
ΟΙ ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΣΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΕΚΣΟΝΙΜΟΤ ΠΟΛΕΜΙΟΙ 
 
Ο Υπατοσ Μζγασ Σαξιάρχθσ τϊν Η. Π. Α Henry Clausen ζγραφε ςε άρκρο του ςε 
ανφποπτο χρόνο, ( περί το 1977 ). « Η ελευκερία είναι εφκραυςτθ. Οι Ακθναίοι του 
Εϋ αιϊνα π.X. το διαπίςτωςαν κατά το ξεκίνθμα τουσ για μια ελεφκερθ κοινωνία. 
ιμερα ςε πολλά μζρθ του κόςμου επικρατεί τυραννία δουλεία και θ ακλιότθτα.  
Μια ςτατιςτικι τοφ ιδρφματοσ Βεντλ Ουίλςον ζδειξε ότι κατά το 1975 υπιρξε 
κάμψθ τισ ελευκερίασ για 743 εκατομμφρια ανκρϊπων ςε όλο τον κόςμο και ότι 
μόνο το 19% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ ηουν ελεφκερα.  
Σα Ηνωμζνα Ζκνθ αρικμοφν μεταξφ τϊν μελϊν τουσ 144 χϊρεσ. Η μεγάλθ πλειο-
νότθτα είναι ςιδερζνιεσ δικτατορίεσ, αυταρχικά κακεςτϊτα ενόσ προςϊπου ι μιασ 
οικογζνειασ και κράτθ υπερτροφικά ςε βάροσ τοφ ατόμου. 
Ο Σεκτονιςμόσ δεν μπορεί να επιηιςει ςε ζνα τζτοιον κόςμο. Διότι οι εχκροί του 
διαςτρζφουν τθν ζννοια του Σεκτονιςμοφ και τείνουν να προκαλζςουν φόβο και 
μίςοσ και να ςτρζψουν τθν κοινι γνϊμθ προσ διεφκυνςθ ςφαλερι. Ο Σεκτονιςμόσ 
υπιρξε ςτθν ιςτορία κφμα πολλϊν κακόβουλων επικζςεων. ε μερικζσ περιοχζσ του 
κόςμου, για να παραφράςουμε τον αίξπθρ, γλϊςςαι ςυκοφαντϊν επρόφεραν τον 
κάνατο.  
Τποφζραμε ςιωπθλά, ικανοποιθμζνοι εκ του ότι « και αγνόσ ςαν τον πάγο και λευ-
κόσ ςαν το χιόνι, τθν ςυκοφαντία δεν κα τθν αποφφγει ». Αλλά, είμαςτε υποχρεωμζ-
νοι να ςθμειϊςουμε ότι όλεσ οι εναντίον τϊν Σεκτόνων κατθγορίεσ ιταν ψεφτικεσ. 
Κοιτάξετε πρϊτα ποιοί κατεδίωξαν τον Σεκτονιςμό και ζπειτα ρωτιςτε : Γιατί ; Μια 
εκ των πρϊτων πράξεων τϊν Ρϊςων μπολςεβίκων του 1917 ιταν να διαλφςουν 
όλεσ τασ ςτοζσ. Ο Μπζλα Κουν το 1919 ςτθν Ουγγαρία κιρυξε τθ δικτατορία τοφ 
προλεταριάτου και διζταξε τθν διάλυςθ τϊν ςτοϊν. Ο πρϊτοσ δικτάτορασ τισ Ιςπα-
νίασ, Πρίμο ντε Ριβζρα, το 1925, κατιργθςε τον Σεκτονιςμό. 
Ο Μουςολίνι, αφοφ παραπάνω από μια φορά προςπάκθςε ανεπιτυχϊσ να γίνει 
δεκτόσ ςε τεκτονικι ςτοά, κζςπιςε το 1924 ότι δεν επετρζπετο ςε κανζνα μζλοσ του 
φαςιςτικοφ κόμματοσ να είναι Σζκτονασ και το 1925 προχϊρθςε ςτθν εξόντωςθ των 
ςτοϊν και τθν φυλάκιςθ των θγετϊν τουσ. Οι Ναηί, μετά τθν κατάλθψθ τθσ εξουςίασ 
από τον Χίτλερ, διζλυςαν τθ μεγάλθ ςτοά τθσ Γερμανίασ και ζςτειλαν εξζχοντεσ 
αξιωματοφχουσ τθσ ςτα ςτρατόπεδα ςυγκεντρϊςεωσ. Σο ίδιο ζγινε αργότερα και 
ςτθν Αυςτρία.  
Πολυάρικμοι Σζκτονεσ κλείςκθκαν ςτθν ηωντανι κόλαςθ του Νταχάου. Οι διωγμοί 
των τεκτόνων εξαπλϊκθκαν μαηί με τθν κυριαρχία του Χίτλερ ςτθν Σςεχοςλοβακία, 
Πολωνία, Ολλανδία, Βζλγιο, Νορβθγία και Δανία.  
Σα υποτακτικά ςτθν Γερμανία κράτθ υποχρεωκικαν να κεςπίςουν νόμουσ κατά του 
Σεκτονιςμοφ. Οι πράκτορεσ τοφ Χίτλερ εμόλυναν ακόμθ και τθν άπω Ανατολι, και 
ζπρεπε να φκάςει ο ςτρατθγόσ Μακ Άρκουρ για να ακυρϊςει τα διατάγματα. 
τθν Ιςπανία ο ςτρατθγόσ Φράνκο κζςπιςε 10 χρόνια φυλακι, αυτομάτωσ για κάκε 
Σζκτονα. Όταν ζπεςε θ Γαλλία, θ κυβζρνθςθ του Βιςφ διζλυςε τισ ςτοζσ, κατζςχε τισ 
ιδιοκτθςίεσ τουσ και φυλάκιςε τουσ θγζτεσ τουσ. ( τθν Ελλάδα οι Γερμανοί ζκλειςαν 
τισ ςτοζσ και κατζςτρεψαν όςα αρχεία ζπεςαν ςτα χζρια τουσ ). 
Παραπλανθμζνεσ εκκλθςιαςτικζσ ιεραρχίεσ εξαπζλυςαν επίςθσ από καιροφ εισ 
καιρόν βοφλεσ εναντίον ολόκλθρου του Σεκτονικοφ Σάγματοσ, κυρίωσ γιατί δεν 
μποροφςαν να επιβάλουν τισ πολιτικζσ κοινωνικζσ και κρθςκευτικζσ υπαγορεφςεισ 
τουσ επάνω ς’ ελευκερόφρονεσ ανκρϊπουσ.  



Θεϊρθςαν τοφσ Σζκτονεσ εμπόδιο ςτθν δίψα τουσ για κυριαρχία. Δεν είναι εκπλθ-
κτικό ότι οι βοφλεσ ζγιναν με ψυχρότθτα δεκτζσ ι αγνοικθκαν ; 
Σο κυνθγθτό των Σεκτόνων υπιρξε λοιπόν θ μζκοδοσ όλων των τρομοκρατιϊν, τθσ 
λευκισ, τθσ μαφρθσ και τθσ κόκκινθσ.  
Και περιλαμβάνει φόνουσ, φυλακίςεισ, βαςανιςτιρια, διαρπαγζσ και κζςεισ εκτόσ 
νόμου. Γιατί ; γιατί αυτό το φανατικό μίςοσ; γιατί αυτι θ ςφαλερι δραςτθριότθσ ; Η 
απάντθςθ είναι απλι και αποδεδειγμζνθ από τθν Ιςτορία. Ο Σεκτονιςμόσ είναι μια 
παγκόςμια οργάνωςθ, θ οποία κθρφςςει τθν ανοχι και αγκαλιάηει όλουσ τουσ ανκ-
ρϊπουσ, αρκεί να πιςτεφουν ςτον Θεό. Τποδεχόμαςτε χωρίσ διακρίςεισ τον Χριςτια-
νό ι τον Ιουδαίο ι τον Βουδιςτι ι τον Μωαμεκανό. Δεν υπάρχει ςτον Σεκτονιςμό 
Δόγμα που να διαιρεί. Πολλοί κλθρικοί αφοφ ζγιναν τζκτονεσ διεπίςτωςαν ότι μπο-
ροφςαν να αςκιςουν πιο καλά τα κακικοντά τουσ και να είναι ακόμθ καλφτεροι 
άνκρωποι. Βρικαν ςτισ ςτοζσ υψθλά πνευματικά ιδεϊδθ και κζντρα φωτιςμοφ και 
καλισ ςυντροφικότθτασ. 
Επί αιϊνεσ οι τζκτονεσ αντιτάχκθκαν ςτθ μιςαλλοδοξία, ςτον πνευματικό δεςπο-
τιςμό για τθν ατομικι αξιοπρζπεια. Αποφεφγουν τθν ανάμειξθ ςτθν πολιτικι. 
Πιςτεφουν ςε μια Θεία Δφναμθ, ςτθν θκικι, ςτθν αγακοεργία, οι δε εργαςίεσ των 
ςτοϊν διζπονται από τισ αρχζσ αυτζσ. Δεν είναι μυςτικι εταιρία ο Σεκτονιςμόσ.  
Είναι γνωςτά τα μζρθ που ςυνεδριάηουμε και γνωςτζσ οι αρχζσ μασ.  
Είναι μια οργάνωςθ που ενδιαφζρεται και εργάηεται για τθν αδελφότθτα των 
ανκρϊπων, ςαν φυςικι ςυνζπεια τθσ πανανκρϊπινθσ πατρότθτασ του Θεοφ, για τθν 
βελτίωςθ του ανκρϊπου και τον ερχομό ενόσ καλφτερου, ευφυζςτερου και ευτυχζ-
ςτερου κόςμου, για τθν ανάπτυξθ καλφτερων ευφυζςτερων και ευτυχζςτερων ανκ-
ρϊπων.. Οι τζκτονεσ ωσ άτομα προϊκθςαν παντοφ τθν ανκρϊπινθ πρόοδο και τουσ 
δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ. Ζκεςαν τα πνευματικά κεμζλια τισ Αμερικισ.  
Οι ςυγγραφείσ τθσ πρϊτθσ εγκυκλοπαίδειασ – ο Ντιντερό, ο ντ’ Αλαμπζρ, ο Κοντο-
ρςζ, ο Ελβζτιοσ ιταν τζκτονεσ. 
Όταν ο Βολταίροσ επζςτρεψε ςτο Παρίςι το 1778, ζτοσ τοφ κανάτου του, μυικθκε 
ςτον Σεκτονιςμό. Σου παρζδωςε το περίηωμα ο Βενιαμίν Φραγκλίνοσ και ιταν 
εκείνο που είχε φορζςει ο Ελβζτιοσ. Ο Βολταίροσ, προτοφ το φορζςει το φίλθςε. 

ΣΕΚΣΟΝΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΕΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Από τα αριςτερά προσ τα δεξιά. 
George Washington, James Monre, Andrew Jackson, James Pole, James Buchanan, Andrew 
Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodor Roosevelt, William Howard Taft, 
Warden Harding, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford. 

 
Οι τζκτονεσ υπιρξαν ςτθν πρϊτθ γραμμι παντόσ φιλελεφκερου κινιματοσ .  
Ενκουςιϊδεισ τζκτονεσ ιταν ο Γκαίτε, ο Μόηαρτ, ο Λαφαγιζτ, κακϊσ και ο μεγάλοσ 
ιρωασ τθσ Ουγγρικισ δθμοκρατίασ, ο Κόςουτ, ο οποίοσ βρικε προςωρινό καταφφ-
γιο ςτθν Αμερικι.  
Ο Γαριβάλδθσ ιταν τζκτονασ 33ου τοφ κωτικοφ τφπου, και Μζγασ διδάςκαλοσ. Οι 
θγζτεσ τθσ επιτροπισ τϊν « Νζων Σοφρκων », που εξεδίωξαν τον ματωμζνο Χαμίτ το 
1908 ιταν τζκτονεσ. τθν Λατινικι Αμερικι οι μεγάλοι ελευκερωτζσ Μπολιβάρ, αν 
Μαρτζν, Μιτρζ, Αλβζαρ, αρμιζντο, Χουαρζη, ιταν τζκτονεσ εν ενζργεια, που 
ζκεςαν ςε εφαρμογι τα τεκτονικά ιδεϊδθ τοφ ανκρωπιςμοφ, τθσ δθμοκρατικισ 
προόδου, τθσ κρθςκευτικισ και πολιτικισ ελευκερίασ. Σο εναντίον τοφ Σεκτονιςμοφ 
μίςοσ τϊν Ναηί, των φαςιςτϊν και των κομμουνιςτϊν ζχει βάκοσ. Απορρζει από τθν 
κεμελιϊδθ διάςταςθ αρχϊν του ποικιλόμορφου ολοκλθρωτιςμοφ, ζναντι του Σεκτο-
νικοφ ιδεϊδουσ ιςότθτασ και ελευκερίασ. 
αρϊνονται όλεσ οι αντιτεκτονικζσ ανοθςίεσ από τα λόγια ενόσ Μεγάλου Σζκτονα 
και φρουροφ τισ ελευκερίασ, ο οποίοσ το 1790 φορϊντασ το Σεκτονικό περίηωμα 
ζκετε τον κεμζλιο λίκο τοφ Καπιτωλίου τισ Ουάςιγκτον - τοφ Γεωργίου Ουάσιγκτων.  
 

ΣΟ ΠΕΡΙΖΩΜΑ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΟΤΑΙΓΚΣΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Γράφοντασ τθν 22 Αυγοφςτου 1790, προσ τθν ςτοά Βαςιλεφσ Δαβίδ ςτο Νιοφπορτ 
τισ πολιτείασ Ρόντ Άϊλαντ ο Ουάςιγκτον ζλεγε : « πεπειςμζνοσ ότι η ορθή εφαρμογή 
τών αρχών, επί των οποίων η Τεκτονική αδελφότητα είναι εδραιωμζνη, προάγει την 
ατομική αρετή και την δημόςια ευτυχία, θα είμαι πάντοτε ευτυχήσ να προωθώ τα 
ςυμφζροντα τοφ Τεκτονιςμοφ και να θεωροφμαι υπηρζτησ αδελφόσ ». 
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