Ο υπογρα-
φόµενος Σ. Διευθυντής βεβαιώ ότι 
ως προκύπτει εκ των τηρουµένων 

Αιμοδοσία

Επισκέψεις στο Γηροκομείο Αθηνών
Μέλη της Στ. “Ηράκλειτος” επισκέ-
φθησαν το Γηροκοµείο Αθηνών 
την 19.12.2011 (περίπτερο Σινιό-
σογλου), προσφέροντας συντρο-
φιά και δώρα στους τροφίµους 
υπό τον συντονισµό του Μάρκου 
Βουτσίνου και άλλων µελών.
Την ίδια ηµέρα εκπροσωπώντας 
το Τεκτονικό Ίδρυµα οµάδα αδ. 
υπό τον Χρ. Δασακλή και Γ. Μπι-
νιάρη επισκέφθησαν το Γηροκο-
µείο, όπως κάνουν επί δεκαετία, 
κατά την παραµονή των Χριστου-
γέννων. Η επίσκεψη επαναλή-
φθηκε παραµονές του Πάσχα.    n

αρχείων της 
Αιµοδοσίας µας 
το Τεκτονικό 
Ίδρυµα Ελλά-
δος συνεργά-
ζεται µε την 
υπηρεσία µας 
τα τελευταία 
χρόνια έχοντας 
δώσει χιλιάδες 
µονάδων αίµα-
τος. Πρόκειται 
για ένα ξεχω-
ριστό σύλλογο 
η συµµετοχή 
και συνδρο-
µή του οποίου 
δεν εξαντλείται 
µόνο στο πεδίο 
της προσφοράς αίµατος, αλλά κα-
λύπτει όλους τους τοµείς της κοι-
νωνικής ευθύνης και συµµετοχής. 
Μόνο για το χρονικό διάστηµα από 
01.01.11 έως και 31.12.2011, προ-
σεφέρθησαν από το Ίδρυµα 548 
µονάδες αίµατος, ενώ, κατά το ίδιο 

χρονικό διάστηµα η υπηρεσία µας δι-
έθεσε 77 µονάδες αίµατος προς κά-
λυψη αναγκών µελών του συλλόγου. 
Παραµένοντες στη διάθεσή σας για 
κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο που 
θα κρίνατε απαραίτητο, σας παρα-
καλούµε δεχθείτε την έκφραση της 
εκτιµήσεως και του σεβασµού µας. n
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Γεννήθηκε στην Αθήνα την 
09.05.1920. Σπούδασε στο 
Οικον. Πανεπ. Αθηνών. Δι-

ετέλεσε προσωπάρχης της Ασφα-
λιστικής Εταιρείας “Φοίνιξ”, στενός 
συνεργάτης του Ενδ. αδ. Γ. Βογιατζά-
κη. Άριστος χειριστής της ελληνικής 
γλώσσας και μελετητής των αρχαί-
ων Ελλήνων και Λατίνων φιλοσό-
φων. Το πνευματικό του έργο στο 
Τεκτονισμό βασιζόταν στην αρχαία 
γραμματεία. Έλαβε μέρος στην Εθνι-
κή αντίσταση 1942-44 όπου τιμήθη-
κε με μετάλλιο και δίπλωμα. 

Στον Τεκτονισμό εισήλθε την 
27.02.1968 στη Στ. “Μέλης”, της 
οποίας διετέλεσε Σεβ. 1979-Φεβρ. 
1981. Τότε εξελέγη Ενδ. Μεγ. Δοκ. 
της Μ.Σ.Τ.Ε. υπό τον Μεγ. Διδ. Γ. Σερ-
γόπουλο. 

Την περίοδο 1982-84 με Μεγ. 
Διδ. τον Χρ. Μανέα έλαβε την θέση 
του Μεγ. Ελεον. Επίσης έγινε επί-
τιμος Β’ Επ. της Μεγ. Στ. Σκωτίας το 
1986. Στον Τεκτονισμό Σκωτικού Τύ-
που έφερε τον βαθμό 32ΕΜΕ μέλος 
του εργαστηρίου “Μυσταγωγία” και 
“Φως”.     n   

Βαρβαρίγος 
Ιωάννης
(09.05.1920 - 30.11.2011)

Ανώτερος Γενικός 
Αρχίατρος Αστυνο-
μίας, ρευματολό-

γος Διδάκτωρ Παν. Αθηνών 
με θέμα “Σύνδρομο ώμου 
- άκρας χειρός”. Δημοτικός 
Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων.

Στον Τεκτονισμό εισήλ-
θε στην Στ. “Μέλης” την 

28.02.1961. 
Δ ι ε τ έ λ ε σ ε 
Σεβ. κατά 
την περίο-
δο 1983-85, 
Μέγας Επιθ. 
επί πολλά 
χρόνια της 
Στ. “Εταιρεία 
των Φιλι-

κών”. Διετέλεσε αντιπρόσω-
πος της Στ. Μέλος εργαστη-
ρίων Σκωτικού Τύπου και 
προκαθήμενος εργαστηρίου 
Τύπου Υόρκης. Η τεκτονική 
του συνεισφορά ήταν μέγι-
στη. n

Ρόζος 
Ιωάννης 
(1929-22.02.2011)

επιμέλεια: Αντ. Παπαναστασόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945. Απόφοιτος της 
Ναυτικής Σχολής της Ύδρας. Πλοίαρχος Εμπο-
ρικού Ναυτικού. Εργάστηκε ως αρχιπλοίαρχος 

μεγάλης εφοπλιστικής εταιρείας. Γνωστός σε όλους 
τους ναυτικούς κύκλους για την προσφορά του. 

Στον Τεκτ. εισήλθε την 26.04.1983 στη Στ. “Μέλης” 
της οποίας διετέλεσε Σεβ. δύο φορές τα έτη 1997-1999 
και 1999-2001 όπου του δόθηκε ο τίτλος του Επιτίμου 
Σεβ. Διετέλεσε Μέγας Επιθεωρητής της Στ. “Σπ. Νάγος”. 
Στο Σκωτικό Τύπο ανήλθε στον 32ο βαθμό. Τακτικός τέ-
κτων έλαβε διάφορες θέσεις αξιωματικού σε όλα τα ερ-
γαστήρια που υπήρξε μέλος. Διετέλεσε επί σειρά ετών 
πρόεδρος του Αναμορφωτικού Συλλόγυ Μέλης, βοη-
θώντας με διάφορους τρόπους όσους χρειάζονταν την 
βοήθειά του και προωθώντας τις δραστηριότητες του 
Συλλόγου, που τόσα προσέφερε διαχρονικά στην Ελληνική κοινωνία, 
ιδίως στην μόρφωση των απόρων παίδων με την ίδρυση και ενίσχυση 
της λειτουργίας νυκτερινών σχολών.    n

Ζακάκης Δημήτριος 
(1945-2011)
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Γεννήθηκε το 1934 στην Γορτυνία Αρκαδίας (Ξηροκαρύταινα), 
απόφοιτος του Παντείου Πανεπ. Στις 21.09.1961 κατετάγη 
στο Λιμενικό Σώμα. Ως αξιωματικός έγραψε τρία βιβλία (1967 

“περί αλιείας”, 1974 “Ναυτεργατικό Δίκαιο” και 1979 “περί αστυνομεύ-
σεως αλιείας και σπογγαλιείας”). Το 1970-71 του ανετέθη η καταγραφή 
της δράσεως του Σώματος, για την οποία συνγκέντρωσε πολύτιμο αρ-
χειακό υλικό, του οποίου όμως η επεξεργασία λόγω των υπηρεσιακών 
περιστάσεων δεν ολοκληρώθηκε. Στις 14.05.1984 απεστρατεύθη με 
τον βαθμό του αρχιπλοιάρχου. 

Στον Τεκτονισμό εισήλθε το 1975 στη Στ. “Όμηρος”, ενώ κατείχε τον 14ο 

βαθμό στο εργαστήριο “Αλήθεια”. Πάντα υπήρξε ερευνητής του Τεκτ. και 
των Αρχαίων Μυστηρίων. Πολυγραφότατος συγγραφέας 70 έργων, δόκι-
μος ποιητής και λαογράφος. Εξέδωσε πέντε τόμους για τα ελληνικά ήθη και 
έθιμα, 12.000 ελληνικές παροιμίες, τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες, δύο 
τόμους της Σοφίας όλων των εποχών, πολλές ποιητικές συλλογές με τίτλο 
¨Συνειδησιακή πορεία¨. Από το 1980 ξεκίνησε την συγγραφή βιβλίων για 
τα αρχαία μυστήρια, “Αδώνεια μυστήρια”, “Μιθραϊκά”, “Υακίνθια”, “Μελέτη 
καθαρμών”, “Καβείρια”, “Πυθαγόρεια”, “Αιγυπτιακά”, “Ορφικά”, Ελευσίνεια”, 
“Μυστήρια Αττή και Κυβέλης”, “Μωσαϊκά”, “Κρητικά”, “Τα εν Δελφοίς” κ.α.

Το 1985 τιμήθηκε με Βραβείο της Ακαδημίας για το έργο “Λαογραφικά 
Ξηροκαρύταινας”. Στα βιβλία του αξιοποιούσε ιδιαίτερα τους αρχαίους Έλ-
ληνες φιλοσόφους και αναφερόταν σε έργα πολλών Ελλήνων τεκτόνων, 
(Ανδριανόπουλος, Νάγος, Ιωαννίδης, Κιτρινιάρης, Μελισσαρόπουλος, 
κ.α.)., προσπαθώντας να συνδέσει την αρχαία φιλοσοφία και τα μυστήρια με 
ανάλογες σύγχρονες αναβιώσεις πχ. τα “Μιθραϊκά μυστήρια” τα παραλλη-
λίζει με τον ανάλογο βαθμό Σκωτικού Τύπου.

Άνθρωπος σεμνός, λιγομίλητος, ξεκάθαρος στον λόγο του. Είναι ο 
πολυγραφότερος τέκτων συγγραφέας, συγκρινόμενος με πολλούς ξέ-
νους μεγάλους συγγραφείς.    n

Σιέττος Γεώργιος 
του Βασ. 
(1934 - 01.04.2011)

διοικητικός & οικονομικός
απολογισμός

τεκτονικής περιόδου 
01.10.2009 έως 30.09.2010
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Προς άπασας τας υπό την αιγίδα ημών Σ. Στοάς

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 61/2010

“Περί συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
των Σεβ. αδ. Αδ. Αντιπροσώπων”

Ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

Συμφώνως 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 Ελλά-
δος, ληφθείσαν κατά την Συνεδρίαν αυτού της 1ης Δεκεμβρίου 2010.

Καλούμεν
τους Σεβ. αδ. Αντιπροσώπους των υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Σεπτών Στο-
ών, εις ετησίαν Τακτικήν Σύνοδον της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα πραγματοποιηθεί εις 
την αίθουσαν “Ελευσίς” του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών, οδός Αχαρνών αριθ. 19, την 29ην 
Ιανουαρίου 2011, 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 προηγούμενης ετησίας Τακτικής Συνόδου της Γενικής Συνε-
λεύσεως της 30ης Ιανουαρίου 2010.
3. Διοικητική Λογοδοσία της Τεκτονικής Περιόδου 1.10.2009 έως 30.9.2010 προς έγκρισιν και 
ψήφισιν.
4. Οικονομικός Απολογισμός χρήσεως 1.10.2009 έως 30.9.2010 και Έκθεσις της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής προς απαλλαγήν του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος από πάσης δια-
χειριστικής ευθύνης.
5. Υποβολή προς έγκρισιν του Προϋπολογισμού περιόδου 1.10.2010, 30.9.2011.
6. Διάφοροι Ανακοινώσεις.

Εξεδόθη εις το Τεκτονικόν Μέγαρον Αθηνών την 3ην Δεκεμβρίου 2010.

 Ο Μέγας Γραμματεύς Ο Μέγας Διδάσκαλος

 Αετός Χ. Τζιφάκις Νικόλαος Βουργίδης

Κοινοποίησις:
1. Ενδοξ. Επιτ. Μεγ. Διδ. Φιλτ. αδ. Χρήστον Μανέαν
2. Ενδοξ. πρώην Μεγ. Διδ. Φιλτ. αδ. Διονύσιον Παπαδάτον
3. Ενδοξ. πρώην Μεγ. Διδ. Φιλτ. αδ. Σπυρίδωνα Παΐζη
4. Σεβ. αδ. αδ. Αντιπροσώπους παρά τη Γενική Συνελεύσει.

Σημείωσις: Υπομιμνήσκεται εις τους φιλτ. Σεβ. αδ. Αδ. Αντιπροσώπους ότι κατ’ άρθρον 24 του Καταστατικού Χάρτου, η 
Γενική Συνέλευσις συνεδριάζει κατά τους Τεκτ. Τύπους εις Βαθμόν Διδ. δι’ ό και δέον όπως φέρουν περίζωμα του βαθμού.
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Αν Αθηνών 2 Δεκεμβρίου 2010

Σεβάσμιοι Αδελφοί Αντιπρόσωποι,

1. Κατά την κρινόμενη περίοδο συνεκλήθησαν 
σε τακτικές μηνιαίες Συνόδους στο Τεκτονι-
κό Μέγαρο Αθηνών, οι Σεβάσμιοι, Επιθεω-
ρητές και Κοσμήτορες, τους οποίους ο Μεγ. 
Διδ.  Ενδοξ.  αδ.  Νικόλαος Βουργίδης και 
τα μέλη του Συμβουλίου, ενημέρωσαν διε-
ξοδικά για τις αποφάσεις του Συμβουλίου, 
τις τρέχουσες εξελίξεις και δόθησαν απα-
ντήσεις και λύσεις στα θέματα που τέθηκαν 
ή αντιμετώπισε το Συμβούλιο.

2. Συνεκλήθησαν επίσης δύο παρόμοιες Σύ-
νοδοι με τους αυτούς σκοπούς, στο Τεκτο-
νικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για τους Σεβα-
σμίους, Επιθεωρητές και Κοσμήτορες των 
Σ. Στοών Βορείου Ελλάδος. Παράλληλα, με 
την ευκαιρία της μεταβάσεως στη Θεσσα-
λονίκη του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς 
της Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε Σύνοδος 
του Μεγάλου Συμβουλίου των Τεκτόνων της 
Βασιλικής Αψίδος με την συμμετοχή των 
Προκαθημένων των Περιστυλίων της Βο-
ρείου Ελλάδος.

3. Ενοικιάστηκε στην Κέρκυρα και διαμορφώ-
θηκε ανάλογα κατάλληλος χώρος, ο οποίος 
αποτελείται από ένα περικαλλή ναό χωρητι-
κότητας 100 περίπου αδελφών, χώρο εστι-
ατορίου και βοηθητικούς χώρους, για την 
στέγαση των υπό την αιγίδα μας Σ. Στοών.

4. Κατά την κρινόμενη περίοδο, έγινε η ριζι-
κή οικοδομική και ηλεκτρομηχανολογική 
αναδιάταξη των χώρων του 5ου ορόφου 
του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών, η αντι-
κατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου και η 
εγκατάσταση γραμμών δομημένης καλωδι-
ώσεως, έτσι ώστε τα γραφεία της Μεγ. Στ. 
να αποβούν λειτουργικά και ευπαρουσία-
στα. Επίσης έγιναν οι απαραίτητες εργασίες 
επισκευών και συντηρήσεων στα  Τεκτονικά 
Μέγαρα Αθηνών και Ελευσίνας.

5. Κατά την κρινόμενη περίοδο, το Συμβούλιο 
εγκαθίδρυσε τις ακόλουθες τέσσερις Στοές:
α. Την Σ. Στ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» υπ. αριθ. 157, 

Αν. Κω, την 29η Μαΐου 2010. 
β. Την Σ. Στ. «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» υπ. αριθ. 158, 

Αν. Αθηνών την 20η Μαρτίου 2010
γ. Την Σ. Στ. «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» υπ. αριθ. 159, 

Αν. Αθηνών, την 12η Ιουνίου 2010.
δ. Την Σ. Στ. «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» υπ. αριθ. 

160, Αν. Κερκύρας.
ε. Τον Ιούνιο του 2010 αφυπνίσθη η Σ. Στ. 

«ΜΙΝΩΣ» υπ αριθ. 32 Αν. Ρεθύμνου.
6. Συνεχίστηκε η έκδοση του Τεκτονικού Δελ-

τίου “Πυθαγόρας” με το 100ο πανηγυρικό 
τεύχος.

7. Την 8η και 9η Οκτωβρίου 2010, διοργανώ-
θηκε από την Σ. Στ. «ΦΟΙΝΙΞ» υπ. αριθ. 
1, Αν. Κερκύρας, η 10η “Φοινικιάς”, στην 
οποία συμμετέσχον αδελφοί των υπό την 
αιγίδα μας Σ. Στοών με το διακριτικό όνο-
μα ΦΟΙΝΙΞ, μέλη της Σ. Στ. «ΦΟΙΝΙΞ» της 
Μεγ. Στ. της Ρουμανίας και πολλοί αδελφοί 
από όλη την Ελλάδα. Με την ευκαιρία του 
εορτασμού της Ι’ Φοινικιάδος πραγματο-
ποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση με εισηγητές 
τους αδ. Νικόλαο Παπαδημητρίου, επίκου-
ρο καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου με 
θέμα “Τεκτονισμός και Νεωτερικότητα” και 
Δημήτριο Ζευγώλη καθηγητή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα “Τεκτονι-
σμός και Κοινωνία”. Κατά την εκδήλωση 
απηύθυνε χαιρετιμό ο Μεγ. Διδ. Ενδοξ. αδ. 
Νικόλαος Βουργίδης.

8. Τον Σεπτέμβριο 2010 διενεργήθηκε δια-
γωνισμός για την μίσθωση του υπογείου 
του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών, για τη 
λειτουργία του εστιατορίου, κυλικείου. Η 
μισθώτρια Εταιρία Hard Rock ολοκλήρωσε 
τις εργασίες ριζικής αλλαγής των χώρων 
κουζίνας και αποθήκης τροφίμων, εγκατέ-
στησε καινούργες συσκευές και μηχανήμα-
τα κουζίνας (ψυγεία, συσκευές μαγειρείου 
κλπ), με αποτέλεσμα την αναβάθμιση όλου 
του υπό μίσθωση χώρου και την βελτίωση 
των προσφερομένων εδεσμάτων.

9. Συνεχίστηκε ο κύκλος των καθιερωμέ-
νων Ανοικτών Εκδηλώσεων του Τεκτονικού 
Ιδρύματος. Την 13η Νοεμβρίου 2010, έλαβε 
χώρα η 23η Ανοικτή Εκδήλωση με θέμα «Το 
Σύμπαν, η Ζωή και ο Ανθρωπος», με ομιλη-
τές τους:
α. Χρήστο Γούδη, καθηγητή Αστροφυσικής 

του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντή 
του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστρο-
φυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών και θέμα: «Το γνωστό, άγνωστο 
Σύμπαν».

β. Νικόλαο Ματσόπουλο, αστρονόμο του Ιν-
στιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 
θέμα: «Το ηλιακό μας σύστημα, περιβάλ-
λον αισιοδοξίας ή καταστροφής;».

γ. Ευστράτιο Θεοδοσίου, αναπληρωτή καθη-
γητή Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθη-
νών και θέμα: «Η αναζήτηση ευφυούς 
ζωής στο Σύμπαν».

δ. Δημήτριο Μακρατζάκη, υποπτέραρχο 
ε.α., πλαστικό χειρουργό, π. πρόεδρο της 
Ελληνικής Εταιρείας Αεροπορικής και 
Διαστημικής Ιατρικής και θέμα: «Από την 
ύλη στη ζωή και τον άνθρωπο». 

10. Συνεχίστηκε η αιμοδοσία των υπό την αι-
γίδα της Μεγ. Στ. της Ελλάδος μελών των 
διαφόρων Σ. Στοών, υπέρ του Νοσοκομείου 
Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», για τα παιδιά που 
πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Κατά την 
παρελθούσα τεκτονική περίοδο, αδελφοί 
των Σ. Στοών Λεκανοπεδίου Αττικής, έδω-
σαν 411 μονάδες αίματος.

11. Παράλληλα με την επί μέρους φιλανθρω-
πική δραστηριότητα των Στοών, η Μεγάλη 
Στοά της Ελλάδος συνέχισε το έργο του 
Ιδρύματος, διαθέτοντας  χρηματικά ποσά 
σε αγαθοεργίες και υποτροφίες σε απόρους 
σπουδαστές οι οποίοι κατείχαν τις σχετικές 
προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στον απο-
λογισμό του Μεγ. Ελεονομείου. 
Το φιλανθρωπικό αυτό έργο του Τεκτο-
νικού Ιδρύματος και της Μεγάλης Στοάς 
της Ελλάδος, προεβλήθη στο ξενοδοχείο 
Intercontinental κατά την επίσημη εκδήλω-
ση προς τιμήν της γυναίκας την 19η Δεκεμ-
βρίου 2009.

12. Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος καλλιέργησε 
ιδιαίτερα αρμονικές σχέσεις με όλες τις 
Τεκτονικές Δυνάμεις της αλλοδαπής, με τις 
οποίες υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση και 
συμμετείχε κατά καιρούς με αντιπροσώ-
πους της σε Γενικές Συνελεύσεις ή σε άλλες 
εκδηλώσεις Μεγάλων Στοών.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Κατά την κρινόμενη περίοδο οι διεθνείς 
σχέσεις της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος 
παρουσίασαν  ιδιαίτερη κινητικότητα με την 
ανταλλαγή επισκέψεων και με την αλληλο-
γραφία με πολλές Μεγάλες  Στοές με τις 

οποίες διατηρούμε φιλικές σχέσεις.
Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος απέστειλε χαι-
ρετιστήρια μηνύματα επιβεβαιώνοντας τις 
καλές σχέσεις τους στις εξής τεκτονικές 
δυνάμεις:
α. Στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Μεγάλων 

Στοών (Gabon Δυτ. Αφρικής 4, 7 Νοεμ-
βρίου 2009).

β. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Εθνι-
κής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας (4, 6 Δε-
κεμβρίου 2009).

γ. Στο Συνέδριο των Μεγάλων Διδασκάλων 
Βορείου Αμερικής (Denver Colorado 19 
Φεβρουαρίου 2010).

δ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. 
Ανατολής της Ιταλίας και της Μεγ. Στοάς 
του Σαν Μαρίνο (25, 28 Μαρτίου 2010)

ε. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. 
Στ. της Τσεχίας και την εγκατάσταση του 
νέου Μεγ. Διδ. Jan Brousek (28, 30 Μα-
ΐου 2010).

στ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. 
Στ. της “Alpina” της Ελβετίας (4, 6 Ιουνίου 
2010).

ζ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. 
Στ. του Μαρόκου (17, 20 Ιουλίου 2010).

η. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. 
Στ. της Ρωσίας (2, 5 Ιουλίου 2010).

θ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. 
Στ. της Πορτογαλίας (24, 26 Ιουλίου 2010).

ι. Η συμμετοχή του μονίμου συνδέσμου αδ. 
Γ. Μπινιάρη στον σύνδεσμο «τα Φώτα της 
Μεσογείου»  (Μασσαλία 23, 25 Οκτωβρί-
ου 2009) στον οποίο ανήκουν αντιπροσω-
πείες από Μεγάλες Στοές της Μεσογείου, 
ο οποίος σύνδεσμος τελεί υπό την αιγίδα 
της Μεγάλης Εθνικής Στοάς της Γαλλίας 
και συνέρχεται εναλλάξ στις Μεσογεια-
κές χώρες.

κ. Από 4 έως 6 Ιουνίου 2010 η Σ. Στ. “Ισό-
της” Αρ. 10 με την τιμητική παρουσία του 
Μεγ. Διδασκάλου αδ. Νικολάου Βουργί-
δη, μετέβη στην Αμβέρσα του Βελγίου και 
πραγματοποίησε κοινές εργασίες με την 
ελληνόφωνη Σ. Στοά “Πυθαγόρας”. 

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος εκπροσωπήθηκε 
στις ακόλουθες εκδηλώσεις.

α. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνω-
μένων Μεγάλων Στοών της Γερμανίας (30 
Οκτωβρίου ,  2 Νοεμβρίου 2009), κατά την 
οποία εξελέγη ο Μεγάλος Διδάσκαλός 
της, με τον προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασι-
λογεώργη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
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β. Στην Γενική Συνέλευση του Λουξεμβούρ-
γου (13, 15 Νοεμβρίου 2009) η οποί θε-
ωρείται από τις πλέον σημαίνουσες συ-
γκεντρώσεις της Ευρώπης, με τον προσθ. 
Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.

γ. Στην Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στ. της 
Μάλτας (20, 23 Νοεμβρίου 2009) με τον 
προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.

δ. Στην Γενική Συνέλευση της Μεγ. Στ. της 
Βουλγαρίας (27, 29 Νοεμβρίου 2009) με 
τον προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώρ-
γη.

ε. Στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 
130χρονα της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της 
Ρουμανίας (29, 31 Ιανουαρίου 2010) στο 
Βουκουρέστι, με τον προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. 
Γ. Βασιλογεώργη.

στ. Στην τετραμηνιαία επικοινωνία της 
Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας 
στο Λονδίνο (9, 11 Μαρτίου 2010) με τον 
προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.

ζ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. 
Στ. της Τουρκίας (7, 9 Μαΐου 2010) με τον 
προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη 
καιτον Σεβ. αδ. Α. Νικολαΐδη.

η. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Περι-
φερειακής Μεγ. Στοάς της Αγγλίας στην 
Κύπρο (14, 16 Μαΐου 2010) με τον Ενδοξ. 
αδ. Νικόλαο Βουργίδη και τον προσθ. 
Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.

θ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Μεγ. 

Στοάς της Ολλανδίας κατά την οποία 
εγκαταστάθηκε ο νέος Μεγ. Διδ. με τον Α’ 
Επ. της Μεγ. Στ. της Ελλάδος ενδ αδ. Β. 
Κούτση.

ι. Στην καθιερωμένη τετραμηνιαία επι-
κοινωνία της Ηνωμένης Μεγ. Στοάς της 
Αγγλίας (7, 9 Σεπτεμβρίου 2010) με τον 
προσθ. Μεγ. Διδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη.

13. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι στενές πνευ-
ματικές σχέσεις που το Συμβούλιο της Με-
γάλης Στοάς καλλιέργησε και διατηρεί με 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για την εκδήλωση 
του Δελφικού Ιδεώδους, που διοργανώθη-
κε στους Δελφούς στις 28, 30 Ιουλίου 2010, 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τεκτονικό 
Ίδρυμα υπήρξε μέγας χορηγός, η Μεγάλη 
Στοά της Ελλάδος αντιπροσωπεύθηκε από 8 
επιφανείς ομιλητές, μέλη της και για πρώτη 
φορά μεταπολεμικά ο Πρόεδρος του Τεκτο-
νικού Ιδρύματος και της Τεκτονικής Ενώσε-
ως προσφωνήθηκαν στο Διεθνές αυτό Συ-
μπόσιο με τον τεκτονικό τους τίτλο.

14. Στα συνημμένα παραρτήματα του παρόντος 
Διοικητικού Απολογισμού, περιλαμβάνονται 
οι κυριότερες δραστηριότητες των υπό την 
αιγίδα της Μεγ. Στ. της Ελλάδος Σ. Στοών 
Ελλάδος και Κύπρου. Από τα παραρτήματα 
αυτά προκύπτει ότι το συνολικό έργο που 
επιτελέσθηκε κατά την κρινόμενη τεκτονική 
περίοδο, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ση-
μαντικό, στον πνευματικό τομέα.

Μετά του τρ. αδ. ασπ. 
Κατ’ εντολήν

Ο Μεγ. Γεν. Γραμματεύς

Αετός Τζιφάκις

Αποβιώσαντα μέλη Στοών

Αριάδνη: Πουλιανάκης Βασίλειος, Παραδείσης Στέφανος,

Αρχαία Ολυμπία: Θεοχαρίδης Νικόλαος

Βενιαμίν Λέσβιος: Παρταλίδης Ιωάννης, Σουρλάγκας Ευστράτιος, Πρίμος Γεώργιος

Γ. Πλήθων Γεμιστός: Μανωλιάδης Ιωάννης

Δωδώνη: Μουμούδης Αδαμάντιος

Εκάτη: Γεραγάς Νικόλαος

Φοίνιξ 1: Γκόγκας Σταμάτιος

Απόλλων: Έσλιν Μάριος

Διονύσιος Ρώμας: Φαντάκης Εμμανουήλ

Εταιρία των Φιλικών: Στεφάνου Αλέξιος

Ησίοδος: Δρίτσας Αθανάσιος, Κεφάλας Σπυρίδων

Ισότης: Μπαρού Αντώνιος

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: Δημητριάδης Κωστής

La Tradition Francaise: Κόγιας Αλέξανδρος

Μιαούλης: Κομνηνός Παναγιώτης, Τουχτίδης Χρύσανθος

Ορφεύς: Αθανασούλιας Αθανάσιος

Παλλάς Αθηνά ,  Αρχαία Ολυμπία: Καρδαράς Παναγιώτης

Πίστις: Κωνσταντάκος Μιχαήλ

Πλειάς: Πεταλάς Κωνσταντίνος

Πλωτίνος: Τσακίρης Αλέξανδρος, Κολλιόπουλος Ιωάννης

Προμηθεύς: Μητρόπουλος Δημήτριος

Πυθαγόρας: Μαργέλης Αθανάσιος, Πέππας Γεώργιος

Σκενδέρμπεης: Θεοδώρου Βλάσιος, Σαββάτης Αντώνιος, Τσεργάς Ιωάννης, Καρτάλης Κων/νος

Σωκράτης: Κεφαλούδης Σπυρίδων

Τριπτόλεμος: Χατζηκυριάκος Μιχαλάκης

Υψηλάντης: Τσεκούρας Αναστάσιος, Βαγόπουλος Ιωάννης, Ζαντιώτης Νικόλαος

Φοίνιξ 51: Βλάσσης Νικηφόρος

Φως: Ακογλάνης Χρήστος, Δαρδαβέσης Δημήτριος, Ζαχαριάδης Πέτρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α», Εγκυκλίου 9/Ε/90
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β», Εγκυκλίου 9/Ε/90
Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Θέματα ομιλιών κοινών συνεδριών 
Οκτώβριος 2009
06.10.2009 Aισχύλος, Παναθήναια, Ηνίοχος 28η Οκτωβρίου 1940  Ν. Μακρής
   
12.10.2009 Δημήτηρ, Πίστις Η Ελευθερία μου  Κ.Πολίτης
13.10.2009 Πλωτίνος, Αρμονία Το νόημα του τεκτονικού βιώματος Ιω. Κολλιόπουλος
16.10.2009 Όσιρις, Πλειάς, Θ. Ο Μιλήσιος Ελευθερία  Κ. Πολίτης
24.10.2009 Μ. Αλέξανδρος, Ραδάμανθυς Περί Μυητικής Διαδικασίας  Ν. Παπαγιαννίδης
26.10.2009 Αριάδνη, Μεγ. Αλέξανδρος Κατάδυση στο βάθος της  Ν. Παπαγιαννίδης
   Δ. Θεοτοκόπουλος συνειδήσεως και εναρμόνιση
  με τον παγκόσμιο ρυθμό
26.10.2009 Αισχύλος, Ηνίοχος 28η Οκτωβρίου 1940  Ιω.Παναγιωτόπουλος
27.10.2009 Αναγέννησις, Μέλης 28η Οκτωβρίου 1940                    Aντ. Παπαναστασόπουλος
  Προσφορά των μελών των Στοών 
  στην Εποποιΐα του 1940
31.10.2009 Δ’ Αμφικτιονία Νήσων (Ρόδος) Το έργο της Μεγ.  Στοάς  Ν. Βουργίδης

Νοέμβριος 2009
6,7,8.11.2009 Αμφικτιονία Στοών Δ. Ελλάδος Τεκτονικοί Στοχασμοί  Δ. Ηλιάδης
10.11.2009 Σκουφάς, Φοίνιξ 51 Ελευθεροτεκτονισμός  Ν. Βουργίδης
  Καταγωγή. Μελλοντική πορεία
15.11.2009 Κλεόβουλος, Ιπποκράτης Γιατί είμαστε Τέκτονες  Ιω. Χατζημανώλης
19.11.2009 Μεγ. Αλέξανδρος, Φοίνιξ 59 Εγκατάσταση Νέων Αρχών 
  Σ. Στ. Μεγ.Αλέξανδρος
28.11.2009 Λ. Βύρων, Φοίνιξ 1, Φιλογένεια Παραινέσεις προς τα  Ν. Βουργίδης
  Συμβούλια Αξιωματικών

Δεκέμβριος 2009
01.12.2009 Αναγέννησις, Προμηθεύς Περί Πυθαγορείου αιρέσεως  Π. Λούρης
09.12.2009 Γ. Γ. Πλήθων, Δεινοκράτης Εγκατάσταση νέων Αρχών
14.12.2009 Φοίνιξ 1, Λ.Βύρων Σιγή και Αγαθοεργία  Γ. Καρδάμης
14.12.2009 Βυζάντιο, Παλλάς Αθηνά Πορεία προς το Φως  Ν. Μακρής
15.12.2009 Αναγέννησις, Μέλης Εναρμόνιση με τον   Θεοδ. Κατσιφής
  παγκόσμιο ρυθμό 
18.12.2009 Δελφοί 143, Σωκράτης,  Ηλιοστάσια και Εορτές  Κ. Πολίτης
 Αττικός Αστήρ
20.12.2009 Φοίνιξ 1,  Λ. Βύρων Σιγή και Αγαθοεργία  Γ. Καρδάμης

Ιανουάριος 2010
08.01.2010 Αριάδνη, Tomasso  Το νόημα της Ελευθερίας  Γ. Εξαμιλιώτης
 Condelli αρ. 679 Αν.  Φλωρεντίας στον αδ. Ν. Καζαντζάκη
12.01.2010 Δελφοί 143, Ρέα Κυβέλη Ο άνθρωπος ως πρόσωπο  Δ. Μπάκας
  στην σημερινή κοινωνία  
12.01.2010 Σκουφάς, Σωκράτης Η φιλανθρωπία στον Τεκτονισμό  Α. Τζιφάκις
12.01.2010 Κοπή πίτας όλων των Πειραϊκών Στοών  Ν. Βουργίδης
14.01.2010 Παρθενών, Τριπτόλεμος Τεκτονισμός και Ελευθερία  Ελ. Σιδέρης
  στον 21ο αιώνα
15.01.2010 Δ. Ρώμας,  Ιωνία Ματιές στο μέλλον  Ν. Μακρής
18.01.2010 Δελφοί 86, G.Garibaldi Με συναίσθημα και με λογική  Γ. Ματσόπουλος

19.01.2010 Σκουφάς, Προμηθεύς Αναγνωρίζω τον αδελφό μου  Γ. Ίβος
25.01.2010 Πειραϊκές Στοές Η πορεία του Τεκτονισμού  Ν. Βουργίδης
25.01.2010 Βυζάντιο, Σπ. Νάγος Περί του βηματισμού στον   Εμμ. Γερακιός
  Τεκτονισμό
25.01.2010 Π. Αθηνά, G. Garibaldi Αφήσαμε το μέταλλο προ της  Γ. Ίβος
  θύρας του Ναού
28.01.2010 Πλειάς, Τριπτόλεμος Εκ του πένθους στη χαρά  Ιακ. Ναυπλιώτης
28.01.2010 Σωκράτης, Αρχ. Φως Η σημασία της τελετουργίας  Γ. Ίβος
  στον Τεκτονισμό

Φεβρουάριος 2010 
06.02.2010 Δελφοί 143, Σωκράτης Ο άνθρωπος ως πρόσωπο στην  Δ. Μπάκας
  Κοινωνία
08.02.2010 Αττ. Αστήρ, Παναθήναια Τα σύμβολα και οι συμβολισμοί  Π. Νιάρχος
08.02.2010 Βυζάντιο, Φοίνιξ 51 Τεκτονική Ιδεολογία;  Γ. Ματσόπουλος
16.02.2010 Ησίοδος, Αδελφοποίηση Η ανθρωπότητα και το περιβάλλον Γ. Βασιλογεώργης
19.02.2010 Όσιρις, Πλειάς Έχει ο Τεκτονισμός Ιδεολογία;  Γ. Ματσόπουλος
22.02.2010 Ορφεύς, G. Garibaldi Ο Γαριβαλδινός, Τέκτων             Αντ. Παπαναστασόπουλος
  Σιγισμούνδος Μινέϊκο, πρόγονος
  Τριών Ελλήνων Πρωθυπουργών
25.02.2010 Σωκράτης, Πανελλήνιον Συμβολικός Τεκτονισμός  Γ. Ματσόπουλος

Μάρτιος 2010
01.03.2007 Αττ. Αστήρ, Μέλης, Ρέα Κυβέλη Γενικές σκέψεις για το μέλλον  Α. Τζιφάκις
  του Τεκτονισμού
02.03.2010 Ηνίοχος, Παναθήναια Μύθοι και γεγονότα στην ιστορία  Α. Ριζόπουλος
  του Ελληνικού Τεκτονισμού
08.03.2010 Δελφοί 86, Βυζάντιο Δημιουργία ζωής, Παιδεία θανάτου Μιχ. Ματτές
09.03.2010 Πλωτίνος, Αθηνά Σοφία Το Τεκτονισμός σε μία κοινωνία   Ν. Μακρής
 Βελλεροφόντης ανάδελφη
11.03.2010 Σωκράτης, Αδελφοποίησις Σωκράτης και Τεκτονισμός  Ελ. Διαμαντάρας
11.03.2010 Αρμονία, Τριπτόλεμος Ο σμίλος ως διαχρονικό  Ιω. Κολλιόπουλος
  παγκόσμιο και τεκτονικό σύμβολο
13.03.2010 Σκουφάς, Ισότης Ο Τεκτονισμός στον 21ο αιώνα  Η. Κοντογιάννης
15.03.2010 Φοίνιξ 51, Θ. Ο Μιλήσιος Με λογισμό και μ’ όνειρο  Γ. Ματσόπουλος
16.03.2010 Αναγέννησις, Ησίοδος Μια φιλοσοφική διάσταση της  Π.Λούρης
  αλήθειας. Περί Λόγου
22.03.2010 Βυζάντιο, Π. Αθηνά Η πορεία του Τεκτονισμού  Εμμ. Γερακιός
22.03.2010 Ακρόπολις, Ηνίοχος Το βαθύτερο νόημα της 25ης  Γ. Ματσόπουλος 
  Μαρτίου
26.03.2010 Μ. Αλέξανδρος, Φοίνιξ 1 Ο Τεκτονισμός που πιστεύω  Ν. Παπαγιαννίδης
26.03.2010 Αισχύλος, Ηνίοχος 25η Μαρτίου 1821  Ευθ.Σπαρίδης

Απρίλιος 2010
10.04.2010 Δελφοί 143, Αττ. Αστήρ Περί των Τυπικών των Τεκτονικών Στ. Φραγκάκης
  Στ.  τελετών. Προσωπική Κατάθεση
12.04.2010 Σωκράτης, Φοίνιξ 51 Για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ  Α. Τζιφάκις
14.04.2010 Γ. Γ. Πλήθων, Φίλιππος Η εξέλιξη της Ηθικής  Ν. Ανδρεάδης
19.04.2010 Ορφεύς, Δελφοί 86 Περί αγάπης  Μ. Πετρόπουλος
20.04.2010 Αναγέννησις, Δ. Απόλλων Μύησις  Γ. Βασιλογεώργης
25.04.2010 Τσιμισκής, Πλάτων Περί συμβόλων  Φρ. Τσουμάκης
26.04.2010 Βυζάντιο, Ορφεύς Η μεταφυσική και ο Τεκτονισμός  Γ. Ματσόπουλος
29.04.2010 Ελπίς, Αριστοτέλης Η Ελευθερία μου  Κ. Πολίτης
30.04.2010 Αρμονία, Όμηρος, Πυθαγόρας Τεκτονισμός και Κοινωνία  Δ. Βασιλάκος



διοικητικός απολογισμός284 διοικητικός απολογισμός 285

Μάϊος 2010 
04.05.2010 Συνεδρία Στ.  Τρίτης Μια Ιστορική προσέγγιση του  Ν. Βουργίδης
 (Προμηθεύς, Ησίοδος,  Τεκτονισμού
 Αδελφοποίησις, Ετ. των
 Φιλικών, Δ. Απόλλων)
07.05.2010 Δ. Ρώμας, Όσιρις, Αττ. Αστήρ Οι Αξιωματικοί της Στοάς  Γ. Μακρυνιώτης
08.05.2010 Δελφοί 143, Θ. Ο Μιλήσιος Η γέννηση του Λόγου και η   Αγγ. Παπαϊωάννου
  διαχρονική εξέλιξή του
08.05.2010 Δωδώνη, Φίλιππος Διαφωτισμός και Τεκτονισμός  Κ. Πολυζωϊδης
08.05.2010 Θ. Κολοκοτρώνης, Σπ. Νάγος Μέτρον  Γ. Χορτάτος
10.05.2010 Βυζάντιο, G. Garibaldi Κατερχόμενοι στο βάθος της   Μιχ. Ματτές
  συνειδήσεως
18.05.2010 Ποσειδωνία, Ρέα Κυβέλη Αναζητώντας το υπέρτατο –  Κ. Κοντούλης
  αλήθεια
21.05.2010 Όμηρος, Πλειάς, Όσιρις Άνθρωποι, Αδελφοί  και Ζώα  Θεοδ. Τάσιος
25.05.2010 Ησίοδος, Προμηθεύς Αφήσατε τα μέταλλα προ της θύρας Γ. Ίβος
25.05.2010 Αισχύλος, Ηνίοχος Τεκτονισμός και σύγχρονη  Δημ. Μπρούχος
  Κοινωνία, μία εξίσωση με δύο αγνώστους 
27.05.2010 Αρμονία, Υψηλάντης Συμβολισμός και τα επακόλουθα  Γ. Σαράφογλου
  της αλώσεως  Αλεξ.Στεφανίδης
27.05.2010 Σκενδέρμπεης, Τριπτόλεμος «Σιγή και αυτοσυγκέντρωση»  Αλεξ. Τσότρος
31.05.2010 Δημήτηρ, Ορφεύς Η πτώση της Ελληνικής Αθαν. Νικολαΐδης
  Χριστιανικής Αυτοκρατορίας: 
  Η κρίση ταυτότητας συνεχίζεται 

Ιούνιος  2010 
03.06.2010 Αρμονία, Φοίνιξ 51 Σχέση σώματος, ψυχής  Π. Λούρης
04.06.2010 Βυζάντιο, Πυθαγόρας,  Τα αδέλφια μας τα ζώα  Θεοδ. Τάσιος
 Βελλεροφόντης 
04.06.2010 Ισότης, Σκουφάς, Πυθαγόρας Πυθαγόρας ο Σάμιος  Στ. Παπαθαστόπουλος
 Αμβέρσας
5, 6.06.2010 Δελφοί 143 Διημερίδα της Σ. Στ.  Δελφοί  Γ. Βασιλογεώργης
 143 με την συμμετοχή των Σ. Στοών Δελφοί 86, Δωδώνη, Αρχ. Ολυμπία, Σαλαμίς
 Εισηγητής ο Προσθ.  Μεγ.  Διδ. και θέμα «Περιβάλλον και Τεκτονισμός»
08.05.2010 Δελφοί 143, Θ. Ο Μιλήσιος Η γέννηση του Λόγου  Ευαγγ. Παπαϊωάννου
09.06.2010 Αισχύλος, Ηνίοχος Μύηση στην Αρχαία Ελλάδα  Ελ. Φωναζάκης
13.06.2010 Κοινόν Αιτωλών, Φάρος, Αρχ.Ολυμπία  
23.06.2010 Κοινές εργασίες των Στοών Θεσσαλονίκης για τον εορτασμό του Θερινού Ηλιοστασίου,
 μερίμνη της Σ.  Στ.  Φίλιππος.
31.07.2010 Εκδηλώσεις για την «Δελφική Ιδέα» (Δελφοί).

Σεπτέμβριος 2010
20.09.2010 Βυζάντιο, Σπ.Νάγος Η Τεκτονική Αγάπη  Μιχ. Ματτές
25.09.2010 Θ. Κολοκοτρώνης, Όμηρος Προσωπική Ελευθερία  Κ. Πολίτης
 Μεγ. Αλέξανδρος
25.09.2010 Προμηθεύς, Bologna Προσέγγιση του   Αργ. Αναστασάτος
 Cosenza Taranto αρχαιοελληνικού μύθου του Προμηθέα

Αγ. Ιωάννης, αρ. 131, Αν. Καλύμνου
Συναντήσεις με φίλους και τις οικογένειες.

Αδελφοποίησις, αρ. 65, Αν. Αθηνών
24.01.2010 Κοπή πίτας στο κέντρο “Ερατώ” στο Χαλάνδρι.
Θέρος 2010 Θερινές συναντήσεις στο Τennis Club Χαλανδρίου.

Αθηνά Σοφία, αρ. 149, Αν. Ελευσίνος
31.01.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου και κοπή πίτας στο Tennis Club Πολιτείας.
29.05.2010 Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, ξενάγηση 
 από τον αδ. Νίκο Ματσόπουλο και συνεστίαση με τις συζύγους και φίλους.
18.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στο Tennis Club Πολιτείας.
Θέρος 2010 Εορτασμός της επετείου “2.500 χρόνια από την μάχη του Μαραθώνα”, 
 συνεστίαση στην οικία μελών. Ενίσχυση αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας.

Αισχύλος, αρ. 141, Αν. Ελευσίνος
12.12.2009 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Hard Rock Cafe” 
 με την Στ. Ηνίοχος.
12.01.2010 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας.
25.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Ηνίοχος στο δώμα 
 του τεκτονικού μεγάρου Ελευσίνος.
Θέρος 2010 Συναντήσεις κάθε δεκαπενθήμερο με τους φίλους και τις οικογένειες.
Χορήγηση 200 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 180 ευρώ για φάρμακα απόρων, 250 ευρώ 
σε ιδρύματα.

Ακρόπολις, αρ. 84, Αν. Αθηνών
21.02.2010 Επίσκεψη στο Μουσείο Ακροπόλεως και συνεστίαση με τις οικογένειες 
 και φίλους.
18.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου με την οικογένεια και τους φίλους, 
 με ομιλητή τον αδ. Αντ. Ευαγγελίου.
Εκδοτική δραστηριότητα: ανατύπωση του Εσωτερικού Κανονισμού της Στ. Έκδοση των ομιλιών Δεκεμβρί-
ου 2009 - Ιουνίου 2010 σε τρεις τόμους και διανομή τους, δαπάνη του Σεβ. 
Έκδοση λευκώματος και μεταλλίου για τα 80 χρόνια της Στ. Προσφορά δώρων στο Ίδρυμα Προνοίας και 
Εκπαιδεύσεως Κωφών και Βαρυκόων Παιδιών Ελλάδος στην Δροσιά. 
Ενίσχυση αναξιοπαθούντων προσφορά 890 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Αναγέννησις, αρ. 75, Αν. Αθηνών
22.12.2009 Επίσκεψις στο Ίδρυμα ΑΜΕΑ “Η Ελπίδα” και προσφορά ειδών συνολικής αξίας 
 1.285 ευρώ.  Παρουσία της Στ. στην κοπή πίτας στις 07.02.2010. 
 Νέα επίσκεψη στις 29.03.2010 με προσφορές αξίας 700 ευρώ.
24.12.2009 Επίσκεψη στο Γηροκομείο Αθηνών και παράδοση υλικών αξίας 350 ευρώ.
29.12.2009 Τεκτονικό Συμπόσιο στο κυλικείο του Μεγάρου Αθηνών.
10.01.2010 Επίσκεψη στο Πλανητάριο. Κοπή πίτας με τα μέλη και τους φίλους 
 στο εστιατόριο “Μπαρμπα-Λάζαρος” στο Παλαιό Φάληρο.
05.02.2010 Ετήσιο χειμερινό δείπνο στο κέντρο “Malvasia”.
19.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Sea and City” με φίλους 
 και τις οικογένειες.
28-31.07.2010 Συμμετοχή στο Συμπόσιο του Δελφικού Ιδεώδους με θέμα “Κοινωνία 2030”.
Θέρος 2010 Τρεις συναντήσεις σε εστιατόριο στο Περιστέρι (06.07, 20.07 και 31.08.2010).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», Εγκυκλίου 9/Ε/90
Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Απόλλων, αρ. 98, Αν. Αθηνών
16.01.2010 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο τουριστικό κέντρο Λίμνης Μαραθώνα.
19.06.2010 Θερινό Ηλιοστάσιο στο τουριστικό κέντρο Λίμνης Μαραθώνα με φίλους και τις οικογένειες.

Αργοναύται, αρ. 21, Αν. Βόλου
Οκτώ συνεδριάσεις στο κυλικείο της Στοάς.
20.02.2010 Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο Ξενοδοχείο Πάρκ.
30.03.2010 Εκκλησιασμός και δείπνο σε εστιατόριο.
26.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Ρήγας Φεραίος στο Ξενοδοχείο Πάρκ.
Θέρος 2010 Συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο στο κέντρο “Λεύκα”.
Χορηγία 50 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα.

Αριάδνη, αρ. 96, Αν. Ηρακλείου
26.10.2009 Ξενάγηση και φιλοξενία της Στ. Μέγας Αλέξανδρος σε αρχαιολογικούς χώρους 
 και ιστορικούς χώρους.
08.01.2010 Επίσκεψη στην Φλωρεντία, κοινή συνεδρία με την Στ. Tomasso Condelli, αρ. 179 
 και συμμετοχή σε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα “από την Ανατολή στην Δύση, ένα μεγάλο  
 όνειρο, με την μαρτυρία του Νίκου Καζαντζάκη” υπό την αιγίδα της περιφέρειας της   
 Τοσκάνης, με ομιλητές μέλη της Στ. Αριάδνη και Tomasso Condeli.
30.10.2010 Συμμετοχή στην Δ’ Αμφικτιονία Νήσων στην Ρόδο.
Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου και κοπή πίτας με την Στ. Ραδάμανθυς στα Χανιά. Διοργάνωση Θερι-
νού Ηλιοστασίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Συμμετοχή στην αφύπνιση της Στ. “Μίνως”, αρ. 32, Αν. Ρεθύμνου. 
Συνέχιση του θεσμού προσφοράς αίματος στην τράπεζα της Στ. υπέρ των πασχόντων συμπολιτών. Χορή-
γηση 1.033,30 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 1.200 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα και 1.650 ευρώ στο Μεγ. 
Ελεονομείο.

Αριστομένης, αρ. 85, Αν.Καλαμών
Έξι συνεστιάσεις (22.03, 17.05, 21.06, 12.07, 26.07, 13.09.2010 καλλιέργεια σχέσεων με κοινωνικούς και 
πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, Πανεπιστήμιο, Πινακοθήκη κα.). Χορήγηση 1.500 ευρώ σε κοινωφελή 
ιδρύματα και 818 ευρώ σε άλλες δαπάνες φιλανθρωπίας.

Αριστοτέλης, αρ. 36, Αν. Σερρών
18.06.2010 Γεύμα με τις οικογένειες και τους φίλους.
Χορήγηση 600 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 500 ευρώ σε φάρμακα για απόρους, 500 ευρώ σε κοινωφελή 
ιδρύματα.

Αρμονία, αρ. 118, Αν. Αθηνών
07.01.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου και κοπή πίτας στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών.
24.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου με τις οικογένειες και φίλους στο κέντρο 
 “Meat Square” στην Γλυφάδα.
Θέρος 2010 Συναντήσεις με φίλους και τις οικογένειες στο κέντρο “Κύμινο” στην Χαλκίδα 
 στις 17.07.2010, στο ΝΑΣ (Μικρολίμανο) στις 09.09.2010.
Χορήγηση 300 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 174 ευρώ στο Μεγ. Ελεονομείο. Έκδοση ιστορικής μελέτης 
του Ιωαν. Σαμάρα με τίτλο “Η ιστορία της Στ. Αρμονία, υπ’ αρ. 44, Κων/πολης”.

Αρχαία Ολυμπία, αρ. 145, Αν. Ολυμπίας
Συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους.
Χορήγηση 200 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 60,30 ευρώ για φάρμακα απόρων.

Αρχέτυπον Φως, αρ. 155, Αν. Κηφισιάς
15.01.2010 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου μεαζί με τις άλλες Στ. της Κηφισιάς.
13.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου.
Θέρος 2010 Συνεστιάσεις των μελών της Στ. με τις οικογένειες και φίλους (14.07, 10.08.2010)
Χορήγηση 700 ευρώ για ενίσχυση προς τους σπουδαστές.

Αττικός Αστήρ, αρ. 139
22.12.2009 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου.
21.02.2010 Περίπατος στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και τεκτονικές προσεγγίσεις.
14.03.2010 Συμμετοχή στην δενδοφύτευση του Πεντελικού όρους με τι Στ. Σωκράτης, Ρέα Κυβέλη,  
 Δελφοί143.
29.05.2010 Εκδρομή στο μουσείο και τον ναό Αρτέμιδος στην Βραυρώνα Αττικής. 
 Ανάλυση των ευρημάτων.
20.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου
Χορήγηση 800 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 800 ευρώ στο ίδρυμα Αγία Φιλοθέη.

Βελλεροφόντης, αρ. 129, Αν. Ελευσίνος
31.01.2010 Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο Politia Tennis Club με τις Στ. Αθηνά Σοφία, Πλωτίνος.
18.06.2010 Θερινό Ηλιοστάσιο στο Politia Tennis Club με τις Στ. Αθηνά Σοφία, Πλωτίνος.
Συναντήσεις με τα μέλη και τις οικογένειες.

Βενιαμίν ο Λέσβιος, αρ. 108, Αν. Μυτιλήνης
07.12.2009 Δείπνο αγάπης προς τιμήν του Μεγ. Διδ. Νίκου Βουργίδη.
23.01.2010 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με ομιλία του αδ. Κορωναίου.
10.05.2010 Δείπνο αγάπης σε κέντρο της πόλεως.
20.07.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με ομιλία του Θ. Κεφάλα.
Χορήγηση 800 ευρώ σε αναξιοπαθούντες 1.974,11 για φάρμακα απόρων και 994 ευρώ 
στο Μεγ. Ελεονομείο.

Βυζάντιον, αρ. 60, Αν. Αθηνών
Θέρος 2010 Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίθλους στο κέντρο “Unicorn” 
 (14, 21, 28 Ιουνίου 2010, 5, 12, 19, 26 Ιουλίου 2010) και στο κέντρο “Αμάλθεια” 
 στο Χαλάνδρι (2,9,16,23,30 Αυγούστου 2010 και 6,13 Σεπτεμβρίου 2010).
Ενίσχυση 1.000 ευρώ σε θρησκευτικά ιδρύματα, 200 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων, αρ. 128, Αν. Θεσσαλονίκης
20.01.2010 Κοπή πίτας στο ξενοδοχείο Mediterrane Palace.

Giuseppe Garibaldi, αρ. 130
Δεκέμβ. 2009 Επίσκεψη με ξενάγηση στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως με τις οικογένειες.
Εορτασμός του Χειμερινού και Θερινού Ηλιοστασίου με συνεστίαση με τις οικογένειες και φίλους.
Ενίσχυση του Συλλόγου “Εστία-Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση” με 1.000 
ευρώ από τα οποία τα 400 κατέβαλε η Στ. και 600 το Μεγ. Ελεονομείο. Χορήγηση 100 ευρώ σε αναξιοπα-
θούντες και 100 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα.

Δεινοκράτης, αρ. 151, Αν. Θεσσαλονίκης
Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.

Δελφοί, αρ. 86, Αν. Αθηνών
05-06.06.2010 Συμμετοχή στο Συμπόσιο των Δελφών με τις Στ. με αρχαιοελληνικό όνομα.
15.07.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου.

Δελφοί, αρ. 143, Αν. Παρνασσού
05.06.2010 Διήμερο συμπόσιο στους Δελφούς. Εορτασμός της “Ημέρας του Περιβάλλοντος” με την  
 συμμετοχή Στ. με αρχαιελληνικό τοπωνύμιο (Δελφοί 86, Δωδώνη, Αρχαία Ολυμπία, 
 Σαλαμίς). Ξενάγηση στο μουσείο και τους αρχαιολογικούς χώρους με ομιλητή 
 τον προσθ. Μεγ. Διδ. Γ. Βασιλογεώργη.

Δήλιος Απόλλων, αρ. 135, Αν. Αθηνών
Συναντήσεις με τα μέλη και τις οικογένειες.
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Δημήτηρ, αρ. 123, Αν. Ελευσίνος
Εορτασμός του Χειμερινού και του Θερινού Ηλιοστασίου. Χορηγίες ύψους 4.162,92 ευρώ (1.000 ευρώ στο 
Ζωγράφειο Λύκειο Κων/πόλεως, 1.000 ευρώ για τις υποτροφίες της Μεγ. Στοάς, 770 ευρώ για την ενορία 
του ναού Κων/νου και Ελένης, 500 ευρώ για την φιλοξενία του μαθητή του Ζωγραφείου στην Αίγινα και τα 
υπόλοιπα για τα συσσίτια απόρων της Ελευσίνας).

Δημήτριος Μαργαρίτης, αρ. 103, Αν. Θεσσαλονίκης
17.01.2010 Κοπή βασιλόπιτας με τα μέλη και τις οικογένειες.
Θέρος 2010 Συναντήσεις με τα μέλη και τις οικογένειες στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης.
Χορήγηση 179 ευρώ για φάρμακα απόρων και 600 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα (500 στον Σύλλογ Καρκι-
νοπαθών Μακεδονίας Θράκης και 100 ευρώ στο Σωματείο Άσυλο του Παιδιού).

Διονύσιος Ρώμας, αρ. 124, Αν. Αθηνών
17.01.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου στον Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου.
11.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “View” στην Γλυφάδα.
Θέρος 2010 Συναντήσεις στο Tennis Club Χαλανδρίου (08.07 και 08.09.2010) και στο κέντρο 
 “Beirut” Γλυφάδας (21.07.2010).
Χορήγηση 800 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, αρ. 133, Αν. Ηρακλείου
Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.

Δωδώνη, αρ. 58, Αν. Ιωαννίνων
05-06.06.2010 Συμπόσιο Στ. με αρχαιοελληνικό όνομα στους Δελφούς.
26.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με τις οικογένειες και φίλους.
Χορήγηση 225 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

Εκάτη, αρ. 79, Αν. Ξάνθης
Δείπνα αγάπης μετά από κάθε συνεδρία.

Ελπίς, αρ. 45, Δράμας
14.01.2010 Λευκή εορτή. Κοπή πίτας με ομιλητή τον αδ. Ι. Σταφυλάκη με θέμα “Το διαχρονικό 
 τεκτονικό μυστικό”. Δείπνο στο κυλικείο για τις οικογένειες και τους φίλους.
24.03.2010 Εορτή της 25ης Μαρτίου με ομιλητή τον αδ. Αθ. Ντινάκη προς τους φίλους και τις 
 οικογένειες. Δείπνο στο κυλικείο για τις οικογένειες και τους φίλους.
Επισκέψεις σε άλλες Στ. (Πλάτων 24.10.2009, Αριστοτέλης 09.12.2009-07.05.2009, Φίλιππος 20.02.2010, 
Εκάτη 02.03.2010)
06.06.2010 Επίσκεψη στο Μικροχώρι Δράμας με τις οικογένειες.
12-13.06.2010 Οικογενειακή εκδρομή στο Bansko Βουλγαρίας, μετά από πρόσκληση του Σεβ. αδ. 
Miladin Mintchev της Στ. Krakra Permishki αρ. 31. Συμμετοχή σε κοινές εργασίες πέντε Βουλγαρικών 
Στ. για το κλείσιμο της περιόδου 2009-2010 στην ύπαιθρο. Χορήγηση 800 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 200 
ευρώ για φάρμακα απόρων, 500 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Ερμής, αρ. 32, Αν. Σύρου
Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.

Εταιρεία των Φιλικών, αρ. 116, Αν. Αθηνών
19.02.2010 Κοπή πίτας και εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Studio 17” 
 με τις οικογένειες και φίλους.
Δύο επισκέψεις της Στ. στο Α’ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιώς και παροχή οικονομικής βοήθειας 
(Νοεμ. 2010) και δωρεά ενός αρμονίου αξίς 630 ευρώ (Ιαν. 2010). Κατάθεση στην Μεγ. Στοά 500 ευρώ για 
υποτροφία εις μνήμη του θεράποντος Παν. Καρδαρά. (Σύνολο χορηγιών 2.004 ευρώ).

Ζήνων, αρ. 18, Αν. Λεμεσού
Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων της πόλεως κατά τους εορτασμούς 28ης Οκτωβρίου και 
25ης Μαρτίου ενώπιον των πολιτικών, πολιτειακών και εκκλησιαστικών αρχών. Επισκέψεις του Σεβ. και 
των μελών σε συνεδρίες της Στ. Άγιος Παύλος αρ. 2277, Απόλλων αρ. 7886 και παρουσία αντιπροσωπείας 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας στην Κύπρο. Επίδοση του 
ετήσιου βραβείου 500 ευρώ στον αριστεύσαντα στα μαθηματικά μαθητή λυκείου “Πέτρου και Παύλου” 
Λεμεσού. Χορήγηση 100 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Ήλιος, αρ. 14, Αν. Ζακύνθου
19.12.2009 Εκδήλωση αγάπης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΟΔΑΖ Ζακύνθου).
26.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου.
Χορήγηση 550 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

Ηνίοχος, αρ. 152, Αν. Ελευσίνας
Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Αισχύλος. Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.

Ηράκλειτος, αρ. 158, Αν. Αθηνών
20.06.2010 Ξενάγηση στο Μουσείο Ακροπόλεως και συνεστίαση για το Θερινό Ηλιοστάσιο.
Χορήγηση 170 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Ησίοδος, αρ. 49, Αν. Αθηνών
Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στο ξενοδοχείο “Mediterranean”. Ξενάγηση στο Μουσείο Ακρο-
πόλεως. Θέρος 2010 συναντήσεις κάθε Τρίτη (εκτός Αυγούστου) στο κέντρο “Ηλίς”.

Θαλής ο Μιλήσιος, αρ. 154, Αν. Αθηνών
20.02.2010 Κοπή πίτας, συνεστίαση με τις οικογένειες και φίλους.
08.05.2010 Εκδρομή στους Δελφούς, κοινή συνεδρία με την Στ. Δελφοί 143.
Θέρος 2010 Τέσσερις συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.
Χορηγίες 1.922 ευρώ (300 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 500 ευρώ στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 
1.122 ευρώ στο Μεγ. Ελεονομείο).

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αρ. 93, Αν. Τριπόλεως
Μάρτιος 2010 Κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 
 κατά την εκδήλωση της Μεγ. Στοάς στο Α’ Νεκροταφείο προς τιμή των φιλικών.
Συναντήσεις με τα μέλη και τους φίλους. Χορήγηση 1.000 ευρώ σε θρησκευτικά ιδρύματα.

Ισότης, αρ. 10, Αν. Πειραιώς
19.11.2009 Σύσσωμη συμμετοχή στην εγκατάσταση νέων αρχών της Στ. Πίστις.
13.12.2009 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς και ομιλία του αδ. Μιχ. Βλάμου.
21.02.2010 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
23.02.2010 Λευκή εορτή με θέμα “ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στον απελευθερωτικό αγώνα”.
04.06.2010 Εκδρομή στο Βέλγιο και κοινές εργασίες με την ελληνόφωνη Στ. Πυθαγόρας Αμβέρσας  
 και ομιλητή του ενδ. αδ. Στάθη Παπασταθόπουλο.
19.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στο ξενοδοχείο “Μαύρο Λιθάρι” Αναβύσσου.
Χορηγούνται 1.000 ευρώ στον Σύλλογο Γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες “Η Ελπίς” και σε αναξιοπαθούντες.

Ιωνία, αρ. 54, Αν. Αθηνών
Εορτασμός του Χειμερινού και Θερινού Ηλιοστασίου. Θέρος 2010, έγιναν δώδεκα συναντήσεις των μελών 
με τις οικογένειες και φίλους. Χορηγήθηκαν 2.498 ευρώ (1.130 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 728 ευρώ σε 
κοινωφελή ιδρύματα και 640 ευρώ για ρουχισμό σε απόρους). 

Κάβειρος, αρ. 81, Αν. Κομοτηνής
Δύο λευκές εορτές. Δείπνα με τα μέλη και τις οικογένειες. Επισκέψεις σε ομόρες Στοές. Χορήγηση 600 
ευρώ σε θρησκευτικά ιδρύματα.
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Κλεόβουλος, αρ. 109, Αν. Ρόδου
31.10.2009 Επίσημο δείπνο για την εγκατάσταση Νέων Αρχών με την συμμετοχή όλων 
 των παρόντων στην Δ’ Αμφικτιονία Νήσων στο ξενοδοχείο “Ιβίσκος”.
19.12.2009 Χριστουγεννιάτικη Λευκή Εορτή για τα τέκνα των μελών της Στοάς.
12.01.2010 Κοπή πίτας και συνεστίση με τις οικογένειες και φίλους στο εστιατόριο “Ελληνικό”.
23.01.2010 Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο ξενοδοχείο “Blue Sky”.
20.08.2010 Συμμετοχή στην συναυλία του αδ. Μίμη Πλέσσα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Θέρος 2010 Συναντήσεις την πρώτη Τρίτη κάθε μηνός.
Συνέχιση της ετήσιας υποτροφίας 3.000 ευρώ σε φοιτήτρια της Ρόδου και υποτροφία 3.000 ευρώ προς 
τιμήν του ενδ. και Μεγ. Επιθ. Μ. Γρύλλη. Ενίσχυση αναξιοπαθούντων κατά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 
ύψους 2.200 ευρώ.

Κοινόν Αιτωλών, αρ. 132, Αν. Αγρινίου
Εορτασμός του Χειμερινού και Θερινού Ηλιοστασίου με τις οικογένειες και φίλους. Χορήγηση 295,50 ευρώ 
στο Ελεονομείο της Μεγ. Στοάς.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αρ. 144, Αν. Αθηνών
22.01.2010 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στην Αθηναϊκή Λέσχη.
25.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο ξενοδοχείο “Όασις” της Γλυφάδας.
Θέρος 2010 Συναντήσεις στο τέννις Ν. Ψυχικού.
Ενίσχυση με 160 ευρώ αναξιοπαθούντος και 160 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Λόρδος Βύρων, αρ. 150, Αν. Κερκύρας
20.02.2010 Συνεστίαση στο Corfu Holiday Palace με τις Κερκυραϊκές Στοές.
Θέρος 2010 Συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους.
Χορήγηση 110 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

La Tradition Francais, αρ. 125, Αν. Αθηνών
19.06.2010 Θερινό Ηλιοστάσιο. Δείπνο στη Γλυφάδα.

Μακεδονία, αρ. 104, Αν. Κοζάνης
01.05.2010 Εκδρομή με τις οικογένειες και τους φίλους στις Πρέσπες.
Συμμετοχή στην εορτή συγκομιδής στα Καστανοχώρια (Δαμασκηνία Βοΐου Κοζάνης).

Μέγας Αλέξανδρος, αρ. 62, Αν. Θεσσαλονίκης
10.12.2009 Χειμερινό Ηλιοστάσιο και τεκτονικό συμπόσιο στο μέγαρο Θεσσαλονίκης.
14.01.2010 Κοπή βασιλόπιτας, ομιλία Δημ. Κουβέλη “Τεκτονισμός καισύγχρονη Κοινωνία”. 
 Δείπνο σε εστιατόριο.
02.04.2010 Συνάντηση με τις οικογένειες.
03.06.2010 Θερινό Ηλιοστάσιο και τεκτονικό συμπόσιο στο μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Θέρος 2010 Έξι συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους (01.07, 15.07, 29.07, 05.08, 09.10 και 23.10.2010)
Χορήγηση 1.200 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 500 ευρώ για ενίσχυση σπουδαστών και 400 ευρώ στο Ελεο-
νομείο της Μεγ. Στοάς.

Μέλης, αρ. 76, Αν. Αθηνών
07-08.11.2009 Συμμετοχή στην Ε’ Αμφικτιονία Δυτ. Ελλάδος (Πάτρα).
26.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στην οικία μέλους.
Θέρος 2010 Συναντήσεις κάθε Τρίτη.

Μιαούλης, αρ. 42, Αν. Πειραιώς
03.07.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στο ξενοδοχείο “Μετροπόλιταν”.
Θέρος 2010 Πέντε συνεστιάσεις με τις οικογένειες και φίλους.
Χορήγηση 195 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα και 215 ευρώ σε άλλες ανάγκες.

Όμηρος, αρ. 61, Αν. Αθηνών
08.01.2009 Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο κυλικείο του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών.
07.03.2010 Επίσκεψη στο Μουσείο Ακροπόλεως με τις οικογένειες.
25-26.09.2010 Εκδρομή και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας με τα μέλη της 
 Στ. Μέγας Αλέξανδρος και Θεοδ. Κολοκοτρώνης στα πλαίσια της Γ’ κοινής συνεδρίας.
Θέρος 2010 Συναντήσεις κάθε Δευτέρα σε εστιατόριο του Καρέα. 
Εορτασμός για τα 150 χρόνια λειτουργίας της Στ. Δωρεά 1.000 ευρώ υπέρ των σεισμοπλήκτων Αϊτής, 2.000 
ευρώ από το ταμείο της εγκυκλοπαίδειας Λάσκαρι υπέρ του ορφανοτροφείου Αντίς Αμπέμπα της Μητρό-
πολης Αξώμης Αιθιοπίας και 6.000 ευρώ από το ίδιο ταμείο υπέρ της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών.

Ορφεύς, αρ. 69, Αν. Αθηνών
11.01.2010 Συνεστίαση των μελών και των φίλων στο ξενοδοχείο “Novotel”.
18.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο Τεκτονικό Μέγαρο Ελευσίνος.
Αυγ. 2010 Συναντήσεις των μελών στο κέντρο “Τέλης”.

Όσιρις, αρ. 117, Αν. Αθηνών
15.01.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου με Τεκτονικό Συμπόσιο.
14.05.2010 Τιμητική συνεδρία των 60 χρόνων τεκτονικού βίου του αδ. Σταμάτη Βαζακόπουλου.
04.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με Τεκτονικό Συμπόσιο.
Θέρος 2010 Τρεις συνεστιάσεις με τις οικογένειες και φίλους.
Χορήγηση 6.000 ευρώ σε δύο σπουδαστές και 261 ευρώ στο Μεγ. Ελεονομείο.

Παλαιών Πατρών Γερμανός, αρ. 22, Αν. Πατρών
Κοπή πίτας με την Στ. Φάρος.
26.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Φάρος.

Παλλάς Αθηνά, αρ. 114, Αν. Αθηνών
31.05.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου με Τεκτονικό Συμπόσιο.
Θέρος 2010 Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.
Χορήγηση 500 ευρώ σε σπουδαστή, 1.000 ευρώ σε θρησκευτικά ιδρύματα και 1.300 ευρώ σε κοινωφελή 
ιδρύματα.

Παναθήναια, αρ. 146, Αν. Ελευσίνος
19.01.2010 Τεκτονικό Συμπόσιο κατά το τυπικό.
21.02.2010 Κοπή πίτας και οικογενειακή συγκέντρωση.
15.06.2010 Τεκτονικό Συμπόσιο κατά το τυπικό.
Χορηγία 1.200 ευρώ σε κοινωφελή θρησκευτικά ιδρύματα.

Πανελλήνιον, αρ. 156, Αν. Κηφισιάς
17.12.2009 Πανηγυρική συγκέντρωση για την εγκαθίδρυση της Στ. στο εστιατόριο “The Old Times”.
23.10 & 18.12.2009 Συνεστιάσεις στο εστιατόριο “Τόπος γεύσης Κρήτη”.
11.12.2009 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με Λευκή Εορτή εντός του Μεγάρου.
26.03.2010 Συνεστίαση στο κέντρο “Κανούση”.
26.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο εστιατόριο “The Old Times”.
Θέρος 2010 Έξι συναντήσεις στο κέντρο “Κανούση” (26.06, 09.07, 16.07, 23.07, 03.09, 10.09, 17.09.2010).
Διάθεση 400 ευρώ υπέρ σεισμοπαθών Αϊτής, ρουχισμό στην Πακιστανική κοινότητα και βιβλίων στις φυ-
λακές ανηλίκων Αυλώνας, εξοπλισμού στο κυλικείο των Β. Προαστείων.

Παρθενών, αρ. 122, Αν. Αθηνών
11.12.2009 Χριστουγεννιάτικη εορτή της Στ.
12.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου

Παύλος Μελάς, αρ. 134, Αν. Αθηνών
Θέρος 2010 Συναντήσεις σε κέντρο της Γλυφάδας κάθε Δευτέρα με τις Στ. Βυζάντιο και Παλλάς Αθηνά.
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Χορήγηση 500 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

Πέλλα, αρ. 82, Αν. Εδέσσης
Ποτήρι αγάπης μετά από κάθε συνεδρία. Συνεστιάσεις με τις οικογένειες και φίλους σε εστιατόρια της 
περιοχής. Αρωγή σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες με επισκέψεις και βοηθήματα, ιατρική φροντίδα για τα 
Χριστούγεννα. Συστηματική συντήρηση του μεγάρου, ανακαίνιση του χώρου υποδοχής (σαλόνι - βιβλιοθή-
κη) με εισφορές των μελών. Χορήγηση 1.800 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Περίανδρος, αρ. 153, Αν. Κορίνθου
27.12.2009 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου.
18.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου.
Χορήγηση 2.065,64 ευρώ για το Ελεονομείο της Μεγ. Στοάς.

Πίστις, αρ. 71, Αν. Πειραιώς
10.12.2009 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου εντός της Στοάς.
15.03.2010 Επίσκεψη-ξενάγηση στο Μουσείο Ακροπόλεως.
Χορήγηση υποτροφίας 3.000 ευρώ για σπουδαστές και κοινωνικές προσφορές συνολικού ύψους 6.000 ευρώ.

Πλάτων, αρ. 63, Αν. Καβάλας
16.01.2010 Κοπή πίτας σε Λευκή εκδήλωση. Βράβευση αριστούχων τέκνων μελών και προσφορά   
 αναμνηστικών δώρων. Συνεστίαση στο κυλικείο της Στ.
30.01.2010 Δωρεά στην Στ. Αριστοτέλης Σερρών επιπλώσεως και υλικού (έδρες αξιωμ., στήλες, 
 βιβλιοθήκη κλπ.)
14.02.2010 Συνεστίαση με συγγενείς και φίλους σε κέντρο περιοχής.
23.02.2010 Πανηγυρικός εορτασμός των 85 χρόνων λειτουργίας της Στ. Έκδοση ιστορικού λευκώματος.
Θέρος 2010 Τρείς θερινές συναντήσεις (07.07, 04.08 και 08.09) σε κέντρα της περιοχής.
Δωρεά 1.700 ευρώ σε ιδρύματα της πόλης και 250 ευρώ στους “Γιατρούς χωρίς σύνορα”. Χορήγηση 2.151 
ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

Πλειάς, αρ. 78, Αν. Αθηνών
29.01.2010 Χειμερινό Ηλιοστάσιο με ειδικά διασκευασμένο τυπικό της Στ. Ακρόπολις Αλεξανδρείας  
 Αιγύπτου του 1943.
05.03.2010 Τεκτονικό Συμπόσιο, μνήμη Κων. Γκονόπουλου.
Θερινό Ηλιοστάσιο στο κέντρο “Καστελλόριζο” με συμμετοχή Άγγλων αδ. των Στ. Russel, Vitruvian, 
Hillington και επίσκεψη ομάδος αδ. στην εγκατάσταση του Σεβ. Γιώργου Κωνσταντινίδη της Στ. Russel του 
Bedforshire.Παράδοση και αναχώρηση της περιοδεύουσας σφύρας (travelling gavel) στον Σεβ. Γ. Κων-
σταντινίδη σε κοινή συνεδρία της 28.05.2010 με τις Στ. Russel, Vitruvian, Hillington. Επισκέψεις στην Μεγ. 
Στ. της Μασσαχουσέτης και στην Στ. εγκατεστημένων Σεβ. Montefiori στο Τελ-Αβίβ (Π. Ρήγας).
16.05.2010 Τελετή μνήμης για τους αποβιώσαντες αδ.
Θέρος 2010 Τρεις συναντήσεις στο κέντρο “Χρήστος” στο Χαλάνδρι και τρεις στο κέντρο “Θανάσης”   
 στο Μοναστηράκι.
Χορήγηση 212 ευρώ για την Αϊτή και 379 ευρώ στο Μεγ. Θησ.

Πλωτίνος, αρ. 148, Αν. Ελευσίνας
31.01.2010 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στο Tennis Club Πολιτείας.
18.06.2010 Θερινό Ηλιοστάσιο στο Politia Tennis Club.
Θέρος 2010 Συνάντηση των μελών και των οικογενειών στο κέντρο “Χρήστος” στο Χαλάνδρι.
Ενίσχυση σπουδαστή με ποσό 1.600 ευρώ. Υποτροφία της Μεγ. Στ. ύψους 3.000 ευρώ.

Ποσειδωνία, αρ. 2, Αν. Πειραιώς
Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου. Θέρος 2010, τέσσερις συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φί-
λους (28.06, 12.07, 27.07, 06.09.2010). Ενίσχυση αναξιοπαθούντων με 200 ευρώ, δαπάνη 1.300 ευρώ.

Προμηθεύς, αρ. 37, Αν. Αθηνών
Ιαν. 2010 Κοπή βασιλόπιτας στο κυλικείο του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών.
Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος.
25.06.2010 Επίσκεψη της Στ. στον Τάραντα Ιταλίας και συμμετοχή στον επετειακό εορτασμό 
 της ιδρύσεως της Στ. Tarranto 261.
Θέρος 2010 Συναντήσεις κάθε Τρίτη.
21-28.09.2010 Επίσκεψη στην Cosenza Ιταλίας και συμμετοχή στις κοινές εργασίες των 
 αδελφοποιημένων Στ. με την επωνυμία Προμηθεύς (Αθηνών 37, Bologna 1140,
 Cosenza 1133, Taranto 261) με συνεστίαση. 
Χορήγηση 145 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

Πυθαγόρας, αρ. 8, Αν. Αθηνών
13.12.2009 Χριστουγεννιάτικη εορτή στο κέντρο “Ηλίας” στο Χαλάνδρι.
29.01.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Garden”.
24.04.2010 Τιμητική εκδήλωση για έξι αδ. της Στ. που προσέφεραν αίμα.
16.05.2010 Επίσκεψη στο Μουσείο Ακροπόλεως και γεύμα μελών και φίλων.
12.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου με εκδρομή στις Μυκήνες και την Ακροκόρινθο.
Θέρος 2010 Δεκατρείς συναντήσεις στο κέντρο “Ηλίας” με τις οικογένειες και φίλους.
Χορήγηση 1.000 ευρώ στα χωριά S.O.S., 3.000 ευρώ για υποτροφία της Μεγ. Στ., 3.000 ευρώ σε αναξιοπα-
θούντες και 1.000 ευρώ σε σπουδαστή.

Ραδάμανθυς, αρ. 96,  Αν. Χανίων
24.10.2009  Υποδοχή της Στ. Μ. Αλέξανδρος και φιλοξενία τους. 
Θέρος 2010 Συμμετοχή στο Θερινό Ηλιοστάσιο όλων των Στ. της Κρήτης στο Ηράκλειο.
Χορήγηση 348,48 ευρώ σε κοινωφελή Ιδρύματα.

Ρέα Κυβέλη. αρ. 140, Αν. Κηφισιάς
18.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου.
Θέρος 2010 Τρεις συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.
Χορήγηση 400 ευρώ στο οικοτροφείο Αγία Φιλοθέη, 250 ευρώ σε αναξιοπαθούντα.

Ρήγας Φεραίος, αρ. 113, Αν. Λαρίσης
08.12.2009 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου με τις συζύγους και φίλους.
01.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με τις συζύγους και φίλους.
Χορήγηση 260 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Σαλαμίς, αρ. 137, Αν. Πειραιώς
05-06.07.2010 Συμπόσιο των Δελφών, συμμετοχή της Στ. στο συμπόσιο για την ημέρα του περιβάλλοντος 
με Στ. που έχουν αρχαιοελληνικό όνομα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. 
Ενίσχυση αναξιοπαθούντος με 205 ευρώ.

Σκενδέρμπεης, αρ. 31, Αν. Αθηνών
20.10.2009 Επίσκεψη με τις οικογένειες στο Μουσείο Ακροπόλεως.
07.01.2010 Κοπή πίτας στο κυλικείο του Τεκτονικού Μεγάρου.
06.02.2010 Εκδήλωση για την Τσικνοπέμπτη στο κέντρο “Λοκάντα”.
14.04.2010 Ξενάγηση στο αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας που διοργάνωσε η Στ. Τριπτόλεμος.
27.05.2010 Προσφορά γεύματος αγάπης στους απόρους του “Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων”.
26.06.2010 Συμμετοχή στο Θερινό Ηλιοστάσιο στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης.
Θέρος 2010 Εννέα συναντήσεις με τα μέλη και τρεις με συζύγους και φίλους.
Ενισχύσεις ύψους 1.220 ευρώ (Λύρειο Ίδρυμα 300 ευρώ, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και υπέρ ανα-
ξιοπαθούντων 800 ευρώ).

Σκουφάς, αρ. 5, Αν. Χαλκίδος
24.01.2010 Κοπή πίτας, εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Ιππόκαμπος”.
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25.01.2010 Γεύμα για τους ηλικιωμένους στο εκκλησιαστικό Γηροκομείο Χαλκίδος.
04.06.2010 Συμμετοχή με την Στ. Ισότης στις κοινές εργασίες με την Στ. Πυθαγόρας Αμβέρσας.
23.06.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Ζέφυρος” Νέας Αρτάκης.
Συμμετοχή σε πολλές εκδηλώσεις άλλων Στοών.

Σπυρίδων Νάγος, αρ. 111, Αν. Αθηνών
23.01.2010 Συνεστίαση για το νέο έτος, κοπή πίτας.

Σωκράτης, αρ. 142, Αν. Κηφισιάς
15.01.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Βέργυς” με τις Στ. Ρέα Κυβέλη, 
 Αρχέτυπον Φως, Αττικός Αστήρ.
10.06.2010 Συντετμημένη τελετή μνήμης αδ., Τεκτονικό Συμπόσιο.
13.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στο εστιατόριο “Tike” στην Κηφισιά.
Θέρος 2010 Συναντήσεις στο κέντρο “Μπαχάρι” στην Πεύκη (15.07, 26.08, 09.09.2010).
Χορήγηση 1.200 ευρώ στο Σωματείο Αργώ (ναυτικών γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες) μετά από επί-
σκεψη αντιπροσωπείας αδ.

Τσιμισκής, αρ. 56, Αν. Αλεξανδρουπόλεως
Πάσχα 2010 Χορηγία 400 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.
Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους. Χορήγηση 400 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

Τριπτόλεμος, αρ. 122, Αν. Αθηνών
12.12.2009 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου στο Μουσείο Μπενάκη.
15.12.2009 Επίσκεψη στο Μουσείο Ακροπόλεως και δείπνο αγάπης.
26.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου με επίσκεψη-ξενάγηση στο Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Θέρος 2010 Τέσσερις συναντήσεις με ανάλυση θεμάτων.
Χορήγηση 3.012 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 2.720,50 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Υψηλάντης, αρ. 41, Αν. Αθηνών
14.01.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου, κοπή πίτας.
07.02.2010 Μνημόσυνο για τον αδ. Αλέξανδρο Υψηλάντη καικατάθεση στεφάνου στο μνημείο του 
 στο ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Πεδίου Άρεως.
27.02.2010 Δείπνο με τις οικογένειες σε εστιατόριο της Κηφισιάς.
26.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου σε εστιατόριο της Κηφισιάς.
Χορήγηση 736 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Φάρος, αρ. 138, Αν. Πατρών
06.11.2009 Ε’ Αμφικτιονία Δυτικής Ελλάδος.
15.01.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου στο τεκτονικό μέγαρ0.
05.02.2010 Κοπή πίτας με την Στ. Π.Π. Γερμανός, αρ. 22 στο Ρίο Tennis Club.
27.07.2010 Συνάντηση με τις οικογένειες και δείπνο στην οικία του Σεβ.
10.09.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “τα Αηδόνια”.

Φιλογένεια, αρ. 147, Αν. Κερκύρας
Δύο συναντήσεις στην Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας. Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου. Προσφορά 
αίματος για το νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφίας. Χορηγία 600 ευρώ στο “Χαμόγελο του Παιδιού” Κερκύρας. 
Χορήγηση 600 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Φίλιππος, αρ. 38, Αν. Θεσσαλονίκης
10.10.2009 Παρακολούθηση θεατρικής παραστάσεως με αδ. και φίλους στο ΚΘΒΕ.
05-06.12.2009 Συμπόσιο για το μέλλον του Τεκτονισμού με συμμετοχή πολλών μελών, ιδίως της 
 Β. Ελλάδος. Τα πρακτικά τυπώθηκαν σε αυτοτελή τόμο της περιοδικής εκδόσεως “Είπον”.
27.03.2010 Λευκή εορτή για την Εθνική Παλιγγενεσία του 1821, με ομιλητή τον αδ. Δημ. Φαβρικάνο.
23.06.2010 Κοινός εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου όλων των Στ. της Θεσσαλονίκης 

 με διοργανωτή την Στ. Φίλιππος με ομιλία του ενδ. αδ. Β. Κούτση. Δείπνο με συμμετοχή  
 250 μελών. Θερινές συναντήσεις κάθε Τετάρτη με συμμετοχή μελών και φίλους.
Σεπτ. 2010 Επίσκεψη 45 μελών στην Κατερίνη προς τιμή των αδ. της πόλεως. Δείπνο αγάπης.
Χορηγία 350 ευρώ στο Σύλλογο “Παιδικές Καρδιές”, χορήγηση 11 ηλεκτρονικών υπολογιστών από τον αδ. 
Γερ. Χατζηεμμανουήλ και 120 τόμων βιβλίων από το Θεόδωρο Χατζηαναστασίου, για τα τσιγκανόπουλα (ρόμ).

Φοίνιξ, αρ. 1, Αν. Κερκύρας
Οργανώθηκαν τέσσερις συνεστιάσεις με τις συζύγους και φίλους και δύο των μελών.
Διετέθησαν 4.510 ευρώ στο “Χαμόγελο του Παιδιού” και σε αναξιοπαθούντες.

Φοίνιξ, αρ. 48, Αν. Πειραιώς
17.01.2010 Κοπή πίτας στο Στάδιο Καραϊσκάκη.
14.02.2010 Επίσκεψη στο Μουσείο Ακροπόλεως και γεύμα με τις οικογένειες.
28.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.
 Οργανωμένη συμμετοχή στην αιμοδοσία της Μεγ. Στ. της Ελλάδος.
Θέρος 2010 Τέσσερις συναντήσεις στο κέντρο “Βάγγερ”.
Ενίσχυση Κοινωφελών Ιδρυμάτων ύψους 1.100 ευρώ.

Φοίνιξ, αρ. 51 αν. Αθηνών
11.01.2010 Κοπή βασιλόπιτας και Τεκτονικό Συμπόσιο.
21.02.2010 Επίσκεψη στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη για τον Γιάννη Τσαρούχη και 
 συνεστίαση με τις οικογένειες και φίλους.
21.03.2010 Επίσκεψη στην έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης “Έρως από την Θεογονία 
 του Ησιόδου ως την ύστατη αρχαιότητα” και συνεστίαση με τις οικογένειες και φίλους.
22.04.2010 Συμμετοχή στην διάλεξη του αδ. Θεοδόση Τάσιου στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
 “Megaron Plus” με θέμα “Ανατομία ήθους και πολιτικής”.
Συμμετοχή σε πληθώρα εκδηλώσεων και συνεδριών Στ. του κέντρου και της περιφέρειας. Χορήγηση 500 
ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 1.500 ευρώ για υποτροφίες σπουδαστών, 1.650 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Φοίνιξ, αρ. 59, Αν. Θεσσαλονίκης
Δεκέμβ. 2009 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου με τις οικογένειες και φίλους στο κέντρο “Μαϊάμι”.
Ιαν. 2010 Κοπή πίτας με τις οικογένειες στο κέντρο “Λουζιτάνια”.
13.03.2010 Εορτή υιοθεσίας Λυκιδέων.
23.06.2010 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Porto Palace” Θεσσαλονίκης.
Θέρος 2010 Εβδομαδιαίες συναντήσεις κάθε Πέμπτη στο εστιατόριο “Firenze”.
Χορήγηση 500 ευρώ για φάρμακα απόρων.

Φως, αρ. 88, Αν. Θεσσαλονίκης
Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους. Διάθεση 900 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕlO 

ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2009 ΜΕΧΡΙ 30.09.2010 

ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 

 
Φιλτ. και Σεβάσµιοι αδ. Αντιπρόσωποι, 
Θέτοµεν υπό την κρίσιν υµών τις Οικονοµικές Καταστάσεις της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος διά την περί-
οδον 01.10.2009 έως 30.09.2010 ήτοι: 
1. Ισολογισµόν της 30.09.2010, Τεκτovικής περιόδου 01.10.2009 έως 30.09.2010. 
2. Ανάλυσιν Λογαριασµών Αποτελεσµάτων Χρήσεως 01.10.2009 έως 30.09.2010. 
3. Προϋπολογισµούς της Χρήσεως 01.10.2010 έως 30.09.2011. 
4. Απολογισµόν του Ελεονοµείου 01.10.2009 έως 30.09.2010. 
5. Προϋπολογισµόν του Eλεοvoµείoυ 01.10.2010 έως 30.09.2011. 
6. Κατάστασιν της Ακινήτου Περιουσίας του Τεκτονικού Ιδρύµατος.
 
Α. Ο Ισολογισµός της υπό κρίσιν Τεκτ. Περιόδου 01.10.2009 έως 30.09.2010 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 01.10.2009 έως 30.09.2010 παρουσιάζουν την 

εξής εικόνα: 
 2.1 ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 976.876,24 Συµπεριλαµβανοµένων και των Εσόδων του Μεγ. Περιστυλίου. 
 2.2 ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 802.520,88 Συµπεριλαµβανοµένων και των Εξόδων του Μεγ. Περιστυλίου. 
Τα Έσοδα της υπό κρίσιν περιόδου (976.876,24 ΕΥΡΩ) συγκρινόµενα µε τα έσοδα της προηγουµένης 
περιόδου (851.605,27 ΕΥΡΩ) αυξήθηκαν κατά 125.270,97 ΕΥΡΩ ήτοι αύξηση εσόδων κατά 14,71 %. 

 
Τα Έξοδα της υπό κρίσιν περιόδου (802.520,88 ΕΥΡΩ) συγκρινόµενα µε τα έξοδα της προηγούµενης περι-
όδου (728.686,62 ΕΥΡΩ) αυξήθηκαν κατά 73.834,26 ΕΥΡΩ ήτοι αύξηση εξόδων κατά 10,13%.

Β. Οι Προϋπολογισµοί του Τεκτονικού Ιδρύµατος και της Τεκτονικής Αδελφότητας διά την νέα χρήση 
01.10.2010 έως 30.09.2011 συνετάγησαν µε πάσαν επιµέλειαν αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν τα αντίστοιχα 
κατά κεφάλαιον ποσά, τα εισπραχθέντα και δαπανηθέντα κατά την προηγουµένην χρήσιν και παρουσιά-
ζουν αντιστοίχως τα εξής πλεονάσµατα: 42.582,00 και 25.500,00, 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 01.10.2009 έως 30.09.2010 παρουσιάζει τα 
εξής: 
 1. ΕΣΟΔΑ προερχόµενα από τις εν γένει εισφορές των αδελφών 222.248,44 ΕΥΡΩ εις τα οποία προ-

στιθέµενο το υπόλοιπον της παρελθούσης χρήσεως 935,22 ΕΥΡΩ διαµορφώνουν ένα διαθέσιµο 
223.183,66 ΕΥΡΩ. 

 2. ΕΞΟΔΑ τα οποία διετέθησαν διά φιλανθρωπικούς σκοπούς (ως αναλυτική κατάστασις εις χείρας σας), 
222.368,00 ΕΥΡΩ.

 3. Το ΥΠΟΛΟΙΠΟ 815,66 ΕΥΡΩ µεταφέρεται εις την νέα χρήση 2010 - 2011. 

Δ. Ο Προϋπολογισµός του Ελεονοµείου δια την νέα χρήση 01.10.2010 έως 30.09.2011, παρουσιάζει ΕΣΟΔΑ 
203.500,00 ΕΥΡΩ, εις τα οποία, θα πρέπει να προστεθεί το Περίσσευµα της προηγουµένης περιόδου 
815,66 ΕΥΡΩ ήτοι σύνολο διαθεσίµων 204.315,66 ΕΥΡΩ, υπέρ φιλανθρωπικών έργων. 

Φίλτ. αδ. Αντιπρόσωποι, 
Κατόπιν της ανωτέρω συνοπτικής, αλλά συνάµα διαφωτιστική ς Εκθέσεως των Οικονοµικών Πεπραγµένων 
της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, ως και των λεπτοµερών συνηµµένων πινάκων, πιστεύω µεν ότι, η ενηµέ-
ρωσή σας θα είναι πλήρης και ουσιαστική. 

Μετά του τρ. αδ. ασπ. 
Κατ’ εντολήν 

O Mεγ. Θησαυροφύλαξ

Γεώργιος Ίβος 
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.09.2010 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.10.2009 - 30.09.2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2009-2010  2008-2009 
Ι. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη 
 Κτήσης   Αξία 
Ακίνητα Κτίρια  2.852.965,70   2.852.965,70 2.852.965,70 
Οικόπεδα  31.015,31   31.015,31  31.015,31 
‘Επιπλα και σκεύη  107.923,95  103.289,22  4.634,73  4.634,73 
Εγκαταστάσεις  38.898,43  36.239,18  2.659,25  2.659,25 
Μηχανολογικός Εξοπλισµός  145.455,60  132.737,76  12.717,84  5.167,81 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ  3.176.258,99  272.266,16 2.903.992,83 2.896.442,80 

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Εγγυήσεις    1.639,69  1.639,69 
Προσωρινοί Λογαριασµοί ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ    168.207,87  165.545,69 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ    169.847,56  167.185,38 

IΙI. ΔΙΑΘΕΣIΜΑ 
Ταµείο    77.068,78  129.094,17 
Τράπεζαι     738.316,23  625.528,42 
Καταθέσεις όψεως   15.243,24 
Ταµιευτήριο   418.044,95 
Καταθέσεις προθεσµίας    305.028,04 
Αµοιβαία Κεφάλαια 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ    815.385,01 754.622,59 

Σύνολο Ενεργητικού    3.889.225,40 3.818.250,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2009-2010 2008-2009 
Ι. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 3.717.129,64 3.510.300,99 
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Δηµόσιο  3.031,23  3.333,42 
ΙΚΑ  7.192,54  6.738,99 
Προσωρινοί Λογαριασµοί 
ΠIΣΤΩΤΙΚΟΙ 20.700,97  25.023,50 
Πιστωταί 29.000,00 149.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 59.924,74 184.095,91 

Ελεονοµείο Μεγ. Στοάς 815,66 935,22 

ΙΙΙ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ  111.355,36 122.918,65 

Σύνολο Παθητικού  3.889.225,40 3.818.250,77 

 Ο Μέγας Θησαυροφύλαξ                                                      Ο Μέγας Διδάσκαλος

 Γεώργιος Ίβος                                                      Νικόλαος Βουργίδης
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ΕΞΟΔΑ 2009-2010

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 
Μεγάρου Αθηνών  86.146,93 
Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 
ακιν. περιφερείας  5.883,00 
Μισθώµατα ακιν. επαρχιακών Στοών  31.525,86 
Έξοδα λειτουργίας Μεγάρου Ελευσίνος  10.324,88 
Ασφάλιστρα  15.527,97 
Αµοιβαί προσωπικού  209.880,97 
Εργοδοτικαί εισφοραί  58.832,36 
Αµοιβαί τρίτων  6.300,00 
Έξοδα λειτουργίας Μεγάρου Αχαρνών  44.258,60 
(ΔΕΗ - Ύδρευσις - θέρµανσης) 
Έξοδα λειτουργίας γραφείων  22.797,63 
(ΟΤΕ - Ταχυδροµικά - Γραφική ύλη) 
Διαχείριση Τεκτονικού δελτίου 
"ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ"  29.108,48 
Εκτύπωση και αγορά εντύπων 
και Τυπικών  7.305,85 
Διάφορα γενικά έξοδα  30.648,00 
Φόρος Εισοδήµατος  7.571,17 

ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αµοιβαί προσωπικού  16.022,24 
Εργοδοτικαί εισφοραί  4.495,84 
Σύνολο εξόδων  586.629,78 
Πλεόνασµα  20.088,77 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  606.718,55 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2009 - 30.09.2010 

ΕΣΟΔΑ 2009-2010 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έσοδα ακινήτων  9.975,60 
Διάφορα έσοδα  560.000,00 
Συµµετοχή της Τεκτ. Ενώσεως 
σε δαπάνες Μ. Στοάς  32.128,65 
Τόκοι  4.614,30 
 606.718,55 
 

 606.718,55

 Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

 Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

ΕΞΟΔΑ 2009-2010 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έκτακται ενισχύσεις Στοών 
περιφερείας  39.989,84 
Μισθώµατα ακινήτων 
επαρχιακών Στοών  20.151,80 
Έξοδα ταξειδίων και µετακινήσεων  23.662,45 
Έξοδα περιποιήσεων 
και δηµοσίων σχέσεων  75.423,20 
Διάφορα γενικά έξοδα  22.341,83 
Δωρεές  623.000,00 
 804.569,12 

ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Περιζώµατα - Περιλαίµια - Υλικά  8.590,62 
Εκδηλώσεις  2.468,00 
Ταχυδροµικά 
Εκτύπωση και αγορά εντύπων 
και Τυπικών  6.061,00 
Διάφορα γενικά έξοδα  17.202,36 
Έξοδα ταξιδίων και µετακινήσεων  
 34.321,98 
Σύνολο εξόδων  838.891,10 
Πλεόνασµα  91.266,59 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  930.157,69 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2009 - 30.09.2010 

ΕΣΟΔΑ  2009-2010 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδροµαί Στοών 
(Εισπράξεις µέχρι 30.09.2010)  453.493,11 
Οφειλόµεναι συνδροµαί Στοών  72.100,00 
Μύητρα - Υιοθεσίαι  174.014,00 
Διάφορα έσοδα  82.358,47 
 

 781.965,58 

ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδροµαί Περιστυλίων 
(Εισπράξεις µέχρι 30.09.2010)  45.538,08 
Οφειλόµεναι συνδροµαί Περιστυλίων  29.507,03 
Μύητρα - Τακτοποιήσεις  70.760,00 
Διάφορα έσοδα  2.387,00 
 148.192,11 

 930.157,69 
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ΕΞΟΔΑ 2010-2011 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 
Μεγάρου Αθηνών  60.000,00 
Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 
ακιν. περιφερείας  10.000,00 
Μισθώµατα ακινήτων 
επαρχιακών Στοών  32.000,00 
Έξοδα λειτουργίας Μεγάρου Ελευσίνος  12.000,00 
Ασφάλιστρα  16.000,00 
Αµοιβαί προσωπικού  210.000,00 
Εργοδοτικαί εισφοραί  59.000,00 
Αµοιβαί τρίτων  7.000,00 
Έξοδα λειτουργίας Μεγάρου Αχαρνών  45.000,00 
(ΔΕΗ - Ύδρευσις - θέρµανσης) 
Έξοδα λειτουργίας γραφείων  23.000,00 
(ΟΤΕ - Ταχυδροµικά - Γραφική ύλη) 
Διαχείριση Τεκτονικού δελτίου 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»  25.000,00 
Εκτύπωση και αγορά εντύπων 
και Τυπικών  9.000,00 
Διάφορα γενικά έξοδα  30.000,00 
Φόρος Εισοδήµατος  8.500,00 

ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αµοιβαί προσωπικού  16.100,00 
Εργοδοτικαί εισφοραί  4.518,00 

Σύνολο εξόδων  567.118,00 
Πλεόνασµα  42.582,00 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  609.700,00 

ΕΞΟΔΑ  2010-2011 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έκτακται ενισχύσεις Στοών 
περιφερείας  40.000,00 
Μισθώµατα ακινήτων επαρχιακών 
Στοών  21.000,00 
Έξοδα ταξειδίων και µετακινήσεων  20.000,00 
Έξοδα περιποιήσεων 
και δηµοσίων σχέσεων  150.000,00 
Διάφορα γενικά έξοδα  20.000,00 
Δωρεές  630.000,00 
 881.000,00 

ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Περιζώµατα - Περιλαίµια - Υλικά  8.500,00 
Εκδηλώσεις Ταχυδροµικά 
Εκτύπωση και αγορά εντύπων 
και Τυπικών  12.000,00 
Διάφορα γενικά έξοδα  1.000,00 
Έξοδα ταξειδίων και µετακινήσεων 
 21.500,00 
Σύνολο εξόδων  902.500,00 
Πλεόνασµα  25.500,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  928.000,00 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2010 - 30.09.2011 

ΕΣΟΔΑ  2010-2011 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έσοδα ακινήτων  10.000,00 
Διάφορα έσοδα  560.000,00 
Συµµετοχή της Τεκτ. Ενώσεως 
σε δαπάνες Μ. Στοάς  35.000,00 
Τόκοι  4.700,00 
 609.700,00 

 609.700,00

 Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

 Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2010 - 30.09.2011

ΕΣΟΔΑ  2010-2011 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδροµαί Στοών 
(Εισπράξεις µέχρι 30.09.2011)  525.000,00 
Μύητρα - Υιοθεσίαι  175.000,00 
Διάφορα έσοδα  80.000,00 

 780.000,00 

ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδροµαί Περιστυλίων 
(Εισπράξεις µέχρι 30.09.2011)  75.000,00 
Μύητρα - Τακτοποιήσεις  71.000,00 
Διάφορα έσοδα  2.000,00 
 148.000,00 

 928.000,00



διοικητικός απολογισμός304 διοικητικός απολογισμός 305

ΕΞΟΔΑ  2010-2011  2009-2010  
Βοηθήµατα εις 
αναξιοπαθούντας  24.000,00  37.910,00  
Υποτροφίαι και ενισχύσεις 
Σπουδαστών  120.000,00  9.000,00  
Σε κοινωφελή ιδρύµατα  60.000,00 175.458,00

Περίσσευµα περιόδου  315,66  815,66 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  204.315,66 223.183,66 

ΕΞΟΔΑ  2009-2010 2008-2009
Βοηθήµατα εις 
αναξιοπαθούντας 37.910,00  17.313,88 
Υποτροφίαι και ενισχύσεις 
Σπουδαστών  9.000,00  120.000,00 
Σε κοινωφελή ιδρύµατα 175.458,00 13.300,00 

 222.368,00 150.613,88
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ  815,66  935,22 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 223.183,66 151.549,10 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
AΠOΛOΓΙΣMOΣ ΕΛΕΟΝΟΜΕΙΟΥ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2009 - 30.09.2010 

ΕΣΟΔΑ  2009-2010  2008-2009 
Υπόλοιπο παρελθούσης 
Τεκτ. περιόδου  935,22  500,00 
Προσφοραί Τεκτ. Στοών  70.234,44  56.318,87 
Καταβολή Ελεονοµείων 
Στοών  89.014,00  93.276,39 
Διάφοραι εισφοραί  63.000,00  1.453,84 

 223.183,66 151.549,10

 Ο Μεγ. Ελεονόμος Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Δημήτριος Βασιλάκος Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ ΕΛΕΟΝΟΜΕΙΟΥ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2010 - 30.09.2011

ΕΣΟΔΑ  2010-2011  2009-2010
Διάθεση από απόθεµα 
πρ. χρήσεως  815,66  935,22
Προσφοραί Τεκτ. Στοών  60.500,00  70.234,44
Καταβολή Ελεονοµείων 
Στοών  80.000,00  89.014,00 
Διάφοραι εισφοραί 63.000,00  63.000,00

 204.315,66 223.183,66

 Ο Μεγ. Ελεονόμος Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ

 Δημήτριος Βασιλάκος Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος 

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 

 ΟIΚΟΠΕΔΑ 
Οικόπεδο  ΧΑΝΙΩΝ  22.211,20
   ΚΟΖΑΝΗΣ 8.804,11  31.015,31 
ΣΥΝΟΛΟ      2.883.981,01 

Διά την ακρίβεια των αναφεροµένων 

Αθήνα 30.09.2010 

Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ

Γεώργιος Ίβος 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 30.09.2010
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διοικητικός & οικονομικός
απολογισμός

τεκτονικής περιόδου 
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Προς άπασας τας υπό την αιγίδα ημών Σ. Στοάς

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 63/2011

“Περί συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
των Σεβ. αδ. αδ. Αντιπροσώπων”

Ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

Συμφώνως 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 Ελλά-
δος, ληφθείσαν κατά την Συνεδρίαν αυτού της 21ης Δεκεμβρίου 2011.

Καλούμεν
τους Σεβ. αδ. Αντιπροσώπους των υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Σεπτών Στο-
ών, εις ετησίαν Τακτικήν Σύνοδον της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα πραγματοποιηθεί εις 
την αίθουσαν “Ελευσίς” του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών, οδός Αχαρνών αριθ. 19, την 28ην Ια-
νουαρίου 2011, 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 προηγούμενης ετησίας Τακτικής Συνόδου της Γενικής Συνε-

λεύσεως της 28ης Ιανουαρίου 2011.
3. Διοικητική Λογοδοσία της Τεκτονικής Περιόδου 1.10.2010 έως 30.9.2011 προς έγκρισιν και 

ψήφισιν.
4. Οικονομικός Απολογισμός χρήσεως 1.10.2010 έως 30.9.2011 και Έκθεσις της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής προς απαλλαγήν του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος από πάσης 
διαχειριστικής ευθύνης.

5. Υποβολή προς έγκρισιν του Προϋπολογισμού περιόδου 1.10.2011 - 30.9.2012.
6. Διάφοροι Ανακοινώσεις.

Εξεδόθη εις το Τεκτονικόν Μέγαρον Αθηνών την 21ην Δεκεμβρίου 2011.

 Ο Μέγας Γραμματεύς Ο Μέγας Διδάσκαλος

 Αετός Χ. Τζιφάκις Νικόλαος Βουργίδης

Κοινοποίησις:
1. Ενδοξ. Επιτ. Μεγ. Διδ. Φιλτ. αδ. Χρήστον Μανέαν
2. Ενδοξ. πρώην Μεγ. Διδ. Φιλτ. αδ. Διονύσιον Παπαδάτον
3. Ενδοξ. πρώην Μεγ. Διδ. Φιλτ. αδ. Σπυρίδωνα Παΐζη
4. Σεβ. αδ. αδ. Αντιπροσώπους παρά τη Γενική Συνελεύσει.

Σημείωσις: Υπομιμνήσκεται εις τους φιλτ. Σεβ. αδ. Αδ. Αντιπροσώπους ότι κατ’ άρθρον 24 του Καταστατικού Χάρτου, η 
Γενική Συνέλευσις συνεδριάζει κατά τους Τεκτ. Τύπους εις Βαθμόν Διδ. δι’ ό και δέον όπως φέρουν περίζωμα του βαθμού.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Αν. Αθηνών 10 Δεκεμβρίου 2011

Σεβάσμιοι Αδελφοί Αντιπρόσωποι,
1. Κατά την κρινόμενη περίοδο στο Τεκτονικό Μέ-

γαρο Αθηνών, συνεκλήθησαν τακτικές μηνιαίες 
Σύνοδοι των Σεβασμίων, των Επιθεωρητών και 
των Κοσμητόρων, τους οποίους ο Μεγ. Διδ.  Εν-
δοξ.  αδ.  Νικόλαος Βουργίδης και οι Ενδ. αδ., 
ενημέρωσαν διεξοδικά για τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου, τις τρέχουσες εξελίξεις και έδω-
σαν απαντήσεις ή λύσεις στα θέματα που τέθη-
καν ή αντιμετωπίστηκαν από το Συμβούλιο.

2. Συνεκλήθησαν δύο Σύνοδοι για τους ιδίους σκο-
πούς, στο Τεκτονικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για 
τους Σεβασμίους, Επιθεωρητές και Κοσμήτο-
ρες των Σ. Στοών Βορείου Ελλάδος. 

3. Κατά την κρινόμενη περίοδο, το Συμβούλιο εγκα-
θίδρυσε τις ακόλουθες Στοές:
α. Την Σ. Στ. "ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΣΤΗΡ" υπ’ αριθ. 161, 

Αν. Πατρών (Σεπτέμβριος 2010). 
β. Την Σ. Στ. "ΕΥΡΩΠΗ" υπ’ αριθ. 162, Αν. Αθη-

νών (Ιανουάριος 2011).
4. Συνεχίστηκε ο κύκλος των καθιερωμένων Ανοι-

κτών Εκδηλώσεων του Τεκτονικού Ιδρύματος. 
Συγκεκριμένα την 13η Νοεμβρίου 2010, έλαβε 
χώρα η 24η Ανοικτή Εκδήλωση με θέμα "Το 
Σύμπαν, η Ζωή και ο Άνθρωπος", με εισηγητές 
τους:
α. Χρήστο Γούδη, καθηγητή Αστροφυσικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή του 
Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου με θέμα: "Το 
γνωστό, άγνωστο Σύμπαν".

β. Νίκο Ματσόπουλο, αστρονόμο του Ινστιτού-
του Αστρονομίας και Αστροφυσικής του  
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με θέμα: 
"Το ηλιακό μας σύστημα, περιβάλλον αισιο-
δοξίας ή καταστροφής;".

γ. Ευστράτιο Θεοδοσίου, αναπληρωτή καθηγητή 
Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
με θέμα: "Η αναζήτηση ευφυούς ζωής στο 
Σύμπαν".

δ. Δημήτριο Μακρατζάκη, υποπτέραρχο ε.α., 
πλαστικό χειρουργό, π. πρόεδρο της Ελλη-
νικής Εταιρείας Αεροπορικής και Διαστημι-
κής Ιατρικής με θέμα: "Από την ύλη στη ζωή 
και τον άνθρωπο". Την εκδήλωση προλόγισε 
ο Μεγ. Διδ. Ενδοξ. αδ. Νίκος Βουργίδης.

5. Η ίδια εκδήλωση και με τους αυτούς εισηγητές 
επαναλήφθηκε στις 26.2.2011 στο Τεκτονικό 

Μέγαρο Θεσσαλονίκης. 
6. Συνεχίστηκε η αιμοδοσία των υπό την αιγίδα της 

Μεγ. Στ. της Ελλάδος μελών των διαφόρων Σ. 
Στοών, υπέρ του Νοσοκομείου Παίδων "ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ", για τα παιδιά που πάσχουν από μεσο-
γειακή αναιμία. Κατά την παρελθούσα τεκτονι-
κή περίοδο, οι αδελφοί των Σ. Στοών Λεκανοπε-
δίου Αττικής, έδωσαν στο νοσοκομείο αυτό 495 
μονάδες αίματος.

7. Παράλληλα με την ειδική φιλανθρωπική δραστη-
ριότητα των Στοών, που περιγράφεται στους επί 
μέρους απολογισμούς, η Μεγάλη Στοά της Ελ-
λάδος συνέχισε το έργο του Ιδρύματος, διαθέ-
τοντας  χρηματικά ποσά σε αγαθοεργίες σε υπο-
τροφίες προς απόρους σπουδαστές, οι οποίοι 
εκπλήρωσαν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως 
αναφέρεται στον απολογισμό του Μεγ. Ελεονο-
μείου. Ειδικότερα διέθεσε 67.711 ευρώ σε δώ-
δεκα φιλανθρωπικά ιδρύματα, 64.000 ευρώ σε 
28 υποτροφίες και 35.650 ευρώ σε εννέα αναξι-
οπαθούντες (Σύνολο 187.361 ευρώ).

8. Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος καλλιέργησε ιδιαί-
τερα αρμονικές σχέσεις με όλες τις τεκτονικές 
δυνάμεις της αλλοδαπής, με τις οποίες υπάρχει 
αμοιβαία αναγνώριση και συμμετείχε με αντι-
προσώπους της σε Γενικές Συνελεύσεις ή άλ-
λες εκδηλώσεις Μεγάλων Στοών.
Ειδικότερα παρέστει:
α. Στην τελετή ιδρύσεως της Μεγάλης Στοάς του 

Πριγκηπάτου του Μονακό, παρέστει διά του 
Μεγάλου Διδασκάλου Ενδοξ. αδ. Νικ. Βουρ-
γίδη και του προσθέτου Μεγάλου Διδασκά-
λου Ενδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργη. Την τελετή 
εγκαθιδρύσεως διενήργησε η Ηνωμένη 
Μεγάλη Στοά της Αγγλίας υπό την προεδρία 
του προσθέτου Μεγάλου Διδασκάλου αδ. 
Geoffrey Lowndes. Στην τελετή παρευρέθη-
σαν αντιπροσωπείες από το σύνολο σχεδόν 
των Ευρωπαϊκών δικαιοδοσιών με τους Με-
γάλους Διδασκάλους τους.

β. Στην τριμηνιαία επικοινωνία της Ηνωμένης 
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας (8-10 Μαρτίου 
2011, Λονδίνο). Στις εργασίες προήδρευ-
σε ο πρόσθετος Μεγάλος Διδάσκαλος της 
Ην. Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας Ενδ. αδ. 
Geoffrey Lowndes, ο οποίος παρέθεσε επί-
σημο γεύμα, στο οποίο παρεκάθησαν ο πρό-
σθετος Μεγάλος Διδάσκαλος της Ην. Μεγά-
λης Στοάς της Αγγλίας, οι αξιωματικοί της, 
οι εν ενεργεία περιφερειακοί Μεγ. Διδάσκα-

λοι και οι παρευρισκόμενοι επικεφαλής των 
ξένων αντιπροσωπειών.

γ. Την Μεγ. Στοά της Ελλάδος εκπροσώπησε ο 
προσθ. Μεγ. Διδ. Ενδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργης 
στην Τρίτη Άτυπη Σύνοδο των Μεγάλων Δι-
δασκάλων της Ευρώπης (6-7 Μαΐου 2011, 
Βρυξέλλες). Βασικό αντικείμενο της συνό-
δου ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τα εξής 
θέματα:
n  την διαμορφωθείσα κατάσταση στον Ευ-

ρωπαϊκό Τεκτονισμό και τις σχέσεις των 
Ευρωπαϊκών Μεγάλων Στοών με την 
Εθνική Μεγάλη Στοά της Γαλλίας

n  τις επιδράσεις των άλλων Τεκτονικών Σω-
μάτων στις σχέσεις μεταξύ των Μεγάλων 
Στοών

n  την κανονικότητα και την αναγνώριση
n  τα ανθρώπινα δικαιώματα
Στην Σύνοδο παρέστησαν περισσότεροι των 
τριάντα Μεγάλων Διδασκάλων ή εξουσιοδο-
τημένοι αντιπρόσωποί τους.

δ. Τριμηνιαία Επικοινωνία της Ηνωμένης Με-
γάλης Στοάς της Αγγλίας (8 Ιουνίου 2011, 
Λονδίνο). Ο πρόσθετος Μεγάλος Διδάσκα-
λος της Ην. Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας Ενδ. 
αδ. Geoffrey Lowndes προήδρευσε των ερ-
γασιών.
Ακολούθησε επίσημο γεύμα, στο οποίο πα-
ρεκάθησαν ο πρόσθετος Μεγάλος Διδάσκα-
λος της Ην. Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας οι 
αξιωματικοί της, οι εν ενεργεία Περιφερει-
ακοί Μεγ. Διδ. καθώς και οι παρευρισκόμε-
νοι επικεφαλής των ξένων αντιπροσωπειών.
Κατά την διάρκεια της συνόδου στον καθιε-
ρωμένο του χαιρετισμό ο πρόσθετος Μεγά-
λος Διδάσκαλος της Ην. Μεγάλης Στοάς της 
Αγγλίας αναφέρθηκε στην τακτική παρουσία 
της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, στις εκδη-
λώσεις για την οποία εξέφρασε τις ιδιαίτε-
ρες ευχαριστίες του, ενώ ιδιαίτερη αναφορά 
έκανε στην μύηση που διοργανώνει η Στοά 
Ισότης την 9η Ιουνίου 2011 σύμφωνα κατά το 
τυπικό της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος. Την Ελ-
λάδα εκπροσώπησε ο προσθ. Μεγ. Διδ. Ενδ. 
αδ. Γ. Βασιλογεώργης.

ε. Κοινές εργασίες της Στ. Ισότης υπ’ αριθμ. 10 
Ανατ. Πειραιώς με Hellenic Lodge 7270 Αν. 
Λονδίνου, στον Καθεδρικό Ναό του Τεκτο-
νικού Μεγάρου του Λονδίνου (8-12 Ιουνίου 
2011).
Η Στ. Ισότης υπ’ αριθμ. 10 Ανατ. Πειραιώς με 
τον Μεγ. Διδ. Ενδοξ. αδ. Νικόλαο Βουργίδη 
και τον προσθ. Μεγ. Διδ. Ενδ. αδ. Γεώργιο 
Βασιλογεώργη και 85 μέλη της Στοάς, άλ-

λων Στοών και ιδίως της ελληνόφωνης Στ. 
Πυθαγόρας Αμβέρσας, μετέβησαν στο Λον-
δίνο και πραγματοποίησαν κοινές εργασίες 
με την Hellenic Lodge στο κεντρικό μεγάλο 
ναό του τεκτονικού μεγάρου του Λονδίνου.
Οι εργασίες υπήρξαν εντυπωσιακές παρου-
σιάζοντας τη μύηση στον βαθμό του μαθη-
τού, δύο λυκιδέων της Σ. Στ. Ισότης με το ελ-
ληνικό τυπικό στην Ελληνική γλώσσα με την 
παράλληλη μετάφραση στην Αγγλική. Στις 
εργασίες παρέστησαν πλέον των 400 τεκτό-
νων, μεταξύ των οποίων και αντιπροσωπεία 
της Μητροπολιτικής Στοάς του Λονδίνου με 
επικεφαλή τον πρόσθετο Μεγ. Διδ. Ενδ. αδ. 
Russel Race.

ζ. Κανονική Μεγάλη Στοά του Βελγίου (30 Ιουνί-
ου - 1 Ιουλίου 2011).
Στις Βρυξέλλες έγινε η ετήσια Γενική Συνέ-
λευση και η επανεγκατάσταση του Μεγάλου 
Διδασκάλου Ενδοξ. αδ. Elli Peters. Στην εκ-
δήλωση παρέστη εκ μέρους της Μεγ. Στοάς 
της Ελλάδος ο πρόσθετος Μεγάλος Διδά-
σκαλος Ενδ. αδ. Γ. Βασιλογεώργης.

η. Μεγάλη Στοά του κράτους του Ισραήλ (4-6 
Ιουλίου 2011).
Στο Τελ Αβίβ έλαβε χώρα η ετήσια ενική 
Συνέλευση και η εγκατάσταση του Μεγάλου 
Διδασκάλου της Μεγάλης Στοάς του Ισραήλ. 
Στην εκδήλωση παρέστη εκ μέρους της Μεγ. 
Στοάς της Ελλάδος ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ 
Ενδ. αδ. Γ. Ίβος.

θ. 200 χρόνια της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος 
(19-22 Μαΐου 2011, Αθήνα). Την 21η Μαΐου 
εορτάσθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα η επέ-
τειος των 200 ετών από την ίδρυση της Με-
γάλης Στοάς της Ελλάδος. Κατά την εκδή-
λωση αυτή διεξήχθησαν από το Συμβούλιο 
της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τεκτονικές 
εργασίες, στην μεγάλη αίθουσα του ξενο-
δοχείου INTERCONTINENTAL, στις οποίες 
παρέστησαν περισσότεροι από 700 αδελ-
φούς, μεταξύ των οποίων, αντιπροσωπείες 
δεκάδων Μεγάλων Στοών και Μεγάλων Δι-
δασκάλων και τα αδελφά Τεκτονικά Σώματα 
του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού 
Τύπου και του Τύπου της Υόρκης. Κύριος 
ομιλητής στις εργασίες ήταν ο Μέγας Διδά-
σκαλος Ενδοξ. αδ. Νικόλαος Βουργίδης με 
θέμα “Τεκτονισμός και Άνθρωπος - Τεκτο-
νική εκδοχή”.
Επακολούθησε επίσημο γεύμα 1.200 ατό-
μων, με μουσική και χορευτικά συγκροτήμα-
τα, κατά τη διάρκεια του οποίου, προσφέρ-
θηκαν οι υποτροφίες στους σπουδαστές και 
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Μετά του τρ. αδ. ασπ. 
Κατ’ εντολήν

Ο Μεγ. Γεν. Γραμματεύς

Αετός Τζιφάκις

Αποβιώσαντα μέλη Στοών

Απόλλων: Μάριος Έσλιν

Αρμονία: Γεώργιος Σουλιώτης, Νικόλαος Αγγελίδης

Αττικός Αστήρ: Μάνος Καρέλας, Κλέων Καρυπίδης

Βυζάντιον: πατήρ Ελευθέριος Ρασντάν, Νικόλαος Πολίτης

Δελφοί 86: Δημήτριος Οικονομίδης, Σπυρίδων Γουρζής, Γεώργιος Σαλαπάτας, Χαράλαμπος 

Ποταμιάνος

Μέλης: Ιωάννης Ρόζος

Μιαούλης: Γεώργιος Αποστολόπουλος, Ανδρέας Αποστολόπουλος

Πίστις: Μιχαήλ Κωνσταντάκος

Πυθαγόρας: Εμμανουήλ Νόννας

Αριστοτέλης: Σπυρίδων Πολιάκας

Βενιαμίν ο Λέσβιος: Λάζαρος Κεραβανιάν, Δημήτριος Καραμάνος, Παναγιώτης Βαμβουρέλλης

Δωδώνη: Δημήτριος Παπασπύρου, Σπυρίδων Καραγιώργος

Εκάτη: Νικόλαος Γεραγάς 

Ερμής: Γεώργιος Ρούμπαλης

Κοινόν Αιτωλών: Χρήστος Παπαβλαχόπουλος

Π. Π. Γερμανός: Χρήστος Ζαφειρόπουλος

Πλάτων: Γεώργιος Κρυονερίτης

Σκουφάς: Στέφανος Κομπορόζος

Τσιμισκής: Γεώργιος Δεμερτζής

Φοίνιξ 59: Ιάκωβος Άντζελ

Ρήγας Φερραίος: Μωυσής Εσδράς

Φως: Δημήτριος Γκίρτσος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α», Εγκυκλίου 9/Ε/90οι ενισχύσεις σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.
Οι διάφορες αντιπροσωπείες απηύθυναν 
θερμούς χαιρετισμούς και προσέφεραν 
δώρα τους προς την Μεγάλη Στοά της Ελ-
λάδος.
Η Μεγ. Στοά της Ελλάδος προσέφερε ειδι-
κά αναμνηστικά και εξέδωσε Λεύκωμα στην 
Ελληνική και την Αγγλική, στο οποίο περι-
γράφεται η πορεία του Ελληνικού Τεκτονι-
σμού στους δύο αιώνες, που επιμελήθηκε ο 
Ενδ. αδ. Γ. Ματσόπουλος.

ι. Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος απέστειλε μήνυμα 
για επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών σε εκ-
δηλώσεις των ακόλουθων Μεγ. Στ.: Μεγάλη 
Στοά του Ισραήλ (26-28 Ιαν. 2011), Σύνοδο 
των Μεγ. Διδασκάλων της Βορείου Αμερικής 
(21-24 Φεβρ. 2011), Μεγ. Στοά της Μαδαγα-
σκάρης (4-6 Μαρτίου 2011), Μεγ. Στ. της Ρου-
μανίας (30.4 και 1.5 2011), Μεγ. Αν. της Ιταλί-
ας και Μεγ. Στ. του Σαν Μαρίνο (2-3 Απριλίου 
2011), Μεγ. Ανατολή της Ιταλίας (7-9 Μαρτίου 
2011), Μεγ. Ανατολή της Τουρκίας (7-9 Μαΐ-
ου 2011), Μεγ. Στ. της Ουγγαρίας (26-28 Μαΐ-
ου 2011), Μεγ. Στ. της Σερβίας (10-12 Ιουνίου 
2011), Μεγ. Στοές της Καλιφόρνιας και του 
Μαυροβουνίου, εγκατάσταση του Μεγ. Διδ. 
της Μεγ. Στ. της Βοσνίας (7-9 Οκτ. 2011), 
Σύνοδο των Μεγ. Γραμματέων στην Μεγ. Στοά 
της Κροατίας (7-9 Οκτ. 2011), Μεγ. Στοά της 
Μολδαβίας (20-23 Οκτ. 2011), Μεγ. Στ. της 
Μάλτας (27-28 Νοεμβ. 2011), Μεγ. Στοά του 
Λουξεμβούργου (12-14 Δεκ. 2011) και τριμη-
νιαία επικοινωνία της Ηνωμένης Μεγ. Στ. της 
Αγγλίας 14.9.2011.

9. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι στενές πνευ-
ματικές σχέσεις που καλλιέργησε και διατηρεί 
το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς με το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Ειδικότερα στις εκδηλώσεις 
του μεταπτυχιακού τμήματος του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, που διεξάγονται κάθε χρόνο, για το 
Δελφικό Ιδεώδες που διοργανώθηκε από 13-16 
Ιουλίου 2011 στο αμφιθέατρο Ιω. Δρακόπου-

λος, του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ελληνικός 
Τεκτονισμός τιμήθηκε ιδιαίτερα, αφού κατά τις 
εκδηλώσεις αυτές πέντε τέκτονες υπήρξαν ει-
σηγητές, μεταξύ των οποίων και ο Ύπατος Μέ-
γας Ταξιάρχης αδ. Χρήστος Μανέας και ο Μέγας 
Διδ. Ενδοξ. αδ. Νικόλαος Βουργίδης.
Στις 15.7.2011, όταν ομιλητής ήταν ο Πρύτανις 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Θεοδόσιος Πε-
λεγρίνης, προήδρευσε στο πάνελ ο Μέγας Διδ. 
Ενδοξ. αδ. Νικόλαος Βουργίδης, πλαισιούμενος 
από τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη αδ. Χρήστο Μα-
νέα, τον Κοσμ. αδ. Ηλία Κοντογιάννη και άλλους 
διακεκριμένους καθηγητές.
Η εκδήλωση του Δελφικού Ιδεώδους, ολοκλη-
ρώθηκε στις 16.7.2011 με την θεατρική παρά-
σταση, έργο του καθηγητού Θεοδόση Πελεγρί-
νη, που παίχθηκε στην αίθουσα Σκαλκώτα του 
Μεγάρου Μουσικής.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, επί μία εβδο-
μάδα, στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν αναρτημένο 
μεγάλων διαστάσεων πανό του Τεκτονικού Ιδρύ-
ματος ως χορηγού των εκδηλώσεων μαζί με το 
πανό του Πανεπιστημίου Αθηνών, γεγονός που 
συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελλη-
νικού Τεκτονισμού.

10. Στα συνημμένα παραρτήματα του παρόντος Δι-
οικητικού Απολογισμού, περιλαμβάνονται οι 
κυριότερες δραστηριότητες των υπό την αιγίδα 
της Μεγ. Στ. της Ελλάδος Σ. Στοών Ελλάδος και 
Κύπρου.
Από τα παραρτήματα αυτά προκύπτει ότι το συ-
νολικό έργο που επιτελέσθηκε κατά την κρινό-
μενη τεκτονική περίοδο, εκτιμάται ως ιδιαίτερα 
στον πνευματικό, τον κοινωνικό και τον φιλαν-
θρωπικό τομέα.

11. Κατά την διαρρεύσασα περίοδο η Μεγ. Στοά 
εξέδωσε το 101ο τεύχος του περιοδικού “Πυθα-
γόρας” και τον τόμο υπό τον τίτλο «Κατάθεση 
μιας Τεκτονικής ζωής» με τεκτονικά κείμενα 
του Ενδοξ. επιτίμου Μεγ. Διδ. αδ. Σάββα Βα-
φειάδη, τον οποίο επιμελήθηκε ο Ενδ. αδ. Γε-
ώργιος Ματσόπουλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β», Εγκυκλίου 9/Ε/90
Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Θέματα ομιλιών κοινών συνεδριών 

Οκτώβριος 2010
8.6.2010 Ιπποκράτης, Κλεόβουλος Γιατί είμαστε τέκτονες Ιω. Χατζημανώλης
3.10.2010 Φοίνιξ 1, Φιλογένεια Παρέμβαση του Τεκτονισμού  Β. Κούτσης
   στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
7.10.2010 Παρθενών, Σκενδέρμπεης “Μανιφέστο” Βασ. Γιαννόπουλος
8.10.2010 Ακρόπολις, Σωκράτης Το τεκτονικό εγρηγορός Μιχ. Ματτές
8.10.2010 Πλειάς, Όμηρος Prestonian Lecturer: Δημόσιες  John Wade
   τεκτονικές παρελάσεις 
   στην Αγγλία 
23.10.2010 Περίανδρος, Θεοδ. Κολοκοτρώνης Το αλληλέγγυον Β. Κούτσης
25.10.2010 Αριάδνη, Μίνως Θρησκεία και Τεκτονισμός Ανδρουλιδάκης
25.10.2010 Ηνίοχος, Αισχύλος Πανηγυρικός για την  Γ. Ματσόπουλος
   28η Οκτωβρίου 1940 
25.10.2010 Π. Μελάς, Βυζάντιο, Πίστις Το τεκτονικό εγρηγορός Μιχ. Ματτές
29.10.2010 Αρμονία, Πυθαγόρας Τεκτονικά θέματα Δημ. Βασιλάκος

Νοέμβριος 2010
2.11.2010 Σαλαμίς, Δελφοί 143 Συμβολισμοί στους Δελφούς Στ. Βαζακόπουλος
2.11.2010 Αρχέτυπον Φως, Ρέα Κυβέλη,  Ματιές στον κόσμο Νικ. Μακρής
 Σωκράτης 
4.11.2010 Αρμονία, Τριπτόλεμος Τα τρία φώτα Άγις Παπαδόπουλος
8.11.2010 Αττικός Αστήρ, Δελφοί 143 Το τεκτονικό εγρηγορός Μιχ. Ματτές
9.11.2010 Πλωτίνος, Ηνίοχος, Παναθήναια,  Η αναγκαιότητα της αναζήτησης Νικ. Βουργίδης
 Αισχύλος, Βελλεροφόντης,  και ο τεκτονικός διαφωτισμός
 Δημήτηρ, Αθηνά Σοφία  
11.11.2010 Σκενδέρμπεης, Υψηλάντης Η ποίηση του Αγγ. Σικελιανού  Κων. Θανασουλόπουλος
   υποθήκη του Ελληνικού έθνους 
19.11.2010 Δ. Ρώμας, Όσιρις, Πυθαγόρας Ο συμβολισμός του ανοίγματος  Διον. Παπαδάτος
   των εργασιών της Στ. 
   σε βαθμό μαθ. 
20.11.2010 Ελπίς, Φίλιππος Η προοπτική του Τεκτονισμού.  Ιω. Καμπούρογλου
   Σκέψεις και Προβληματισμοί 
22.11.2010 Βυζάντιο, Φοίνιξ 48 Τεκτονικό Σύμβολο Μιχ. Ματτές
22.11.2010 Λόρδος Βύρων, Φιλογένεια Η πέτρα Δημ. Τσαγγάλης
23.11.2010 Μεγ. Αλέξανδρος, Πλάτων Τεκτ. Στοά. Τεκτονισμός.  Π. Παυλίδης
   Κοινωνία. Οικογένεια 
25.11.2010 Σωκράτης, Ακρόπολις Τεκτονικό εγρηγορός Μιχ. Ματτές
27.11.2010 Κοινών Αιτωλών, Φάρος Αυτοκριτική Νικ. Μακρής
30.11.2010 Αναγέννησις, Μιαούλης Το μέλλον του Τεκτονισμού Αετός Τζιφάκις

Δεκέμβριος 2010
2.12.2010 Δημήτηρ, Πίστις Διδασκαλία για τον βαθμό του διδ. Στ. Βαζακόπουλος
4.12.2010 Σκενδέρμπεης, Γ. Πλήθων Γεμιστός Το μέλλον της έρευνας  Νικ. Ανδρεάδης
   της αλήθειας 
9.12.2010 Αδελφοποίησις, Ακρόπολις Τί είναι η τεκτονική μύησις Γ. Ίβος
9.12.2010 Αρμονία, Υψηλάντης Η περιπλάνηση Νικ. Ζωγόπουλος
10.12.2010 Όσιρις, Ιωνία, Πυθαγόρας, Πλειάς,  Η αναγκαιότητα της αναζήτησης Νικ. Βουργίδης
 Όμηρος και ο τεκτονικός διαφωτισμός

13.12.2010 G. Garibaldi, Φοίνιξ 51 Ηλιοστάσια και μυστήρια Κων. Πολίτης
13.12.2010 Π. Μελάς, Ποσειδωνία Η συνείδηση του καλού  Κ. Κοντούλης
   και του κακού 
14.12.2010 Ιπποκράτης, Κλεόβουλος Διαρκής δοκιμασία Νικ. Παπανικήτας
20.12.2010 Ορφεύς, Δελφοί 86 Η εορτή του φωτός Ανδρ. Παπαγιάννης
20.12.2010 Βυζάντιο, Παλλάς Αθηνά Τεκτονικά τυπικά Εμμ. Γερακιός
21.12.2010 Στοές Τρίτης (Αναγέννησις, Μέλης,  Η αναγκαιότητα της αναζήτησης Νικ. Βουργίδης
 Αδελφοποίησις,  Κ. Παλαιολόγος,  και ο τεκτονικός διαφωτισμός
 Δήλιος Απόλλων, Ησίοδος,
 Εταιρία των Φιλικών). 

Ιανουάριος 2011
8.1.2011 Φίλιππος, Θαλής ο Μιλήσιος Φτάνουμε στα όρια Γ. Μπαστάκης
10.1.2011 Βυζάντιο, Σπ. Νάγος Τεκτονική ηθική Α. Καραχάλιος
10.1.2011 Π. Μελάς, Ποσειδωνία, Ρέα Κυβέλη Περί αυτοκριτικής Ν. Μακρής
13.1.2011 Υψηλάντης, Τριπτόλεμος Τεκτονικά θέματα Γ. Βασιλογεώργης
13.1.2011 Κοπή πίτας Πειραϊκών Στοών
15.1.2011 Ιωνία, Διον. Ρώμας Ματιές στο μέλλον Νικ. Μακρής
15.1.2011 Αρχαία Ολυμπία, Φάρος,  Εορτασμός Χειμερινού Κων. Πολίτης
 Αχαϊκός Αστήρ Ηλιοστασίου
17.1.2011 G. Garibaldi, Προμηθεύς Σοφιστές, οι παρεξηγημένοι  Ελ. Διαμαντάρας
   φιλόσοφοι 
18.1.2011 Αττικός Αστήρ, Ερμής Τα Καβείρια Αρ. Κυριακόπουλος
24.1.2011 Π. Μελάς, Φοίνιξ 48, Ποσειδωνία Τεκτονική Αγάπη Γ. Βασιλογεώργης
24.1.2011 Παναθήναια, Φοίνιξ 51 Τεκτονισμός και αθανασία  Παν. Λούρης
   της ψυχής 
24.1.2011 Βυζάντιο, Ηνίοχος Τεκτονικός Λόγος Μιχ. Ματτές
24.1.2011 Λόρδος Βύρων, Φοίνιξ 1, Φιλογένεια Αυτοκριτική Νικ. Μακρής
25.1.2011 Απόλλων, Ρέα Κυβέλη, Αττικός Αστήρ Γνωριμία με εμένα Γ. Βασιλογεώργης
26.1.2011 Στοές Θεσσαλονίκης και Πέλλα Εορτασμός του Χειμερινού  Β. Κούτσης   

 Ηλιοστασίου 
27.1.2011 Παναθήναια, Δελφοί 143, Φως,  Απροσδόκητη συνάντηση Νικ. Βουργίδης
 Πανελλήνιο, Αρχέτυπον, Σωκράτης, με τον Τεκτονισμό
 Αττικός Αστήρ  

Φεβρουάριος 2011
3.2.2011 Αρμονία, Υψηλάντης Τεκτονικός Διαφωτισμός Νικ. Βουργίδης
5.2.2011 Δελφοί 143, Όμηρος  Μιχ. Ματτές
10.2.2011 Ακρόπολις, Αρμονία,  Λόγος και ηθική. Πως πρέπει Παν. Λούρης
 Σκενδέρμπεης να συμπεριφερόμεθα 
11.2.2011 Όμηρος, Όσιρις, Πυθαγόρας Τεκτονική μύηση Γ. Ίβος
14.2.2011 Ορφεύς, Αττικός Αστήρ Οι Έλληνες τέκτονες κατά την  Αθαν. Καλούδης
   προεπαναστατική περίοδο 
   στην Ευρώπη 
14.2.2011 Π. Μελάς, Φοίνιξ 48 Η ελευθερία μας Κ. Πολίτης
15.2.2011 Ποσειδωνία, Ρέα Κυβέλη, Δελφοί 143 Τεκτονική μύηση Γ. Ίβος
18.2.2011 Αρμονία, Όσιρις Περιπλάνηση στην ατραπό Γ. Οικονόμου
24.2.2011 Δελφοί 86, Δελφοί 143 Μύηση σε βαθμό ετ.
25.2.2011 Δεινοκράτης, Πέλλα,  Η απελευθέρωση του Κ. Πολίτης
 Δημ. Μαργαρίτης κατεργασμένου λίθου 
28.2.2011 G. Garibaldi, Θαλής ο Μιλήσιος Το τεκτονικό εγρηγορός Μιχ. Ματτές
28.2.2011 Ορφεύς, Σπ. Νάγος Το ταξίδι Ανδρ. Καραχάλιος
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Μάρτιος 2011
1.3.2011 Πλωτίνος, Ρέα Κυβέλη Ανθρωπιστικές αξίες  Γ. Ματσόπουλος
   και Τεκτονισμός 
3.3.2011 Παρθενών, Πίστις Initiation into Freemasonry Γ. Ίβος
10.3.2011 Ισότης, Ποσειδωνία Ψήγματα τεκτονικής διδασκαλίας Αθ. Ζεύκης
12.3.2011 Αρμονία, Δελφοί 143, Παύλος Μελάς Αλήθεια και Γνώση Παν. Λούρης
14.3.2011 Βυζάντιο, Σπ. Νάγος, Παλλάς Αθηνά Η αυτοκριτική Νικ. Μακρής
14.3.2011 Δημήτηρ, Ηνίοχος Σύγχρονη κοινωνία και  Γ. Ίβος   

 Τεκτονισμός. Μια εξίσωση με 
   δύο αγνώστους 
15.3.2011 Μιαούλης, Φάρος, Φοίνιξ 51,  Η απροσδόκητη συνάντησή μου Νικ. Βουργίδης
 Σαλαμίς με τον Τεκτονισμό 
18.3.2011 Δ. Ρώμας, Όμηρος Χαίρε ω Χαίρε Ελευθεριά Διον. Παπαδάτος
21.3.2011 G. Garibaldi, Σπ. Νάγος Λόρδος Βύρων Αντ. Παπαναστασόπουλος
21.3.2011 Δημήτηρ, Βελλεροφόντης Η αυτοκριτική Νικ. Μακρής
29.3.2011 Πλάτων, Αριστοτέλης Η φιλία κατά τον Πλάτωνα  Θ. Γεωργιάδης
   και τον Αριστοτέλη 
29.3.2011 Δήλιος Απόλλων, Μέλης,  Η αυτοκριτική Νικ. Μακρής
 Κ. Παλαιολόγος, Ησίοδος 
31.3.2011 Ακρόπολις, Απόλλων, Παρθενών, Η αναγκαιότητα της αναζήτησης Νικ. Βουργίδης
 La Tradition Francaise, Υψηλάντης, και ο Τεκτονικός Διαφωτισμός
 Σκενδέρμπεης, Τριπτόλεμος   
31.3.2011 Ευρώπη, Σωκράτης Μύηση, απαρχή του  Γ. Βασιλογεώργης
   τεκτονικού βίου 

Απρίλιος 2011
2.4.2011 Μιαούλης, Δελφοί 143, Πίστις Δελφοί, Αδελφοί, Απολλωνεία,  Κων. Πολίτης
   Αυτογνωσία 
5.4.2011 Αναγέννησις, Σκουφάς Φιλοσοφική διάσταση της αλήθειας Παν. Λούρης
5.4.2011 Σωκράτης, Πανελλήνιον,  Εναρμόνιση με τον Νικ. Βουργίδης
 Αρχέτυπον Φως και Στοές  Παγκόσμιο Ρυθμό
 των Β. Προαστείων  
8.4.2011 Θαλής ο Μιλήσιος, Φίλιππος Φθάνουμε στα όρια; Γ. Μπαστάκης
8.4.2011 Πανελλήνιον, Περίανδρος Τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλοι Π. Γιατράκος
8.4.2011 Πλειάς, Σκουφάς Η προσωπικότητα του τέκτονα  Γ. Βασιλογεώργης
   στην δύσκολη εποχή που ζούμε 
11.4.2011 Λόρδος Βύρων, Φοίνιξ, Φιλογένεια Ελεύθερος παθών Κ. Πολίτης
14.4.2011 Πλωτίνος, Σκενδέρμπεης Ορθός Λόγος και Τεκτονισμός Δ. Μακρατζάκης
15.4.2011 Φοίνιξ 1, Φιλογένεια, Αγ. Ιωάννης,  Τεκτονικός Διαφωτισμός Νικ. Βουργίδης
 Λόρδος Βύρων 
28.4.2011 Ακρόπολις, Αρμονία Τεκτονική Αγάπη Νικ. Μακρής

Μάιος 2011
5.5.2011 Παρθενών, Τριπτόλεμος The tracing board.  Βασ. Παπαπαναγιώτου
   Ο πίναξ χαράξεως 
5.5.2011 Αττικός Αστήρ, Ρέα Κυβέλη,  Τεκτονικός Διαφωτισμός Νικ. Βουργίδης
 Σωκράτης 
5.5.2011 Αναγέννησις, Προμηθεύς, Ησίοδος Καρτέσιος περί των ανθρωπίνων Παν. Λούρης
   χαρακτήρων και παθών 
6.5.2011 Αθηνά Σοφία, Βελλεροφόντης Πέραν του καλού και του κακού Γ. Ματσόπουλος
7.5.2011 Δελφοί 143, Φοίνιξ 48, Σκουφάς Μια διαφορετική προσέγγιση  Μ. Ρωμαντζής
   στον Τεκτονισμό 
11.5.2011 Γ. Πλήθων Γεμιστός, Φίλιππος Το διασκεπτήριο Β. Βούτσης
14.5.2011 Μέλης, IZMIR Σμύρνης υπ’ αρ. 4 Κοινή Συνεδρία των Στοών

16.5.2011 Αριάδνη, Μίνως Εισδοχή τριών νέων αδ.
16.5.2011 Αττικός Αστήρ, Ρέα Κυβέλη,  Τεκτονικός Επαγγελματισμός Θεοδ. Τάσιος
 Σωκράτης 
16.5.2011 Ορφεύς, Δελφοί 86, Παλλάς Αθηνά Γνωριμία με εμένα Γ. Βασιλογεώργης
18.5.2011 Αριστοτέλης, Γ. Πλήθων Γεμιστός Ο ακατέργαστος λίθος Ν. Μακρής
20.5.2011 Αισχύλος, Κίμων υπ’ αρ. 1  Κοινή Συνεδρία των Στοών
 Ανατ. Λάρνακος 
23.5.2011 G. Garibaldi, Δελφοί 86, Ορφεύς,  Γνωριμία με εμένα Γ. Βασιλογεώργης
 Παλλάς Αθηνά 
23.5.2011 Φοίνιξ 48, Π. Μελάς Τεκτονική μύηση Γ. Ίβος
24.5.2011 Ησίοδος, Φοίνιξ 51 Επιφανείς στρατιωτικοί τέκτονες  Αντ. Παπαναστασόπουλος
   των Στοών Ησίοδος 
   και Φοίνιξ 51 
28.5.2011 Δωδώνη, Κάβειρος Τεκτονική μύηση Γ. Ίβος
30.5.2011 Βυζάντιον, Ορφεύς, Αριστομένης Ο νόμος της σιγής Μιχ. Ματτές

Ιούνιος 2011
1.6.2011 Φίλιππος, Γ. Πλήθων Γεμιστός Αιρετικοί Στοχασμοί Μ. Ρωμαντζής
2.6.2011 Σκενδέρμπεης, Σωκράτης Ακατέργαστος Λίθος Νικ. Μακρής
4.6.2011 Ακρόπολις, Θεοδ. Κολοκοτρώνης,  Περί πάθους Παν. Λούρης
 Περίανδρος 
17.6.2011 Στοές Θεσσαλονίκης Η αρχαία Ελληνική φιλοσοφία  Νικ. Βουργίδης
   ως προπαίδεια της σύγχρονης 
   φιλοσοφίας και του Τεκτονισμού 
18.6.2011 Τριπτόλεμος, Ερμής Ηλικίας 200 ετών και εντεύθεν Κ. Πολίτης
18.6.2011 Αχαϊκός Αστήρ, Φάρος Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου Ιωαν. Γραμμενίδης
20.6.2011 Φοίνιξ 1, Φιλογένεια Θερινό Ηλιοστάσιο Γ. Καρδάμης

Σεπτέμβριος 2011
30.9.2011 Περίανδρος, Πανελλήνιον Τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλοι Π. Γιατράκος
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Άγιος Ιωάννης υπ’ αρ. 131 Αν. Καλύμνου
Ποτήριο αγάπης μετά από κάθε συνεδρίαση.
Συνεστιάσεις με τις οικογένειες κάθε μήνα.
Χορήγηση 479 ευρώ και ιατρική μέριμνα σε αναξιοπαθούντα.

Άγιος Ιωάννης υπ’ αρ. 160 Αν. Κερκύρας
Συνεστιάσεις στο ξενοδοχείο San Nicola. 
Συνεστίαση με τα μέλη και τους φίλους στο εστιατόριο “Ανεμόμυλος”.
Χορήγηση 678 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 440 ευρώ για φάρμακα απόρων.

Αδελφοποίησις υπ’ αρ. 65 Αν. Αθηνών
Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Ερατώ” και του Θερινού Ηλιοστασίου στο 
Tennis Club Χαλανδρίου.
Παρακολούθηση των έργων “Μαγικός Αυλός” στη Λυρική Σκηνή και “Nabuco” στο Ηρώδειο.
Θέρος 2011. Συναντήσεις κάθε Τρίτη στο Tennis Club Χαλανδρίου. 
Προσφορά 317,50 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Αθηνά Σοφία υπ’ αρ. 149. Αν. Ελευσίνος
Κοπή πίτας, εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου, εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου. Εκδήλωση 
στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνος με ξενάγηση και δείπνο.
Θέρος 2011. Τακτικές συναντήσεις σε κέντρα.

Ακρόπολις υπ’ αρ. 84 Αν. Αθηνών
6.3.2011 Συνεστίαση των μελών με τις οικογένειες και τους φίλους.
31.3.2011 Ανακήρυξη του Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδη ως επιτίμου μέλους.
Εορτασμός του Χειμερινού και Θερινού Ηλιοστασίου. Φιλολογική παρουσίαση του ποιητικού 
έργου μέλους μας. Έκδοση του Γ’ και Δ’ τόμου των ομιλιών της Στοάς.
Προσφορά 300 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Αναγέννησις υπ’ αρ. 75 Αν. Αθηνών
21.12.2010 Επίσκεψη και προσφορά ειδών αξίας 1.459 ευρώ στο ίδρυμα ΑΜΕΑ “Η Ελπίδα”.
27-30.10.2010 Επίσκεψη αντιπροσωπείας στν ελληνόφωνη Στ. “Πυθαγόρας” αρ. 33 Αμβέρσας 

όπου ετιμήθησαν ο Μεγ. Διδ. αδ. Ν. Βουργίδης και ο Επιτ, Μεγ. Διδ. Υπ. Ταξ. 
Χρίστος Μανέας.

21.12.2010 Τεκτονικό Συμπόσιο στο κυλικείο του Μεγάρου Αθηνών.
22.12.2010 Αντιπροσωπεία της Στ. παραδίδει δέματα με αναλώσιμα στο Γηροκομείο Αθη-

νών.
9.1.2011 Επίσκεψη στο Πλανητάριο, κοπή πίτας και εορτή τέκνων αδ. στο εστιατόριο 

“Μπάρμπα-Λάζαρος”.
5.2.2011 Δείπνο της Στ. με τις οικογένειες στο κέντρο “Unicorn”.
Απρίλιος 2011 Προσφορές αξίας 500 ευρώ στο Ίδρυμα “Η Ελπίδα”.
9.6.2011 Αντιπροσωπεία παρίσταται στη μύηση από την Στ. Ισότης στην ελληνόφωνη Στ. 

“Hellenic” αρ. 7270 στο Λονδίνο.
25.6.2011 Θερινό Ηλιοστάσιο στην Στέγη Γραμμάτων του Ωνασείου.
Θέρος 2011 Τρεις συναντήσεις (12.7, 26.7, 30.8) σε εστιατόριο στο Περιστέρι.

Apollo (Απόλλων) υπ’ αρ. 86 Αν. Αθηνών
15.1.2011 Κοπή πίτας και εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στο τουριστικό κέντρο 

της Λίμνης Μαραθώνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», Εγκυκλίου 9/Ε/90
Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

18.6.2011 Θερινό Ηλιοστάσιο στο τουριστικό κέντρο της Λίμνης Μαραθώνα.
Εισφορά 300 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Αργοναύται υπ’ αρ. 21 Αν. Βόλου
Έγιναν 19 δείπνα στο κυλικείο της Στ. και 7 εκτός Στοάς.
5.2.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με ομιλητή τον Δημ. Ζαμπαρδίνο.
19.4.2011 Εκκλησιασμός μελών και λιτό δείπνο σε εστιατόριο.
25.6.2011 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στο ξενοδοχείο Park με τις οικογένειες και 

τους φίλους.
Θέρος 2011. Δεκαπενθήμερες συναντήσεις στο κέντρο “Λεύκα”.
Χορήγηση 1.060 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 630 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Αριάδνη υπ’ αρ. 95 Αν. Ηρακλείου
Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Φιλοξενία ξένων 
τεκτόνων (πρώην Μεγ. Διδ. του Ισραήλ, Μεγ. Γραμμ. της Alpina). Συμμετοχή στον εορτασμό του 
Χειμερινού Ηλιοστασίου της Στ. Ραδάμανθυς Χανίων. Συνέχιση της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Θέρος 2011. Τακτικές συναντήσεις και συζήτηση για φιλοσοφικά ζητήματα.
Επίσκεψη-ξέναγηση στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με την ευκαιρία έκθεσης μοντέρνας τέχνης 
αδ.
Χορήγηση 595 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 1.200 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα και 2.250 ευρώ 
στο Μεγ. Ελεον.

Αριστομένης υπ’ αρ. 85 Αν. Καλαμάτας
Συναντήσεις με τα μέλη και τους φίλους. 
Χορήγηση 300 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 590 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Αριστοτέλης υπ’ αρ. 36 Αν. Σερρών
Συναντήσεις με τα μέλη, τις οικογένειες και τους φίλους. 
Χορήγηση 189 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

Αρμονία υπ’ αρ. 118 Αν. Αθηνών
28.12.2010 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με τις οικογένειες και τους φίλους στο 

κέντρο “Meat Square” στο Κολωνάκι.
23.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών.
22.7.2011 Θερινή συνεστίαση στο ΝΑΣ (Μικρολίμανο)
Προσφορά 169 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Αρχαία Ολυμπία υπ’ αρ. 145 Αν. Ολυμπίας
Συναντήσεις με τα μέλη και τους φίλους.
Χορήγηση 180 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 200 ευρώ για φάρμακα απόρων.

Ασκληπιός υπ’ αρ. 159 Αν. Αθηνών
Εορτασμός των δύο Ηλιοστασίων
Θέρος 2011. Εννιά συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.
Προσφορά 2.000 ευρώ (προσφορά της Στ. Βυζάντιον) υπέρ ενισχύσεως αναξιοπαθούντος ασθε-
νούς.

Αττικός Αστήρ υπ’ αρ. 139 Αν. Κηφισιάς
21.12.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου.
20.6.2011 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου.
Εκπόνηση Ειδικού Κανονισμού της Στοάς. Προσφορά 200 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.
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Αχαϊκός Αστήρ υπ’ αρ. 161 Αν. Πατρών
Συναντήσεις με τα μέλη, τις οικογένειες και τους φίλους.
Χορήγηση 140 ευρώ σε αναξιοπαθούσα οικογένεια.

Βελλεροφόντης υπ’ αρ. 129 Αν. Ελευσίνος
Εορτασμός του Χειμερινού και Θερινού Ηλιοστασίου στο Tennis Club Πολιτείας.
Θέρος 2011. Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.

Βενιαμίν ο Λέσβιος υπ’ αρ. 108 Αν. Μυτιλήνης
22.11.2010 Δείπνο αγάπης μετά την εισδοχή νέων μελών.
5.2.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου.
21.3.2011 Δείπνο αγάπης προσφορά μέλους της Στ.
24.7.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου.
Χορήγηση 3.000 ευρώ για ενίσχυση σπουδαστή, 600 ευρώ σε θρησκευτικό ίδρυμα και 700 ευρώ 
σε κοινωφελή ιδρύματα.

Βυζάντιο υπ’ αρ. 60 Αν. Αθηνών
Ιαν. 2011 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου στον Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου.
Ιουν. 2011 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στον Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου.
Θέρος 2011 Συνεστιάσεις στο κέντρο “Αμάλθεια”.
Προσφορά 1.770 ευρώ υπέρ αναξιοπαθούντων.

Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός υπ’ αρ. 128 Αν. Θεσσαλονίκης
Συναντήσεις με τα μέλη και τους φίλους. Χορήγηση 1.000 ευρώ για ενίσχυση σπουδαστών.
 
Giuseppe Garibaldi υπ’ αρ. 130 Αν. Αθηνών
Εορτασμός του Χειμερινού και Θερινού Ηλιοστασίου με συνεστίαση των μελών, των οικογενειών 
και των φίλων. Προσφορά 200 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Δεινοκράτης υπ’ αρ. 143 Αν. Παρνασσίδος
Διοργάνωση κοινών εργασιών με Στ. του Πειραιά και της Κηφισιάς. Συμμετοχή στον εορτασμό 
του Χειμερινού Ηλιοστασίου της Στ. Αττικός Αστήρ και του Θερινού της Στ. Σωκράτης.
18.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στην Αγία Ευφημία.

Δελφοί υπ’ αρ. 86 Αν. Αθηνών
17.12.2010 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Unicorn” στην Γλυφάδα.
10.1.2011 Κοπή βασιλόπιτας.
19.4.2011 Δείπνο στο κέντρο “Γιαλισκάρι” στη Ν. Σμύρνη.
25.5.2011 Συνεστίαση στο “Ν. Ο. Παλαιού Φαλήρου”.

Δήλιος Απόλλων υπ’ αρ. 135 Αν. Αθηνών
Συνεστιάσεις στο ξενοδοχείο “Τιτάνια” και εορτασμοί Ηλιοστασίων στο κέντρο “Ζορμπάς”.

Δημήτηρ υπ’ αρ. 123 Αν. Ελευσίνος
Εορτασμός του Χειμερινού και Θερινού Ηλιοστασίου.
25.2.2011 Εκδήλωση προς τιμήν της συγγραφέως Ιλίας Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister για 

την μελέτη της “Ο Τεκτονισμός στην Ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου 

αιώνα - Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες”. Διάλεξη της συγγραφέως και επίδοση 
αναμνηστικού.

23.3 - 27.3.2011 Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη. Εργασίες με την ελληνόφωνη Στ. Hakimat 
- Αλήθεια υπ’ αρ. 18 Κων/λεως και την ελληνόφωνη Στ. Hulus - Ειλικρίνεια, με 
την παρουσία του Μεγ. Γραμμ. της Μεγ. Στ. της Τουρκίας, μελών της Μεγ. Στ. της 
Ελλάδος και αδ. των Στ. Κάβειρος Κομοτηνής και Βυζάντιο και με ομιλητή τον 
αδ. Γεώργιο Γεωργακόπουλο με θέμα “Το αρχέγονο Φως”.

Εισφορά 1.700 ευρώ σε αναξιοπαθούντες της Ελευσίνας, 500 ευρώ ενίσχυση σπουδαστών, 400 
ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα (ορφανοτροφείο Αγ. Ανδρέας) και 500 ευρώ στο Ζωγράφειο Λύκειο.

Δημ. Μαργαρίτης υπ’ αρ. 103 Αν. Θεσσαλονίκης
16.1.2011 Κοπή βασιλόπιτας με τις οικογένειες και τους φίλους.
Θέρος 2011. Έξι συναντήσεις στο εστιατόριο “Νησάκι”.
Χορήγηση 800 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 400 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Διονύσιος Ρώμας υπ’ αρ. 124 Αν. Αθηνών
16.1.2011 Εορτή των παιδιών και κοπή βασιλόπιτας.
30.1.2011 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ακροπόλεως.
15.5.2011 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
17.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο Tennis Club Χαλανδρίου.
7.7.2011 Επίσκεψη και προσφορά ειδών στο Λύρειο Ίδρυμα.
Θέρος 2011. Συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους (6.7, 20.7, 7.9.2011).
Εισφορά 1.100 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος υπ’ αρ. 133 Αν. Θεσσαλονίκης
25.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου.
Χορήγηση 500 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 1.300 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Δωδώνη υπ’ αρ. 58 Αν. Ιωαννίνων
Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με τις οικογένειες και τους φίλους σε λευκή εορτή.

Εκάτη υπ’ αρ. 76 Αν. Ξάνθης
Συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους, γεύματα αγάπης στο εντευκτήριο του τεκτονι-
κού μεγάρου.

Ελπίς υπ’ αρ. 48 Αν. Δράμας
20.1.2011 Λευκή κοπή βασιλόπιτας με ομιλητή τον αδ. Ν. Θεολογίδη με θέμα “ο πνεύμα 

των Χριστουγέννων, με γεύμα αγάπης στο κυλικείο του τεκτονικού μεγάρου.
Επισκέψεις σε εργασίες άλλων Στ. στις Σέρρες, την Ξάνθη και την Καβάλα (Στ. Αριστοτέλης 
20.6.2011, Εκάτη 17. 11. 2010, Πλάτων 26.11.2010 και 26.3.2011).
9.4.2011 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Μεγ. Στοάς στο ξενοδοχείο 

Holiday Inn Θεσσαλονίκης.
29.5.2011 Εκδρομή με τις οικογένειες και τους φίλους στο Παγγαίο, ξενάγηση στον οικι-

σμό Παλαιοχωρίου Καβάλας.
Χορήγηση 600 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 200 ευρώ για φάρμακα απόρων, 500 ευρώ σε κοινω-
φελή ιδρύματα.

Ερμής υπ’ αρ. 92 Αν. Σύρου
Ποτήρια αγάπης και δεξίωση για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο με τις οικογένειες και τους φίλους.
Χορήγηση ενισχύσεως σε άρρωστη θυγατέρα άπορης οικογένειας. Ενίσχυση του προτύπου κοι-
νωφελούς ιδρύματος “Στέγη” για παιδιά παραβατικών οικογενειών εις μνήμην του αποθανόντος 
αδ. Γεωργίου Ρούμπαλη συνολικού ύψους 900 ευρώ.  
Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Τριπτόλεμος.

Εταιρία των Φιλικών υπ’ αρ. 116 Αν. Αθηνών
Ιαν. 2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Δήλιος Απόλλων στο ξενοδο-

χείο “Τιτάνια”.
2.3.2011 Παροχή βοηθείας σε γονείς και μαθητές του Α’ Ειδικού Δημοτικού Σχολειού 

Πειραιώς.
10.6.2011 Οικογενειακή συνάντηση στο Tennis Club Χαλανδρίου.
Προσφορά 400 ευρώ σε δύο αναξιοπαθούντες.
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Ευρώπη υπ’ αρ. 162 Αν. Αθηνών
18.4.2011 Συνεστίαση με τις οικογένειες στο κέντρο “Πλάτανος” της Πλάκας.
6-8.5.2011 Συμμετοχή στο Δ’ Συμπόσιο των Στοών με το όνομα “”Ευρώπη” στο Longwy Γαλ-

λίας.
27.6.2011 Θερινό Ηλιοστάσιο στο κέντρο “Ήλιος”.

Ζήνων υπ’ αρ. 18 Αν. Λεμεσού
Κατάθεση στεφάνου κατά τις εθνικές εορτές (28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου) στο μνημείο των 
πεσόντων ενώπιον των πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχών.
Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Μεγ. Στ. της Ελλάδος (20.5.2011).
Ετήσια βράβευση του αριστεύσαντος μαθητή στα μαθηματικά του Λυκείου “Πέτρου και Παύλου” 
με χρηματικό ποσό 300 ευρώ.
6.7.2011 Κοινή φιλανθρωπική συνεστίαση με την Στ. Άγιος Παύλος υπ’ αρ. 2277.
Συνολικές χορηγίες 700 ευρώ.

Ήλιος υπ’ αρ. 14 Αν. Ζακύνθου
15.12.2010 Εκδήλωση αγάπης για τα ΑΜΕΑ του ΟΔΑ Ζακύνθου.
18.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου.
Χορήγηση 670 ευρώ για βοηθήματα σε αναξιοπαθούντες.

Ηνίοχος υπ’ αρ. 152 Αν. Ελευσίνος
Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου. Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Αισχύλος.
Εισφορά 800 ευρώ υπερ αναξιοπαθούντων.

Ηράκλειτος υπ’ αρ. 158 Αν. Αθηνών
24.10.2010 Επίσκεψη-ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και δείπνο.
2.4.2011 Επίσκεψη-ξενάγηση στην έκθεση “Σ. Παπαλουκάς” του Ιδρύματος Θεοχαράκη 

και δείπνο για την πρώτη επέτειο λειτουργίας της Στ.
18.6.2011 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου.
Προσφορά 1.500 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Ησίοδος υπ’ αρ. 49 Αν. Αθηνών
Εορτασμός του Χειμερινού και Θερινού Ηλιοστασίου.
Θέρος 2011. Έγιναν δέκα συναντήσεις στο κέντρο “Ηλίας”.
Προσφορά 3.000 ευρώ υπέρ αναξιοπαθούντων.

Θαλής ο Μιλήσιος υπ’ αρ. 154 Αν. Αθηνών
24.1.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου, κοπή πίτας, συνεστίαση με τα μέλη, τις 

οικογένειες και τους φίλους.
16.5.2011 Τιμητική εκδήλωση για τα μέλη που συμπλήρωσαν 50 έτη τεκτονικού βίου.
Θέρος 2011. Τρεις συναντήσεις-συνεστιάσεις με τα μέλη και τους φίλους.
Προσφορά 500 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα.

Θεοδ. Κολοκοτρώνης υπ’ αρ. 93 Αν. Τριπόλεως
Κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Θεοδ. Κολοκοτρώνη κατά την ετήσια εκδήλωση για 
τους Φιλικούς. Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο παράλιο Άστρους.
Κοινές εκδηλώσεις με την Στ. Όμηρος και Μεγ. Αλέξανδρος.
Χορήγηση 1.000 ευρώ σε θρησκευτικά ιδρύματα.

Ιπποκράτης υπ’ αρ. 157 Αν. Κω
29.5.2010 Εγκαθίδρυση της Στ., εγκατάσταση νέων αρχών και επίσημο δείπνο στο ξενοδο-

χείο “vra Beach”.
28.5.2011 Επίσημο δέιπνο για την καθιέρωση της Στ. σε χώρο με την επωνυμία “Σάββας 

Βαφειάδης” στο ξενοδοχείο “Avanti”.

2.7.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο ξενοδοχείο “Neptune Palace” στην 
Κω.

Θέρος 2011. Συναντήσεις σε κέντρα της νήσου Κω.
Χορήγηση 500 ευρώ σε θρησκευτικά ιδρύματα και 1.500 ευρώ για υποτροφία σπουδαστού.

Ισότης υπ’ αρ. 10 Αν. Πειραιώς
Ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες “Η Ελπίς” και του υιού αποθανόντος 

μέλους της Στ.
Εισφορά 1.350 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Ιωνία υπ’ αρ. 54 Αν. Αθηνών
12.11 2010 Τεκτονικό Συμπόσιο. Ανάλυση της σημασίας του.
Πραγματοποίηθηκαν δύο Χειμερινά και δύο Θερινά Ηλιοστάσια.
Θέρος 2011. Έγιναν δέκα συναντήσεις-συνεστιάσεις των μελών και των φίλων.
Προσφορά 965 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 120 ευρώ σε σπουδαστή, 528 ευρώ σε κοινωφελή 
ιδρύματα.

Κάβειρος υπ’ αρ. 81 Αν. Κομοτηνής
Έγιναν δύο λευκές εορτές και 30 συνεστιάσεις.
Η Στ. επεσκέφθη την ελληνόφωνη Στ. “Πυθαγόρας” Αμβέρσας και την ελληνόφωνη Στ. “Αλή-
θεια” Κωνσταντινουπόλεως την 25.3.2011. 
Χορήγηση 200 ευρώ για φάρμακα απόρων και 800 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Κλεόβουλος υπ’ αρ. 109 Αν. Ρόδου
18.12.2010 Χριστουγεννιάτικη εορτή για τα τέκνα των μελών.
11.1.2011 Κοπή βασιλόπιτας στην Στ. και επίσημο δέιπνο με τις συζύγους και φίλους στο 

εστιατόριο “Ελληνικό”.
22.6.2011 Θερινό Ηλιοστάσιο στο ξενοδοχείο “Εσπερίδες”. Κάθε Τρίτη τις εργασίες ακο-

λουθούσε ποτήριο αγάπης στην Στ. ή σε κέντρα της περιοχής.
Λειτουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας της Στ.
Χορήγηση 3.050 ευρώ σε αναξιοπαθούντες τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

Κοινόν των Αιτωλών υπ’ αρ. 132 Αν. Αγρινίου
Συνεστιάσεις για τον εορτασμό του Χειμερινού και Θερινού Ηλιοστασίου με τις οικογένειες και 
τους φίλους.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος υπ’ αρ. 144 Αν. Αθηνών
Έγιναν τρεις συναντήσεις-συνεστιάσεις των μελών (14.12.2010, 18.1.2011, 19.4.2011)
21.12.2010 Επίσκεψη στο Γηροκομείο Αθηνών και προσφορά δώρων.
Θέρος 2011. Συναντήσεις κάθε δεύτερη και τέταρτη Δευτέρα σε κέντρο στο Νέο Ψυχικό.
Εισφορά 400 ευρώ στο Γηροκομείο Αθηνών.

La Tradition Francaise υπ’ αρ. 125 Αν. Αθηνών
Συναντήσεις των μελών με τις οικογένειες και φίλους.

Λόρδος Βύρων (Lord Byron) υπ’ αρ. 150 Αν. Κερκύρας
Ιαν. 2011 Συμμετοχή αντιπροσωπείας στην εγκατάσταση νέων αρχών της Στ. Αστήρ της 

Ανατολής 880 Αν. Ζακύνθου της Ηνωμένης Μεγ. Στ. της Αγγλίας.
Θέρος 2011. Συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους σε κέντρα της περιοχής.
Χορήγηση 435,50 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

Μακεδονία υπ’ αρ. 104 Αν. Κοζάνης
1.5.2011 Εκδρομή των μελών και των οικογενειών στα Μετέωρα.
Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου της Στ. Δωδώνη.
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Χορήγηση 650 ευρώ για φάρμακα απόρων.

Μέγας Αλέξανδρος υπ’ αρ. 62 Αν. Θεσσαλονίκης
9.12.2010 Τεκτ. Συμπόσιο για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο Μεγ. Θεσσαλονίκης.
14.1.2011 Κοπή βασιλόπιτας, ομιλία του Σεβ. Δημ. Κούβελα και δείπνο σε κέντρο με την 

συμμετοχή των οικογενειών και φίλων.
2.2.2011 Συνεστίαση για την Τσικνοπέμπτη στα Λαδάδικα.
22.4.2011 Συνάντηση για ευχές στο Ν. Ρύσσιο.
Θέρος 2011. Έξι συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους (23.6, 7.7, 21.7, 4.8, 18.8, 

8.9).
Χορήγηση 650 ευρώ για φάρμακα απόρων.

Μέλης υπ’ αρ. 76 Αν. Αθηνών
21.11.2010 Επίσκεψη στην Ακαδημία Πλάτωνος και ξενάγηση από τον αδ. Σταύρο Οικονομί-

δη.
9.1.2011 Επίσκεψη-ξενάγηση με τις οικογένειες και φίλους στο θωρηκτό Αβέρωφ. Γεύμα 

σε κέντρο της περιοχής.
25.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στην οικία μέλους της Στ. με τις οικογένει-

ες και τους φίλους.
Προσφορά 1.000 ευρώ στο ταμείο αλληλοβοηθείας.

Μιαούλης υπ’ αρ. 42 Αν. Πειραιώς
28.6.2011 Εορτασμός θερινού ηλιοστασίου στο εστιατόριο “Καρσί”.
Θέρος 2011. Πέντε καλοκαιρινές συναντήσεις στο κέντρο “Καρσί”.
Εισφορά 1.000 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 200 ευρώ για φάρμακα απόρων και 242 ευρώ σε 
κοινωφελή ιδρύματα.

Μίνως υπ’ αρ. 32 Αν. Ρεθύμνης
Θέρος 2011. Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου και συναντήσεις στο Ρέθυμνο (14.7, 30.7, 

20.8).

Όμηρος υπ’ αρ. 61 Αν. Αθηνών
Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κυλικείο του Τεκτ. Μεγάρου.
6.5.2011 Γενέθλιος εορτασμός της Στ. και απονομή διακρίσεων σε μέλη με ενεργό συμμε-

τοχή.
Θέρος 2011. Εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών και των φίλων σε κέντρο του Καρέα κάθε 

Τετάρτη.
Δωρεά 1.000 ευρώ στους σεισμοπλήκτους της Αϊτής, 2.000 ευρώ από το ταμείο της Εγκυκλοπαί-
δειας Λάσκαρι υπέρ του Ελληνικού Ορφανοτροφείου Αντίς Αμπέμπα της Μητροπόλεως Αξώμης 
Αιθιοπίας και, 6.000 ευρώ υπέρ της Εταιρίας Σπαστικών, 4.000 ευρώ υπέρ χήρας αναξιοπα-
θούσης, 2.000 ευρώ στην Μεγ. Στοά για τον εορτασμό των 200 ετών και 3.000 ευρώ για τις 
υποτροφίες της Μεγ. Στοάς.

Ορφεύς υπ’ αρ. 69 Αν. Αθηνών
20.12.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Δελφοί στο κυλικείο του Τεκτ. 

Μεγάρου Αθηνών.
18.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με τις οικογένειες και τους φίλους στο 

Ναυτικό Όμιλο Αιγυπτιωτών Αγ. Κοσμά.
Θέρος 2011. Συναντήσεις των μελών και φίλων στο κέντρο “Ο Νικόλας” (4.7, 2.8, 5.9.2011).
Προσφορά 3.000 ευρώ για τις υποτροφίες της Μεγ. Στοάς.

Όσιρις υπ’ αρ. 117 Αν. Αθηνών
24.2.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με Τεκτονικό Συμπόσιο.
20.3.2011 Επιμνημόσυνη δέηση για τους Φιλικούς στον τάφο του αδ. Εμμ. Ξάνθου.

3.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με Τεκτονικό Συμπόσιο.
Θέρος 2011. Τρεις συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους.
Διάθεση 5.000 ευρώ στο σωματείο “Η Ελπίδα”, 6.000 ευρώ στα δύο αναξιοπαθούντα τέκνα του 
Δ.Π. ως υποτροφίες.

Παλλάς Αθηνά υπ’ αρ. 114 Αν. Αθηνών
20.6.2011 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου.
Θέρος 2011. Συναντήσεις κάθε Δευτέρα στον “Αστέρα” Βουλιαγμένης.
Εισφορά 350 ευρώ υπέρ αναξιοπαθούντων.

Παναθήναια υπ’ αρ. 146 Αν. Ελευσίνος
7.12.2010 Τεκτονικό Συμπόσιο κατά το Τυπικό.
4.2.2011 Οικογενειακή συγκέντρωση και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.
7.6.2011 Τεκτονικό Συμπόσιο κατά το Τυπικό.
Συναντήσεις κάθε Τετάρτη, όταν δεν είχαν προγραμματιστεί εργασίες.

Πανελλήνιον υπ’ αρ. 156 Αν. Κηφισιάς
19.12.2010 Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Κακούση”.
19.3.2011 Συνάντηση στο εστιατόριο “Ιβιλάι”.
Θέρος 2011. Έξι θερινές συναντήσεις στο κέντρο “Κυριάκος” (24.6, 8.7, 22.7, 29.7, 2.9, 9.9).
Προσφορά 450 ευρώ στο “Ειδικόν Λύκειον Ιλίου” επ’ ευκαιρία των Χριστουγέννων, διάθεση δω-
ρεάν κατοικίας στην οικογένεια ασθενούντος αδ. και προσφορά 485 ευρώ, προσφορά 150 ευρώ 
στο “Χαμόγελο του Παιδιού” εις μνήμην πατρός αδ. και 150 ευρώ στο “Χαμόγελο του Παιδιού” 
εις μνήμην αδ.

Παρθενών υπ’ αρ. 112 Αν. Αθηνών
21.10.2010 Συνεστίαση προς τιμήν 14 αδ. επισκεπτών της Στ. Byron Lodge no 6553 της Αγ-

γλίας.
18.12.2010 Χριστουγεννιάτικη εορτή στο εστιατόριο “Pasional”.
20.1.2011 Κοπή πίτας στο κυλικείο του Μεγ. Αθηνών.
24.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο Tennis Club Χαλανδρίου.
3.9.2011 Συνεστίαση μελών και φίλων σε οικία μέλους της Στ.
Τέσσερις συναντήσεις των μελών κατά την διάρκεια της χρονιάς σε εστιατόρια.
Εισφορά 600 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Παλαιών Πατρών Γερμανός υπ’ αρ. 22 Αν. Πατρών
8.6.2011 Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου.
Συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους.

Παύλος Μελάς υπ’ αρ. 134 Αν. Γλυφάδας
25.2.2011 Παρουσίαση του βιβλίου “Ο Τεκτονισμός στην Ελληνική κοινωνία”.
Συναντήσεις με τα μέλη και τους φίλους.

Πέλλα υπ’ αρ. 82 Αν. Εδέσσης
Συμμετοχή σε εργασίες Στ. της Θεσσαλονίκης (Μ. Αλέξανδρος, Δεινοκράτης, Δημ. Μαργαρίτης).
Συνεστιάσεις με τις οικογένειες και τους φίλους σε κέντρα της Εδέσσης.
Εργασίες συντηρήσεως του Τεκτ. Μεγ. Εδέσσης (ανακαίνιση του χώρου υποδοχής - σαλόνι, βι-
βλιοθήκη - με εισφορές των μελών. Χορήγηση 2.150 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Περίανδρος υπ’ αρ. 153 Αν. Κορίνθου
21.1.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου. Τεκτονικό Συμπόσιο.
26.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου.
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Πίστις υπ’ αρ. 71 Αν. Πειραιώς
19.6.2010 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο ξενοδοχείο “Μυστράλ” της Καστέλας.
9.12.2010 Εορτασμός τπυ Χειμερινού Ηλιοστασίου με Τεκτονικό Συμπόσιο στην Στοά.
10.6.2011 Συνεστίαση με τις οικογένειες και φίλους στο κέντρο “Άκρη” Σαλαμίνας.
7.9.2011 Επίσκεψη στο μουσείο Ακροπόλεως.
Εισφορά 800 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Πλάτων υπ’ αρ. 63 Αν. Καβάλας
2.10.2010 Καθιέρωση ετήσιας υποτροφίας σε φοιτήτρια της Σχολής ΜΜΕ του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου ύψους 200 ευρώ μηνιαίως.
6.11.2010 Λευκή εορτή Λυκιδέων.
18.1.2011 Λευκή εορτή κοπής βασιλόπιτας. Βράβευση αριστούχων τέκνων μελών και ανα-

μνηστικά δώρα.
8.2.2011 Εορτή προς τιμή των συζύγων με ομιλητή τον Ενδ. αδ. Ν. Παπαγιαννίδη.
22.2.2011 Πανηγυρικός εορτασμός της 87ης επετείου της Στ. και δείπνο αγάπης.
Θέρος 2011. Τρεις συναντήσεις με τις οικογένειες και φίλους και επτά συναντήσεις μαθητών 

και ετ. με εισηγητή τον Κοσμ. αδ. ασ. Πασάλη.
Χορήγηση 2.200 ευρώ σε αναξιοπαθούντες, 1.000 ευρώ για υποτροφία σπουδαστή, 1.100 ευρώ 
στην οργάνωση “Γιατροί χωρίς σύνορα” και 500 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα και 3.700 ευρώ.

Πλειάς υπ’ αρ. 78 Αν. Αθηνών
Αντιπροσωπεία της Στ. υπό τον Σεβ. Π. Ρήγα και τον Ενδ. αδ. Γ. Ίβο συμμετέχουν στην εγκατά-
σταση του Μεγ. Διδ. του Ισραήλ, αναγόρευση του Σεβ. ως μέλους της Στ. των εγκατεστειμένων 
Σεβ. Monteflore υπ’ αρ. 78.
Αναγόρευση του W.B. John Wade καθηγητή των Ελληνικών και των Λατινικών του Πανεπ. του 
Σέφιλντ και της έδρας των Τεκτονικών Σπουδών, Σεβ. της Στ. Amadeus της UGLE και Prestonian 
Lecturer ως επιτίμου μέλους της Στ.
Άφιξη της “περιοδεύουσας σφύρας” της Στ. “Πλειάς” υπ’ αρ. 78 στην Στ. Benjamin Franklin 
στην Ουάσινγκτον από την Στ. Amadeus με τον John Wade.
Εισφορά 257 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Πλωτίνος υπ’ αρ. 148 Αν. Ελευσίνος
25.1.2011 Κοπή βασιλόπιτας στο Τεκτ. Μέγαρο Ελευσίνας.
11.2.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Μπαρμπαλάζαρος”.
24.6.2011 Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, ξενάγηση από τον αδ. Νικ. Ματσόπου-

λο και εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Ο Τέλης”.
Έκδοση τόμου με τεκτονικά κείμενα της περιόδου 2005-2011 σε επιμέλεια του Ενδ. αδ. Γ. Μα-
τσόπουλου. Ενίσχυση σπουδαστών ύψους 2.000 ευρώ.

Ποσειδωνία υπ’ αρ. 2 Αν. Πειραιώς
10.1.2011 Συνεστίαση με τις Στ. Π. Μελάς και Ρέα Κυβάλη.
13.1.2011 Κοπή πίτας με τις Πειραϊκές Στοές.
Συναντήσεις με τα μέλη και τους φίλους της Στ.
Εισφορά 1.700 ευρώ σε αναξιοπαθούντες. Χορήγηση δύο υποτροφιών της Μεγ. Στ. ύψους 6.000 
ευρώ, 200 ευρώ στο Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο, 200 ευρώ στα χωριά SOS, 400 ευρώ στο 
γηροκομείο Πειραιώς, 1.000 ευρώ στους πληγέντες της Ταϊτής, 500 ευρώ στο σωματείο Αργώ, 
850 ευρώ στις γυναικείες φυλακές Θηβών, 1.000 ευρώ για νοσοκομειακή φροντίδα ασθενούς, 
1.000 ευρώ για ενίσχυση αναξιοπαθούσης χήρας, 2.000 ευρώ για ενίσχυση αναξιοπαθούντων.

Προμηθεύς υπ’ αρ. 37 Αν. Αθηνών
Κοπή βασιλόπιτας στο εστιατόριο “Nero” στο Ν. Ηράκλειο.
Απρίλιος 2011 Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Στ. στο Ρίμινι και συμμετοχή στην Διεθνή Τεκτο-

νική Συνάντηση και τον επετειακό εορτασμό των 150 ετών από την ίδρυση της 
Μεγ. Αν. της Ιταλίας.

Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Ραμνούντας Αττικής.
Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στον Υμηττό.
Θέρος 2011. Συναντήσεις κάθε Τρίτη, εορτή με τους συγγενείς και φίλους στο κέντρο “Μαρι-

δάκι” (12.7.2011) και το εστιατόριο “Ο Τέλης” στην Πεντέλη (23.8.2011).

Πυθαγόρας υπ’ αρ. 8 Αν. Αθηνών
12.12.2010 Χριστουγεννιάτικη εορτή στο κέντρο “Ηλίας” στο Χαλάνδρι.
21.1.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κατά την 

επέτειο ιδρύσεως της Στ. (21.1.1881).
14.4.2011 Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας και γεύμα των με-

λών και φίλων.
Θέρος 2011. Δώδεκα συναντήσεις κάθε Πέμπτη στο κέντρο “Ηλίας” με τις οικογένειες και 

φίλους.
Έκδοση σε DVD  του συλλεκτικού λευκώματος που εξέδωσε η Στ. τον Μάιο του 1931 κατά τον 
εορτασμό των 50 ετών λειτουργίας της.
Προσφορά 500 ευρώ στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ της Δυτ. Αττικής, 500 ευρώ 
στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών και 1.000 ευρώ για ενίσχυση απόρων σπουδαστών.

Ραδάμανθυς υπ’ αρ. 96 Αν. Χανίων
Ποτήρια αγάπης μετά τις συνεδρίες.
Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου και κοπή πίτας στα Χανιά.
Θερινό Ηλιοστάσιο με τις Στ. του Ηρακλείου.
Χορήγηση 150 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Ρέα Κυβέλη υπ’ αρ. 140 Αν. Κηφισιάς
21.12.2010 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με ομιλητή τον αδ. Αθ. Κόκκαλη.
Ιαν. 2011 Επίσκεψη στο οικοτροφείο Αγία Φιλοθέη με τον Μεγ. Διδ. Νικ. Βουργίδη.
10.1.2011 Συνεστίαση με τις Στ. Ποσειδωνία και Π. Μελάς.
Μάιος 2011 Συμμετοχή στο μνημόσυνο του αδ. Εμμ. Ξάνθου.
5.6.2011 Ξενάγηση στο μουσείο της Ακροπόλεως.
21.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με ομιλητή τον αδ. Μιχ. Ακάλεστο.
Θέρος 2011. Συναντήσεις των μελών της Στ. (12.7, 9.8, 6.9.2011).
Εισφορά 499,58 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 300 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Ρήγας Φεραίος υπ’ αρ. 113 Αν. Λαρίσης
1.3.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με τις οικογένειες και τους φίλους.
7.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου σε λευκή εορτή.
Χορήγηση 120 ευρώ σε αναξιοπαθούντα, 160 ευρώ σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Σαλαμίς υπ’ αρ. 137 Αν. Πειραιώς
13.1.2011 Κοπή πίτας με τις Πειραϊκές Στοές.
10.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Φοίνιξ αρ. 48 στον Ναυτικό Όμι-

λο Πειραιώς.
Θέρος 2011. Δύο συνεστιάσεις στο εστιατόριο του “Δάσους Χαϊδαρίου” τον Ιούλιο και τον Αύ-

γουστο.

Σκενδέρμπεης υπ’ αρ. 31 Αν. Αθηνών
31.10.2010 Λευκή εορτή υιοθεσίας Λυκιδέων.
13.1.2011 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κυλικείο του μεγάρου.
25.2.2011 Εκδήλωση για την Τσικνοπέμπτη στο κέντρο “Λοκάντα” στο Μαρούσι.
20.3.2011 Συμμετοχή στο μνημόσυνο για τον Εμμ. Ξάνθο.
Θέρος 2011. Εννέα συναντήσεις μεταξύ των μελών και τρεις μετά συζύγων.
Χρηματική ενίσχυση υπέρ του Λυρείου Ιδρύματος ύψους 300 ευρώ, υπέρ της “Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρίας” 500 ευρώ και 1.200 ευρώ υπέρ αναξιοπαθούντων.
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Σκουφάς υπ’ αρ. 5 Αν. Χαλκίδος
29-31.10.2010 Αντιπροσωπεία της Στ. συμμετέχει σε κοινή συνεδρία με την Στ. Πυθαγόρας Αν. 

Αμβέρσας στο Βέλγιο.
21.11.2010 Επίσκεψη του Σεβ. με την Στ. Ισότης στην Ακρόπολη.
14.12.2010 Αντιπροσωπεία της Στ. συμμετέχει σε κοινές εργασίες με την Hellenic Lodge 

στο Λονδίνο.
21.6.2011 Εκδήλωση στην μνήμη μελών της Στ.

Σπυρίδων Νάγος υπ’ αρ. 111 Αν. Αθηνών
17.1.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με Τεκτονικό Συμπόσιο.
18.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου.
Εισφορά 1.235 ευρώ υπέρ αναξιοπαθούντων.

Σωκράτης υπ’ αρ. 142 Αν. Κηφισιάς
21.1.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Tike”.
16.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Μπέρδεμα”.
Θέρος 2011. Τρεις θερινές συναντήσεις στο κέντρο “Μπαχάρι” (14.7, 25.8, 8.9.2011).
Έκδοση επίτομου απανθίσματος τεκτονικών κειμένων του Ενδ. αδ. Αετού Τζιφάκι με τίτλο: “Εί-
πον αδ. Σεβ.”. Έκδοση “Χρυσής Βίβλου - Λευκώματος της 10ετίας της Στ.”.
Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τον Τεκτονισμό με τίτλο “Για τον Τεκτονισμό και τους Τέ-
κτονες” με επιμέλεια του Ενδ. αδ. Αετού Τζιφάκι.

Τριπτόλεμος υπ’ αρ. 122 Αν. Αθηνών
10.10.2010 Χάραξη του Λίθου σε υπαίθριο θέατρο.
25.11.2010 Ερμηνεία του Μαγικού Αυλού στο Χαλάνδρι. Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστα-

σίου στο μουσείο Γουλανδρή.
25.2.2011 Συνεστίαση για την Τσικνοπέμπτη. 
Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με τεκτονικό δείπνο στο κυλικείο του τεκτονικού μεγάρου.
Θέρος 2011. Πέντε συναντήσεις με θέματα: ισότης, ελευθερία, φιλανθρωπία, όρια, ελληνικοί 

μύθοι.
Εισφορά 3.000 ευρώ υπέρ των υποτροφιών της Μεγ. Στ. και 1.301,96  ευρώ υπέρ αναξιοπαθού-
ντων.

Τσιμισκής υπ’ αρ. 56 Αν. Αλεξανδρουπόλεως
5.2.2011 Λευκή εορτή με τα μέλη και τις οικογένειές τους.
Συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους.

Υψηλάντης υπ’ αρ. 41 Αν. Αθηνών
13.1.2011 Εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με τεκτονικό συμπόσιο και κοπή πίτας.
6.2.2011 Εκδήλωση μνήμης στον αδ. Αλεξ. Υψηλάντη.
30.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στο κέντρο “Μπαλκόνι” στην Ραφήνα.
Εισφορά 836 ευρώ υπέρ αναξιοπαθούντων.

Φάρος υπ’ αρ. 138 Αν. Πατρών
11.11.2010 Διοργάνωση βιβλιοθήκης.
6.5.2011 Συμμετοχή στις κοινές εργασίες της Hellenic Lodge  (Λονδίνο).
16.5.2011 Συμμετοχή αντιπροσωπείας στις εργασίες της Στ. Μέλης στην Σμύρνη.
18.6.2011 Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου με την Στ. Αχαϊκός Αστήρ.
Διανομή σε τέσσερις οικογένειες βοηθήματος 1.500 ευρώ, επίσκεψη και δώρα στο Κωνσταντο-
πούλειο Γηροκομείο (30.12.2010) και αγαθοεργία ύψους 1.000 ευρώ την 17.9. 2011.

Φίλιππος υπ’ αρ. 38 Αν. Θεσσαλονίκης
26.3.2011 Λευκή εορτή με ομιλητή τον Γ. Κατσικόπουλο για την εθνική επέτειο.
24.9.2011 Συνεστίαση με τα μέλη και τις οικογένειές τους στην Κατερίνη.

Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου Στ. Θεσσαλονίκης.
Θέρος 2011. Συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους.
Χορήγηση 2.050 ευρώ για υποτροφίες σπουδαστών και 750 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Φιλογένεια υπ’ αρ. 147 Αν. Κερκύρας
8-9.10.2010 Συμμετοχή στη Ι’ Φοινικιάδα.
Ιαν. 2011 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.
25.7.2011 Συνεστίαση με τα μέλη τις οικογένειες και τους φίλους.
Χορήγηση 600 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 200 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Φοίνιξ υπ’ αρ. 1 Αν. Κερκύρας
Μάρτιος και Μάιος 2011. Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στο “Χαμόγελο του παιδιού”.
Δωρεά στη μνήμη γονέων μέλους προς στην “Φλόγα”.
Χορήγηση ειδών ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως σε συμπολίτες μας ύψους 504,25 ευρώ.

Φοίνιξ υπ’ αρ. 48 Αν. Πειραιώς
8.10.2010 Συμμετοχή στην Ι’ Φοινικιάδα στην Κέρκυρα.
30.1.2011 Κοπή βασιλόπιτας στον σύλλογο ΠΟΙΑΘ (Μικρολίμανο).
7.5.2011 Διήμερη εκδρομή στους Δελφούς με τις οικογένειες και τους φίλους.
Θέρος 2011. Τέσσερις συναντήσεις με τις οικογένειες στο Μικρολίμανο.
Εισφορά 1.900 ευρώ υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων.

Φοίνιξ υπ’ αρ. 51 Αν. Αθηνών
8-10.10.2010 Συμμετοχή στην Ι’ Φοινικιάδα στην Κέρκυρα.
15.11.2010 Ποτήριο Αγάπης στο εστιατόριο “Σουφάλα”.
20.12.2010 Ανάρτηση ιστορικού της Στ. στην ιστοσελίδα της Μεγ. Στ.
17.1.2011 Κοπή βασιλόπιτας και τεκτονικό συμπόσιο.
20.2.2011 Επίσκεψη-ξενάγηση της Στ. στο μουσείο Ακροπόλεως. Παρουσία μελών της Στ. 

σε εκδήλωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο ίδρυμα Θεοχαράκη, όπου πα-
ρουσιάστηκαν τρία βιβλία στο μνημόσυνο των Φιλικών.

20.3.2011 Συμμετοχή στην εκδήλωση της Στ. Αρμονία για την άλωση της Κων/λης με ομι-
λητή τον Ενδ. αδ. Γ. Ματσόπουλο.

2.4.2011 Συνεστίαση στο εστιατόριο “Ελαία”.
Προσφορά βιβλίων αξίας 5.000 ευρώ από τον αδ. Εμμ. Αγγελάκη στην δανειστική βιβλιοθήκη 
Φυλακών Δομοκού.
Βοηθήματα 1.277 ευρώ σε αναξιοπαθούντες και 2.413 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Φοίνιξ υπ’ αρ. 59 Αν. Θεσσαλονίκης
Κοπή βασιλόπιτας των Στ. Θεσσαλονίκης και εορτασμός του Χειμερινού Ηλιοστασίου με διορ-
γανώτρια την Στ. Φοίνιξ.
Θέρος 2011. Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου των Στ. Θεσσαλονίκης.
Συναντήσεις κάθε Πέμπτη στο εστιατόριο “Firenze”.
Χορήγηση 1.200 ευρώ σε αναξιοπαθούντες.

Φως υπ’ αρ. 88 Αν. Θεσσαλονίκης
Συναντήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους.
Χορήγηση 300 ευρώ σε θρησκευτικά ιδρύματα και 900 ευρώ σε κοινωφελή ιδρύματα.
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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 1.10.2010 ΜΕΧΡΙ 30.9.2011

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΗΣ 28ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Φιλτ. και Σεβάσμιοι αδ. Αντιπρόσωποι,
Θέτομεν υπό την κρίσιν υμών τις Οικονομικές Καταστάσεις του Τεκτονικού Ιδρύματος και της Τεκτονικής 
Αδελφότητος δια την περίοδον 1.10.2010 έως 30.9.2011  ήτοι: 

1.  Ισολογισμούς της 30.9.2011, Τεκτονικής περιόδου 1.10.2010 έως 30.9.2011.
2. Ανάλυσιν Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.10.2010 έως 30.9.2011.
3.  Προϋπολογισμούς της Χρήσεως 1.10.2011 έως 30.9.2012.
4.  Απολογισμόν του Ελεονομείου 1.10.2010 έως 30.9.2011.
5.  Προϋπολογισμόν του Ελενομείου 1.10.2011 έως 30.9.2012.
6.  Κατάστασιν της Ακινήτου Περουσίας του Τεκτονικού Ιδρύματος

A. Οι Ισολογισμοί της υπό κρίσιν Τεκτ. Περιόδου 1.10.2010 έως 30.9.2011 παρουσιάζουν 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 αποτελέσματα Χρήσεως του Τεκτονικού Ιδρύματος της περιόδου 1.10.2010 έως 30.9.2011 πα-

ρουσιάζουν την εξής εικόνα:
2.1 ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 656.112,43  ΕΥΡΩ
2.2 ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 637.073,96  ΕΥΡΩ

3.  Τα αποτελέσματα Χρήσεως της Τεκτονικής Αδελφότητος της περιόδου 1.10.2010 έως 30.9.2011 
παρουσιάζουν την εξής εικόνα:
3.1 ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 962.256,71  ΕΥΡΩ Συμπεριλαμβανομένων και των Εξόδων του Μεγ. Περι-
στυλίου.
3.2 ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 952.254,14 ΕΥΡΩ Συμπεριλαμβανομένων και των Εξόδων του Μεγ. Περι-
στυλίου.

Β. Οι Προϋπολογισμοί  του Τεκτονικού Ιδρύματος και της Τεκτονικής Αδελφότητας δια την νέα χρήση 
1.10.2011 έως 30.9.2012  συνετάγησαν με πάσαν επιμέλειαν αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν τα αντίστοιχα 
κατά  κεφάλαιον ποσά, τα εισπραχθέντα και δαπανηθέντα κατά  την προηγουμένην χρήσιν και παρουσι-
άζουν αντιστοίχως τα εξής πλεονάσματα : 34.500,00 και 25.200,00 ΕΥΡΩ, τα οποία θα διατεθούν κατά 
την κρίσιν του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Μετά του τρ. αδ. ασπ.
 Κατ’ εντολήν

Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ

Γεώργιος  Ίβος

Γ.  Ο Απολογισμός του Ελεονομείου για την υπό κρίσιν περίοδο 1.10.2010 έως 30.9.2011 παρουσιάζει τα 
εξής:
1. ΕΣΟΔΑ  προερχόμενα από τις εν γένει εισφορές των αδελφών 187.516,54 ΕΥΡΩ εις τα οποία προ-

στιθέμενο το υπόλοιπον της παρελθούσης χρήσεως 815,66 ΕΥΡΩ διαμορφώνουν ένα διαθέσιμο 
188.332,20 ΕΥΡΩ.

2. ΕΞΟΔΑ τα οποία διετέθησαν διά φιλανθρωπικούς σκοπούς (ως αναλυτική κατάστασις εις χείρας 
σας), 187.361,27 ΕΥΡΩ

3. Το ΥΠΟΛΟΙΠΟ 970,93 ΕΥΡΩ  μεταφέρεται εις την νέα χρήση 2011 – 2012.

Δ. Ο Προϋπολογισμός του Ελεονομείου δια την νέα χρήση 1.10.2011 έως 30.9.2012, παρουσιάζει ΕΣΟΔΑ  
183.000,00 ΕΥΡΩ, εις τα οποία, θα πρέπει να προστεθεί το Περίσσευμα της προηγουμένης περιόδου 
970,93 ΕΥΡΩ ήτοι σύνολο διαθεσίμων 183.970,93 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 ενημέ-
ρωσή σας θα είναι πλήρης και ουσιαστική.
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  Ο Μέγας Θησαυροφύλαξ                                                       Ο Μέγας Διδάσκαλος

  Γεώργιος Ίβος                                                         Νικόλαος Βουργίδης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     2010-2011
I. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη 
   Κτήσης   Αξία
Ακίνητα Κτίρια     2.852.965,70
Οικόπεδα     31.015,31
Έπιπλα και σκεύη  107.923,95 105.825,72 2.098,23
Έγκαταστάσεις   38.898,43 38.024,67 873,76
Μηχανολογικός Εξοπλισμός  145.455,60 138.578,26 6.877,34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ  292.277,98 282.428,65 2.893.830,34

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
Εγγυήσεις     1.639,69
Προσωρινοί Λογ/σμοι ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ    30.833,50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ    32.473,19
   
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   
Ταμείο     45.610,50
Τράπεζαι     334.941,75
Καταθέσεις όψεως   81.406,16 
Ταμιευτήριο    153.535,59 
Καταθέσεις προθεσμίας   100.000,00 
Αμοιβαία Κεφάλαια   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ    380.552,25
     
Σύνολο Ενεργητικού    3.306.855,78

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.9.2011

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.10.2010 - 30.9.2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     2010-2011
I. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ    3.259.145,08
  
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Δημόσιο     1.277,73
ΙΚΑ     7.423,57
Πιστωταί     19.000,00
  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    27.701,30
 
Ελεονομείο Μεγάλης Στοάς    970,93
 
 
III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ    19.038,47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνολο Παθητικού    3.306.855,78
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2010-2011

I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Προσωρινοί Λογ/σμοι ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 102.449,99

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 102.449,99
 
II. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
Ταμείο 52.730,84
Τράπεζαι 382.417,29
Ταμιευτήριο 180.417,29
Καταθέσεις προθεσμίας 202.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 435.148,13
 
Σύνολο Ενεργητικού 537.598,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2010-2011

I. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 477.908,27
 
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Προσωρινοί Λογ/σμοί ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 49.687,28
 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 49.687,28
 
III. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ 10.002,57
 
 
 

 
Σύνολο Παθητικού 537.598,12

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.9.2011

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.10.2010 - 30.9.2011

  Ο Μέγας Θησαυροφύλαξ                                                       Ο Μέγας Διδάσκαλος

  Γεώργιος Ίβος                                                         Νικόλαος Βουργίδης
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2010 - 30.09.2011 

 Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

 Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2010 - 30.09.2011 

ΕΞΟΔΑ 2010-2011

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έκτακται ενισχύσεις Στοών 
περιφερείας 43.557,57
Μισθώματα ακινήτων 
επαρχιακών Στοών 28.975,80
Έξοδα ταξειδίων και μετακινήσεων 22.005,46
Έξοδα περιποιήσεων και 
δημοσίων σχέσεων 113.879,84
Διάφορα γενικά έξοδα 25.519,96
Δωρεές 689.500,00
 923.438,63
 
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Περιζώματα-Περιλαίμια-Υλικά 21.544,68
Εκδηλώσεις 1.190,00
Ταχυδρομικά 57,45
Διάφορα γενικά έξοδα 6.023,38
 28.815,51
 
Σύνολο εξόδων 952.254,14
Πλεόνασμα 10.002,57
  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 962.256,71

ΕΣΟΔΑ 2010-2011

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδρομαί Στοών 
(Εισπράξεις μέχρι 30.9.2011) 466.572,73
Οφειλόμεναι συνδρομαί Στοών 27.585,07
Μύητρα - Υιοθεσίαι 189.699,00
Διάφορα έσοδα 116.108,83
Τόκοι 6.636,67
Ενοίκια 30.000,00
 836.602,30
 
 
 
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδρομαί Περιστυλίων 
(Εισπράξεις μέχρι 30.9.2011) 52.121,77
Οφειλόμεναι συνδρομαί Περιστυλίων 5.177,64
Μύητρα - Τακτοποιήσεις 65.830,00
Διάφορα έσοδα 2.525,00
 125.654,41
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 962.256,71

ΕΞΟΔΑ 2010-2011

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έξοδα συντηρήσεων και 
επισκευών Μεγάρου Αθηνών 101.813,47
Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών 
ακιν. περιφερείας 3.993,92
Μισθώματα ακινήτων 
επαρχιακών Στοών 27.702,48
Έξοδα λειτουργίας Μεγάρου Ελευσίνος 16.043,72
Ασφάλιστρα 8.500,00
Αμοιβαί προσωπικού 223.187,18
Εργοδοτικαί εισφοραί 61.645,02
Αμοιβαί τρίτων 7.543,75
Έξοδα λειτουργίας Μεγάρου Αχαρνών 35.351,30
(ΔΕΗ-Υδρευσις-θέρμανσης) 
Έξοδα λειτουργίας 
Μεγάρων Περιφέρειας 9.997,62
(ΔΕΗ-Υδρευσις-θέρμανσης) 
Έξοδα λειτουργίας γραφείων 24.707,96
(ΟΤΕ-Ταχυδρομικά-Γραφική ύλη) 
Διαχείριση Τεκτονικού δελτίου 
"ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" 28.254,00
Εκτύπωση και αγορά εντύπων 
και Τυπικών 16.925,39
Διάφορα γενικά έξοδα 40.343,34
Φόρος Εισοδήματος 10.535,39
 
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αμοιβαί προσωπικού 16.022,24
Εργοδοτικαί εισφοραί 4.507,18
 
Σύνολο εξόδων 637.073,96
Πλεόνασμα 19.038,47
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 656.112,43

ΕΣΟΔΑ 2010-2011

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έσοδα ακινήτων 5.390,92
Διάφορα έσοδα 615.000,00
Συμμετοχή της Τεκτ. Ενώσεως 
σε δαπάνες Μ. Στοάς 32.534,29
Τόκοι 3.187,22
 656.112,43
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 656.112,43
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2011 - 30.09.2012

 Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

 Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2011 - 30.09.2012

ΕΣΟΔΑ 2011-2012

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έσοδα ακινήτων 8.300,00
Διάφορα έσοδα 583.000,00
Συμμετοχή της Τεκτ. Ενώσεως 
σε δαπάνες Μ. Στοάς 33.000,00
Τόκοι 3.200,00
 627.500,00
 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 627.500,00

ΕΞΟΔΑ 2011-2012
ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έξοδα συντηρήσεων και 
επισκευών Μεγάρου Αθηνών 45.000,00
Έξοδα συντηρήσεων και 
επισκευών ακιν. περιφερείας 10.000,00
Μισθώματα ακινήτων 
επαρχιακών Στοών  30.000,00
Έξοδα λειτουργίας Μεγάρου Ελευσίνος 18.000,00
Ασφάλιστρα 9.000,00
Αμοιβαί προσωπικού 224.000,00
Εργοδοτικαί εισφοραί 62.000,00
Αμοιβαί τρίτων 6.000,00
Έξοδα λειτουργίας Μεγάρου Αχαρνών 42.000,00
(ΔΕΗ-Υδρευσις-θέρμανσης) 
Έξοδα λειτουργίας 
Μεγάρων Περιφέρειας 15.000,00
(ΔΕΗ-Υδρευσις-θέρμανσης) 
Εξοδα λειτουργίας γραφείων 25.000,00
(ΟΤΕ-Ταχυδρομικά-Γραφική ύλη) 
Διαχείριση Τεκτονικού δελτίου 
"ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" 29.000,00
Εκτύπωση και αγορά εντύπων 
και Τυπικών 9.000,00
Διάφορα γενικά έξοδα 35.000,00
Φόρος Εισοδήματος 12.000,00
 
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αμοιβαί προσωπικού 17.000,00
Εργοδοτικαί εισφοραί 5.000,00
 
 
Σύνολο εξόδων 593.000,00
Πλεόνασμα 34.500,00
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 627.500,00

ΕΞΟΔΑ 2011-2012

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έκτακται ενισχύσεις Στοών 
περιφερείας 25.000,00
Μισθώματα ακινήτων 
επαρχιακών Στοών 30.000,00
Έξοδα ταξειδίων και μετακινήσεων 20.000,00
Έξοδα περιποιήσεων και 
δημοσίων σχέσεων 20.000,00
Διάφορα γενικά έξοδα 25.000,00
Δωρεές 653.000,00
 773.000,00
 
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Περιζώματα-Περιλαίμια-Υλικά 20.000,00
Εκδηλώσεις 1.200,00
Ταχυδρομικά 100,00
Διάφορα γενικά έξοδα 5.000,00
 26.300,00
 
Σύνολο εξόδων 799.300,00
Πλεόνασμα 25.200,00
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 824.500,00

ΕΣΟΔΑ 2011-2012

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδρομαί Στοών 
(Εισπράξεις μέχρι 30.9.2012) 460.000,00
Μύητρα - Υιοθεσίαι 180.000,00
Διάφορα έσοδα 20.000,00
Τόκοι 7.000,00
Ενοίκια 40.000,00
 707.000,00

 
 
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συνδρομαί Περιστυλίων 
(Εισπράξεις μέχρι 30.9.2012) 50.000,00
Μύητρα - Τακτοποιήσεις 65.000,00
Διάφορα έσοδα 2.500,00
 117.500,00
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 824.500,00
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
AΠOΛOΓΙΣMOΣ ΕΛΕΟΝΟΜΕΙΟΥ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2010 - 30.09.2011 

 Ο Μεγ. Ελεονόμος Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ Ο Μεγ. Γραμματεύς 

 Δημήτριος Βασιλάκος Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος Αετός Τζιφάκις 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ ΕΛΕΟΝΟΜΕΙΟΥ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.10.2011 - 30.09.2012

 Ο Μεγ. Ελεονόμος Ο Μεγ. Διδάσκαλος  Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ

 Δημήτριος Βασιλάκος Νικόλαος Βουργίδης  Γεώργιος Ίβος 

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 

 ΟIΚΟΠΕΔΑ 
Οικόπεδο  ΧΑΝΙΩΝ  22.211,20
   ΚΟΖΑΝΗΣ 8.804,11  31.015,31 
ΣΥΝΟΛΟ       2.883.981,01 

Διά την ακρίβεια των αναφεροµένων 

Αθήνα 30.09.2011 

Ο Μεγ. Θησαυροφύλαξ

Γεώργιος Ίβος 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 30.09.2011

ΕΞΟΔΑ 2011-12 2010-2011
Βοηθήματα εις 
αναξιοπαθούντας 30.000,00 35.650,00
Υποτροφίαι και 
ενισχύσεις 
Σπουδαστών 90.000,00 84.000,00
Σε κοινωφελή 
ιδρύματα 63.500,00 67.711,27
  
Περίσσευμα περιόδου 470,93 970,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 183.970,93 188.332,20

ΕΣΟΔΑ 2011-12 2010-2011
Διάθεση από απόθεμα 
πρ. χρήσεως 970,93 815,66
Προσφοραί Τεκτ. Στοών 25.000,00 24.948,54
Καταβολή Ελεονομείων 
Στοών 88.000,00 88.068,00
Διάφοραι εισφοραί 70.000,00 74.500,00
  
  
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 183.970,93 188.332,20

ΕΞΟΔΑ 2010-2011 2009-2010

Βοηθήματα εις 
αναξιοπαθούντας 35.650,00 37.910,00
Υποτροφίαι και 
ενισχύσεις Σπουδαστών 84.000,00 9.000,00
Σε κοινωφελή ιδρύματα 67.711,27 175.458,00
 187.361,27  222.368,00     

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΈΟ 970,93  815,66     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 188.332,20  223.183,66     

ΕΣΟΔΑ 2010-2011 2009-2010
 
Υπόλοιπο παρελθούσης 
Τεκτ.περιόδου 
Προσφοραί Τεκτ.Στοών 815,66 935,22
Καταβολή Ελεονομείων 
Στοών 24.948,54 70.234,44
Διάφοραι εισφοραί 88.068,00 89.014,00
 74.500,00 63.000,00 
 
  
  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 188.332,20  223.183,66     
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