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 ΗΝΩΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ 
του 

Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 

     Oι Έλληνες Τέκτονες το 1940!

       Ιστορικά κείμενα απο το επίσημο όργανο του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και 
της Μεγάλης Ανατολής (Μεγάλης Στοάς) της Ελλάδος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΓΝΩΜΩΝ, 
Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 1940. 
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 ΕΔΤΜΑΤΣ  

Ordo Ad Chao 

   Στις αρχές του 20ου αιώνα η κύρια τεκτονική έκφραση στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα ήταν του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου. Προοδευτικός εκ 
φύσεως και κήρυκας των αρχών της Ελευθερίας της Ισότητας και της Αδελφότητας 
ήταν πάντα τοποθετημένος απέναντι σε κάθε μορφή τυραννίας και ολοκληρωτισμό. 
Ήδη από το 1935 οι τέκτονες είχαν θεωρηθεί από τον Χίτλερ εχθροί του έθνους του 
όπως και οι Εβραίοι και οδηγήθηκαν και αυτοί στα κρεματόρια φέροντας 
υποχρεωτικά στα ρούχα τους διακριτικό κόκκινο τρίγωνο. 
Τον Οκτώβριο του 1940, όταν ο Άξονας εισβάλλει στην Ελλάδα, όλη η Ηπειρωτική 
Ευρώπη έχει ήδη υποταχτεί και η μικρή χώρα μας τολμά να υψώσει το ανάστημα της 
και να αντισταθεί υπερασπιζόμενη την ελευθερία της Πατρίδας σε μια μάχη υπέρ 
βωμών και εστιών.
Οι τέκτονες της Ελλάδος από την πρώτη στιγμή τίθενται στη διάθεση της πατρίδας 
μας αγγέλλουν το μήνυμα του αγώνα στις ελεύθερες ακόμα χώρες της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Αμερικάνικης Ηπείρου και μετέχουν με όλες τους τις δυνάμεις. 
Λίγοι απο αυτούς θα ευτυχήσουν να δουν την ημέρα της Λευτεριάς αφού σε όλη την 
Ηπειρωτική Ευρώπη το χιτλερικό ολοκαύτωμα περιέλαβε στην φρίκη του όσους 
αδελφούς συνάντησε.

Οι αξίες του τότε παραμένουν και αξίες του σήμερα πάντα επίκαιρες: Ελευθερία, 
Ισότητα και Αδελφότητα. Που το συμπληρώνουμε με τον απόλυτο σεβασμό προς 
φιλοσοφική εσωτερική συγκρότηση του καθενός η οποία εκφράζεται με το σύμβολο 
του Μεγάλου Αρχιτέκτονα, αγάπη προς την Πατρίδα και τον πλησίον και τρυφερή 
αφοσίωση στην οικογένεια. 

Με αφορμή τον Εθνικό μας Εορτασμό αναδημοσιεύουμε ιστορικά κείμενα από το τότε
επίσημο όργανο του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και της Μεγάλης Ανατολής 
(Μεγάλης Στοάς) της Ελλάδος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΓΝΩΜΩΝ, με ημερομηνία έκδοσης 
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1940. Και Μνήμης χάριν προσθέτουμε λίγα βιογραφικά 
στοιχεία δυο αδελφών που τέτοιες μέρες αξίζει να θυμόμαστε: Τον Νίκο Καρβούνη 
και τον Θεόφιλο Σαρίκα. 

   Ο Μέγας Διδάσκαλος                                                         Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης

Παναγιώτης Θαλάσσης                                                           Ιορδάνης Πουλκουρας 33ο
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Δυο Έλληνες αγωνιστές της Αντίστασης και Τέκτονες Αδελφοί που
αξίζει να θυμόμαστε:
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Σαρίκας Θεόφιλος του Χριστοφόρου 1916-1992. 

Ο Θεόφιλος Σαρίκας κατετάγη Έφεδρος Ανθυπασπιστής στην έναρξη του 
πολέμου με την Α’ Ομάδα Αναγνωρίσεως και ως Ανθυπίλαρχος ακολουθεί τη 
1η Ελληνική Ταξιαρχία στην Μέση Ανατολή. Εκεί υπάγεται στην Δύναμη του 
Βρετανικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και εθελοντικά στην Ειδική Δύναμιν
133 Κομάντος με τότε όνομα Μ-Ο4.Ειδική Δύναμη από 133 άτομα με σκοπό την 
βοήθεια προς αντιστασιακές ομάδας στα κατεχόμενα του εδάφη. Εκπαιδεύεται 
στις σχολές Κατασκοπείας, Δολιοφθορών, Ασυρμάτου, Αλεξιπτωτιστών και 
στη συνέχεια μετέχει σε αποστολές στην κατεχόμενη Ελλάδα.
Το 1943  “έπεσεν εις  Ελλάδα με  αλεξίπτωτον  να οργανώση την Αντίστασιν.
Αρχηγός  Αποστολής  Κομάντος  προς  δολιοφθορές,  κατασκοπεία,  οργάνωσης
ανατροπής τάξεως”. 
Τον Απρίλιο του 1944 υπό τον έφεδρο υπολοχαγό Θέμη Μαρίνο και με τον 
ασυρματιστή Γεώργιο Διακογιάννη έφτασαν από το Μπάρι στη Ζάκυνθο με 
ιταλικό υποβρύχιο που είχε υπαχθεί στις συμμαχικές δυνάμεις.. Σκοπός της 
αποστολής που είχε Κωδικό DASTARD, ήταν η διείσδυση στα Επτάνησα και η 
προώθηση κλιμακίου στην Κεφαλονιά και την Λευκάδα με σκοπό να 
οργανωθεί η αντίσταση. Η πρώτη εγκατάσταση της αποστολής έγινε στη μονή 
της Υπεραγάθου, που ανήκει στη Μονή του Σινά, και στην οποία προΐστατο ο 
ηγούμενος Νεόφυτος Μαρούδας, γνωστός με το παρατσούκλι «Παπα-
Πεινάος». 
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Η ομάδα DASTARD: Θέμης Μαρίνος, Θεόφιλος Σαρίκας, Γεώργιος Διακογιάννης.



Κατόρθωσαν να πάρουν με το μέρος τους την Ιταλική δύναμη Ζακύνθου και
τον Σεπτέμβριο του 1944 επιτέθηκαν στην Γερμανική Φρουρά Ζακύνθου και
απελευθέρωσαν  το  νησί.  Η  δράση  επιβεβαιώθηκε  από  τον  Άγγλο
Συνταγματάρχη και επικεφαλής των Αγγλικών δυνάμεων στην Ελλάδα, Κρίς
Μόντυ Γουντχάους (Christopher Montague Woodhouse ).
Ο Θεόφιλος Σαρίκας απολύθηκε του Αγγλικού Στρατού το 1946 με βαθμό 
Λοχαγού και εργάστηκε ως Δικηγόρος Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 
Εισήλθε  στην  Αδελφότητα  μας  και  στην  Στοά  Ησίοδος  το  1954.  Διετέλεσε
Σεβάσμιος αυτής 1964-1965 και  στη συνέχεις ήταν ιδρυτικό μέλος της Στοάς
Τριπτόλεμος και Σεβάσμιος αυτής το 1975 - 1977 και το 1981 - 1983. Εξελέγη
επανειλημμένα  μέλος  της  Μεγάλης  Στοάς  και  είχε  τη  θέση  του  Μεγάλου
Θησαυροφύλακα και Μεγάλου Ρήτορα.
Στον Σκωτικού Τύπο εισήλθε εις 4ον το 1958 και ανήλθε εις τον 32ον βαθμό.
Προέδρευσε τόσο σε Στοά Τελειοποιήσεως (Μυσταγωγία) όσο και σε Υπέρτατο
Περιστύλιο (Φως).

Το 1988 αποχώρησε της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και συνέβαλε στην ίδρυση
της δικής μας Μεγάλης Στοάς όπου και εις μνήμην του ιδρύθηκε Συμβολικό
Ερευνητικό Εργαστήριο υπό το όνομά του.

Βιβλιογραφία:
. Θέμης Μαρίνος, «Μυστική Αποστολή στο Ιόνιο (1944) – Κωδικός DASTARD», εκδόσεις 
«ΙΚΑΡΟΣ»
. Μελέτη του αδελφού μας Αντώνη Παπαναστασόπουλου 33ο με τίτλο “Σαρίκας Θεόφιλος 
του Χριστοφόρου 1916-1992. Έφεδρος Υπίλαρχος Ε.Σ.- Λοχαγός Αγγλικού Στρατού”.
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Νίκος Καρβούνης. Τέκτων και ποιητής του Ύμνου της Εθνικής
Αντίστασης

Ο Νίκος Καρβούνης γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1880 και πέθανε στην Αθήνα το 
1947.   Ήταν δημοσιογράφος, λόγιος, συγγραφέας και τέκτων. 
Κατατάχθηκε μαζί με τον Λορέντζο Μαβίλη στο Τάγμα των Γαριβάλδων και 
πολέμησε στους Βαλκανικούς Πολέμους, όπου παρασημοφορήθηκε με 
Αριστείο Ανδρείας. Αγωνίστηκε στον Μακεδονικό αγώνα και στη συνέχεια στη 
Μικρασιατική εκστρατεία υπηρέτησε στο σώμα του πρίγκιπα Ανδρέα, ο οποίος 
γίνεται ο Τέκτονας ανάδοχος του.
Υπήρξε συνιδρυτής της Θεοσοφικής εταιρίας και ενεργός Τέκτων της Στοάς 
Ησίοδος -μέλος της οποίας ήταν και ο Ιωάννης Μεταξάς- υπό την αιγίδα της 
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Υπήρξε Μεγάλος Αξιωματικός του Συμβουλίου 
και είχε λάβει τον 32ο βαθμό του Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

Τον Απρίλη του 1934 ο Νίκος Καρβούνης έχει ενεργό ρόλο κατά του φασισμού 
που αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη και μεταφράζει και προλογίζει την 
«Καστανή Βίβλο», ένα βιβλίο που αποκάλυπτε με στοιχεία το σκηνοθετημένο 
από τους χιτλερικούς εμπρησμό του Ράιχσταγκ. Με απαίτηση της Γερμανικής 
κυβέρνησης το βιβλίο κατασχέθηκε και ο ίδιος δικάστηκε. Η απολογία του ήταν
ένα δριμύ κατηγορητήριο κατά του φασισμού και τελικά καταδικάστηκε μόνο 
σε δεκαπενθήμερη φυλάκιση.
Προβλέποντας τις εξελίξεις απομακρύνθηκε σιωπηλά από κάθε επίσημη θέση 
στον τεκτονισμό έτσι ώστε η δράση του με την ελληνική αριστερά να μην δώσει
αφορμή στους πολλούς αντιπάλους να τον εμπλέξουν στις συκοφαντίες τους. 
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Κατά τη διάρκεια της Κατοχής ανέβηκε με τους αντάρτες στα βουνά της 
Ρούμελης, όπου ανέλαβε διευθυντής του Πρακτορείου Ειδήσεων Ελεύθερη 
Ελλάδα. Τότε έγραψε και τον Ύμνο της Εθνικής Αντίστασης το πασίγνωστο 
Βροντάει ο Όλυμπος .

Βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτει η Γκιώνα, 
μουγκρίζουν τ’ Άγραφα, σείεται η στεριά.

Στ’ άρματα, στ’ άρματα, εμπρός στον αγώνα, 
για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά. 

Μετέφρασε και επιμελήθηκε την έκδοσή θεόσοφικών και τεκτονικών κειμένων 
και στη συνέχεια σημαντικών διανοητών που τους έκανε προσιτούς για πρώτη 
φορά στο ελληνικό κοινό όπως οι, Leadbeater, Κρισναμούρτι, ΄Εντγκαρ Άλαν 
Πόε, Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, Μαγιακόφσκι, Σέλλεϋ , Γουίτμαν κλπ.

Ο αδελφός μας Νίκος Καρβούνης είναι ένα φωτεινό παράδειγμα τέκτονα, 
διανοούμενου και αγωνιστή που τέτοιες μέρες οφείλουμε να φέρνουμε στη 
μνήμη μας.

 .  Όλες οι φωτογραφίες και τα κείμενα διατέθησαν απο το αρχείο του ΥΜΤ του Υπάτου 

Συμβουλίου της Ελλάδος, αδ.: Ιορδάνη Πουλκούρα 33ο.
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